
DÜŞÜNCE DÜNYAMIZIN İSTİKAMETİ
-Buhranlarımız Ümit ve Yeni Bir Yön-

K lasik dönemde İslâm âleminin Yunan düşüncesine karşı verdiği tepkiye bakıldığında, ilk dönemde, genel ola-
rak, harici düşüncenin etkin, dâhili/yerel (yani Müslümanlarca üretilen) düşüncenin ise edilgen pozisyonda 

olduğu görülür. Bu nedenledir ki, ‘felsefe’ önce çok taraftar bulmuş, daha sonra, Müslüman âlimlerin meseleye 
vakıf olunmasıyla birlikte, Yunan düşüncesinin popülaritesi azalmıştır.

Çağdaş İslâm düşüncesinin teşekkülünden bu yana henüz yaklaşık bir asırlık bir süre geçmiştir. Bu, düşünce 
dünyamızın modern zamanların meselelerine cevap üretmekten öteye geçerek bir ekole dönüşmesi için yeterli 
bir süre değildir. Peki, bu durumda, gelişmelerin seyrini anlayabilmek için neye bakmamız gerekiyor? Tabii ki, fikri 
hareketliliğin devam edip etmediğine… İslâm düşüncesi bu süreç zarfında yavaş fakat gelişmeye doğru bir eği-
lim izliyor. Siyasal gelişmeler, kimi zaman bunu doğruluyor, kimi zaman yalanlıyor görünse de, İslâm âlemindeki 
ana dinamik budur. Mesela rahmetli Aliya  İzzetbegoviç, bütün hayatı boyunca umudu ve iyimserliği hiçbir za-
man elinden bırakmadı. O entelektüel oluşumunu alabildiğine açık tutarak beslenebildiği kadar beslenmiştir. 
Bergson’dan Heidegger’e kadar pek çok Batılı düşünürü okuduğu kadar İkbal’den Reşit Rıza’ya kadar İslâm coğ-
rafyasının yetiştirdiği bütün önemli isimleri de ulaşabildiği kadar okumuştur.

Son dönemlerdeki siyasi gelişmelere bakarak,  İslâm âleminin durumunun gün geçtikçe daha da kötüleştiğine 
dair yapılan değerlendirmeler isabetli değildir. Zira bu türden değerlendirmeleri yapanlar, düşünce dünyamızdaki 
arayışları iyi göremiyorlar. Kaldı ki bütün dünyanın projeksiyonlarının Müslümanlara çevrilmesi hatta Batı’daki 
Müslümanlara dönük türlü projelerin hayata geçirilmesi boşuna değildir. Bu, bu dünyadaki ‘dâhili’ bir faktörün gün 
geçtikçe görece güçlenmesi nedeniyle oluyor. Fakat ‘tam tanıma’ gerçekleşmediği için, İslâm âlemi moderniteye 
ve onun alametlerine karşı bir ‘zafer’ kazanamıyor. Dolayısıyla, düşünce dünyasındaki zaaf, siyasal alandaki zaafı 
beraberinde getiriyor. Bu bakımdan yaşamakta olduğumuz durum krizi andırmaktadır, kaldı ki önceki nesiller 
bunu buhran şeklinde ifade etmişlerdi. Ümitsizlik yahut durağanlık/fetret vehmine rağmen düşünce belli bir 
istikamet doğrultusunda gelişiyor.

Düşünce bahsi açıldığında karşımıza çıkan tarihi kayıtlar, isimlendirme ve sınıflandırmalar üzerinde, ciddi bi-
çimde yeniden düşünme ihtiyacı doğurmaktadır. Adeta ezberlenmiş ve alışılmış gibi mesela hem İslâm düşüncesi 
ifadesi hem İslâmî ilimler benzeri isimlendirmeler ve hatta İslâm medeniyeti terkibi bile tartışmaya açılmalıdır. 
Ebu Hanife’den söz açıldığında, onu bir düşünür değil fakih olarak tanımamız bununla bağlantılı. İşte bu bakış tar-
zı, İslâmî değil düalist Batı etkisiyle gerçekleştirilmiştir. Eski adı mütehassıs olan tek bir alandaki uzmanlık, Müs-
lümanlara yabancı idi başlangıçta. Numan bin Sabit, bir tüccar idi. Müslümanlar arasındaki şöhretini fıkıh alanında 
yaptı diye bilinir ama özellikle meselemiz düşünce olduğunda, onun asli sıfatı, rey taraftarı olarak karşımıza çıkar. 
Düşüncesine ve kişisel yorumlarına/içtihatlarına yönelik ilgi onu düşünce tarihimizin önderi yapmaya kâfidir.

Şurası son derece açık; Yabancıya özenme; bir çeşit yabancılaşmadır. Hem insanın kendine yabancılaşması 
hem de toplumun kendine yabancılaşması sonucunu doğurur. Bir bakıma da tarihte sonuçsuz kaldığı defalarca 
tecrübe edilmiş mağlupların galiplere öykünmesi ve onları taklit etmesinin beyhûde tekrarından başka bir şey 
değildir. Yabancıya özenmenin varacağı nihai sonuç, yozlaşma, başkalaşma ve giderek yitiş, yok oluştur.

Türkiye’de düşünce hayatına yön veren saikler öteden beri çok değişmiş değil. Hâliyle düşünce tarihçiliği de 
bundan nasibini alıyor. Düşüncenin sosyal ve siyasal alanla münasebetini kurmak isteyenlerde bile farklı zanlar 
belirleyici olabiliyor. Bu bağlamda merhum Erol Güngör’ün İslâm Tasavvufunun Meseleleri kitabının giriş ve 
sonuç kısımlarında altını çizdiği vaziyet elan geçerliliğini koruyor.

Fetret toplumu sosyolojisinin getirdiği yabancılaşmadan kurtulmanın yolu bugünün şartlarında yaşadığının 
farkında olmaktır. Aynı zamanda kendisi olabilen, hayatın bir bütünlük ve süreklilik içerdiğinin şuuruna varmaktır. 
Tarihi köklere sahip çıkmakla birlikte onları aşılmaz, sorgulanamaz tabular olarak görmeyen, bugünü anlayan ve 
yarına yönelen bağımsız ve özgün bir İslâm toplumu sosyolojisi oluşturmak ve bunu ihya, inşa ve imar etmektir.

Zaman ve şartlar değişmiş; geçmişin kahramanları görevlerini yapıp tarihteki yerlerini almışlardır. Artık so-
rumluluk sahibi fertler olarak bize düşen onların olumlu ve olumsuz yapıp ettiklerinden ders alarak bugünün 
şartlarında var olmaya çalışmak, kayda değer ve sözü geçen bir özne olmanın gayretini göstermektir. Başka bir 
deyişle,  tarih bilinciyle geleneği anlamak, kavramak, sindirmek ve ona yeni ve evrensel bir halka ilave etmek, 
buradan bugüne ve geleceğe tutunmaktır.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…

Umran 
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G Ü N D E M   GENÇLİK NİÇİN GÖÇ EDİYOR? 

Metin ALPASLAN

Geleceğini ülkesinde göremeyen, kendilerine yeni bir düzen kuracakları ülkelere 
göç eden genç beyinleri görmezden gelemeyiz. Adalet, liyakat, güven, samimiyet, 
ehliyet, emanet, adanmışlık, ahlak ve faziletin geri plana itilmesi, bu gibi kadim 
değerlerde örnek ve önder şahsiyetler görememesi, geçim endişesi, toplumsal 
sıkışmışlık, itibar görememe hissi bu göç dalgasında en önemli etkenlerdir.

Gençlik Niçin Göç Ediyor?

B undan tam 13 yıl 
önce Umran dergisi-

nin 2005 Temmuz sayı-
sında şunlar yazmışız; 

“Ülkemizdeki işsiz-
lik, geçim sıkıntısı, ile-
tişim kopukluğu, sos-
yal bağlılık ve dayanış-
ma ruhunun yok olma-
sı, sosyal çözülme nede-
niyle aile içinde diyalog, 
sohbet ve dertleşmenin 
ortadan kalkması, kuşaklar arası çatışma ile olu-
şan güven bunalımı, yolsuzluklar, adam kayırma, 
adaletsizlik gibi olumsuzluklar ve bunların sonu-
cunda oluşan endişe, sıkıntı ve stres gençliğimizi 
ümitsizliğe ve bunalıma sürüklemiştir. 

Gelir tabakaları arasındaki derin uçurumlar; 
bir yanda pazar artıklarından, çöp bidonların-
dan yiyecek toplayan insanların feryadı, bir yan-
da mutlu bir azınlığın israf ve ahlak dışı lüks ya-
şantıları ne yazık ki bu sosyal çürümenin ana se-
beplerinden biridir. İç karartan ekonomik sıkıntı-
lar ve buhranlı bir sosyal ve siyasal yapı sonucun-
da ümitsiz bir gençlik doğmuştur.

Sağ, sol, İslâmcı tüm kesimlerin şikâyetçi ol-
duğu “kültürel yozlaşma” giderek bir krize dö-
nüşmüş durumdadır. Gün geçtikçe dejenerasyon 
artmakta, sorumsuz ve duyarsız gençlik anlamsız, 
davasız, sorumsuz bir toplum meydana getirmek-
tedir. Zihinlerin tutsak edilerek, gençliğe ‘Kendini 
kurtar, kendi başının çaresine bak’ anlayışının da-
yatıldığını görmekteyiz. Ülkesinde geleceğini gö-
remeyen eğitimli gençler, bireysel kurtuluş adına 
yurtdışına yöneliyorlar. Devletine ve ülkesine gü-

veni sarsılmış gençliğin 
%75’i artık bu ülkede 
yaşamak istemiyor.”

Türkiye’yi Terk Edenlerin 
Sayısındaki Artış

Bugüne baktığımız-
da yukarıda yazdıkları-
mızın neredeyse aynen 
devam ettiğini görüyo-
ruz. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son ‘Ulusla-
rarası Göç İstatistikleri’ raporuna göre 2017’de 
Türkiye’den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla 
kıyasla yüzde 42,5 artış göstererek 253 bin 640 
kişiyi bulmuş. Ve maalesef Türkiye’den göç eden 
nüfusun neredeyse yarısını 30 yaşın altındaki yaş 
grupları oluşturuyor. 

Ülkenin geleceği için çok önemli ve ciddiye 
alınması gereken bu göç tablosunu Göç uzma-
nı Prof. Dr. Murat Erdoğan şöyle yorumluyor1.  
“Son on yılda Türkiye’den nitelikli insanlar başka 
ülkelere göç ediyorlar. Nitelikli insanların gitmesi 
çok ciddi bir beyin göçü sıkıntısı demektir. Akın 
akın insanların gidiyor olması Türkiye’nin kendi 
kapasitesini tüketmesi anlamına gelir. Türkiye’nin 
temel kaynağı nitelikli insan gücü olmalıdır, ma-
den kaynakları falan değil. Bütün dünya nitelikli 
insan arayışındadır. Bu ülkenin vatandaşlarının 
bu kadar çok yurtdışına gidiyor olmasını ciddi-
yetle düşünmek gerekiyor. Gençlerin neden git-
tiğini söylemenin net bir verisi yok ama tahmin 
edilecek unsurlardan birincisi insanlar Türkiye’de 
niteliklerine, vasıflarına, liyakate göre değerlendi-
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rildiğini düşünmüyor bu nedenle kariyer olanağı 
olmadığını düşünen gençler gidiyor. İkincisi, ça-
tışmalı ve gergin bir toplum yapımız var. Bu da 
insanları etkiliyor. Üçüncüsü de hukuka güven-
miyorlar. Yarın kaygısı yaşanılan bir ülkede kaçış 
olacaktır. Bu gençleri kaybetmek oldukça acı!”

Eğer bir ülke kalkınması için lazım olan be-
şeri sermayesini beyin göçü ile elden kaçırıyorsa 
o ülke kaybediyor demektir. Bilgi çağında kim 
kapılarını iyi eğitimli beyinlere açıyorsa kaza-
nan da odur. Bu ülkeye milyonlarca liraya mal 
olan iyi eğitimli insanlarımızı ganimet gibi görüp 
masrafsız bir şekilde ülkele-
rine kabul etmek yabancıla-
rın işine geliyor. Ülkemizde 
büyüttüğümüz, bu ülkenin, 
bu coğrafyanın bu ümmetin 
değerleri, hazineleri ve ema-
netleri olan gençlerimiz niçin 
gidip başka ülkelere hizmet 
etsinler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Yıllardır ye-
tişmiş insan kaynağımızı ade-
ta bir beyin göçü ile maalesef 
kaybediyoruz.” diyor. Ülkeyi 
yıllardır yönetenlerin iş işten 
geçtikten sonra bu tür prob-
lemleri dile getirmesi ise ayrı 
bir trajikomik durumdur.

Gelecekten Ümidi Kesmek

Gidenleri suçlamadan 
önce neden gittiklerini sorgu-
lamak gerekiyor. Başta üniver-
siteler olmak üzere kamuda 
liyakatin değil kayırmacılığın 
öne çıkması, liyakat yerine 
torpil denen illetin geçerli ol-
ması, değersizlere değer veren bir ülke hak ettiği 
yere asla gelemez. Adalet kavramı sarsılan bir ül-
kede ne barış olur, ne refah, ne de ümit kalır.

Hayalleri yok edilmiş, geleceğini bu ülkede gö-
remeyen, kendilerine yeni bir düzen kuracakları 
ülkelere göç eden genç beyinleri görmezden gele-
meyiz. Adalet, liyakat, güven, samimiyet, ehliyet, 
emanet, adanmışlık, ahlak ve faziletin geri plana 
itilmesi, bu gibi kadim değerlerde örnek ve ön-
der şahsiyetler görememesi, ülkenin yaşanır olma 

şartlarının ortadan kalkması, 
geçim endişesi, toplumsal sı-
kışmışlık, değer görememe 
hissi gibi duyguların bu ya-
şanan göç dalgasında büyük 
payı var. İnsan olmanın duruş 
ile değil kuruş ile ölçüldüğü 
böyle bir dünyada, parlak 
beyinlerimizi kaçırıyoruz ve 
gidenler bir daha dönmemek 
üzere gidiyor. 

Beyin göçünün en önemli 
sebeplerinden biride, genç-
lerin kendilerini geliştirme-
leri için gerekli olan maddî 
ve manevî imkânların sınırlı 
olmasıdır. Ülkemizin AR-GE 
için ayırdığı bütçeye baktığı-
mızda bunu görmek müm-
kün. Ülke olarak AR-GE için 
ayrılan bütçenin gayri safi yurt 
yurtiçi hâsıla (GSYH) içindeki 
payı OECD ortalamasının ya-
rısı kadardır. Mesela 2016 yılı 
için AR-GE harcamalarının 
GSYH’ye oranı Hindistan’da 
yüzde 7,5, Çin’de yüzde 
6.3, ABD’de yüzde 2.8 iken; 

Türkiye’de bu oran yüzde 0.9’dur. 
Göçün diğer bir nedeni ise özellikle gençler 

arasındaki işsizlik oranının yüksekliğidir. Türkiye, 
OECD ülkeleri içinde bu oranın en yüksek oldu-
ğu ülkedir.  Nitekim TÜİK’in istatistiklerine göre 
de 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 
20’dir.2

İçeride kalanların durumuna baktığımızda 
ise son YGS sonuçlarındaki acı tabloyu görüyo-
ruz. Siyasiler kayıkçı kavgası yaparken ülkenin 

Eğer bir ülke, kalkınması 
için lazım olan beşeri serma-
yesini beyin göçü ile elden 
kaçırıyorsa o ülke kaybedi-
yor demektir. Bilgi çağında 
kim kapılarını iyi eğitimli 
beyinlere açıyorsa kazanan 
da odur. Bu ülkeye milyon-
larca liraya mal olan iyi 
eğitimli insanlarımızı gani-
met gibi görüp masrafsız 
bir şekilde ülkelerine kabul 
etmek yabancıların işine 
geliyor. Ülkemizde büyüt-
tüğümüz, bu ülkenin, bu 
coğrafyanın bu ümmetin 
değerleri, hazineleri ve 
emanetleri olan gençleri-
miz niçin gidip başka ülke-
lere hizmet etsinler?

(TÜİK verilerine göre 30 yaş altı Türkiye’den giden göç)
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en önemli meselesi eğitim yerlerde sürünüyor. Sı-
navın tek bir testinde bile yüzde 50 başarı oranı 
yakalanamamış ve bu yıl ki YGS’de sıfır çekenle-
rin sayısı geçen yıla oranla artmış. Geçen yıl 32 
bin 983 adayın bir net bile yapmadığı için puanı 
hesaplanmamıştı. Bu yıl ise 38 bin 483 aday sıfır 
çekmiş. Türkçe ile ilgili gelen 40 sorudan ancak 
16’sını yapan, yani okuduğunu dahi anlayamayan 
bir nesil ile karşı karşıyayız. 

Sosyal Bilimler 20 soruda 6,0 ortalama, Fen Bi-
limleri 20 soruda 2,8 ortalama, Temel Matematik 
40 soruda 5,6 ortalama, Alan Yeterlilik Sınavı’nın 
matematik 40 sorudan 3,9 ortalama gibi iç-
ler acısı bir seviye ile teknoloji nasıl üretilecek?.  
Milyonlarcasının baraj altı kaldığı bu kadar öğ-
rencinin geri zekâlı olması mümkün değil ama 
bu sonuçlar ülkemizdeki materyalist muhtevalı 
eğitim sisteminin ne hâlde olduğunu gösteriyor. 
Egoist bireyi önceleyen, olgun insan yetiştirmek-
ten uzak, varlığını bir yaratılış inancına dayandır-
mayan, değerlerin hangi kıstaslara göre verileceği 
meçhul olan bir eğitim sistemi var. İslâmî hassasi-
yetleri yüksek kadroların elinde olan bir iktidarın 
bugüne kadar eğitim müfredatını tümüyle kapsa-
yacak nitelikli bir anlatı ortaya çıkartamaması da 
ayrıca hüzün verici bir durum!.

Gelen Sermaye Azalıyor, Giden Artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesin-
de faaliyet gösteren TEPAV, ülkeye gelen ve gi-
den doğrudan yatırımları inceleyen raporunda3, 
Türkiye’den yurtdışına giden (ODI) ve yurtiçine 
gelen (FDI) doğrudan yatırımların gidişatını gös-
teren ODI/FDI oranının ideal olarak düşük (sıfıra 
yakın) olması gerekirken Haziranda, geçen yılın 
sonuna göre 3,4 puan daha yükselerek yüzde 
24,8’den yüzde 28,2’ye çıkmış, Temmuz 2018 iti-
bariyle ise %33 seviyesine ulaşmıştır 

TEPAV’ın Haziran raporuna göre, geçen yılın 
sonu itibarıyla yurtdışından 10 milyar 889 mil-
yon dolarlık yabancı sermaye Türkiye’ye yatırım 
için gelmiş, buna karşılık Türkiye’den 2,7 milyar 
dolarlık yerli yatırım yurtdışına gitmişti. Bu yılın 
Haziran sonuna gelindiğinde ise yıllık bazda ül-
keye gelen yabancı sermaye tutarı 10 milyar 704 
milyon dolara gerilerken Türkiye’den çıkan yerli 
sermaye 3 milyar 20 milyon dolara yükselmiş.

Son yıllarda ODI/FDI oranında meydana ge-
len bu yükseliş, bir yandan Türkiye’nin doğrudan 
yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığı-
nı, yurtdışındaki yabancı sermayenin ülkeye giri-
şinde bir yavaşlama olduğunu gösterirken, diğer 
yandan yerli sermayenin yurtdışına kaçışında hız-
lanma olduğunu göstermektedir.

Ayrıca Merkez Bankası’nın açıkladığı Ödeme-
ler Dengesi verilerine göre, yabancı yatırımcının 
getirdiği sıcak parada görülen önemli düşüşün 
yanı sıra yerleşiklerin de yurtdışına götürdükleri 
paranın hızla arttığı görülüyor.

Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulun-
duğu yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, istihdam 
maliyetinin yüksek oluşu ve TL’deki değer kaybı 
gibi sorunlar nedeniyle, ülkedeki gidişata güve-
nemeyen yerli sermaye parasını yurtdışına götü-
rüyor. Özellikle döviz kurunun patladığı Ağustos 
ayında yüklü miktarda dövizin yurtdışına çıkarıl-
dığını, bir anlamda dış güçler değil de iç güçlerin 
krizi artırdığı görülüyor.

Gençliğin Hâli ve Aktüel Gerilimler

Türkiye  Gençlik  STK’ları Platformu’nun 15-
30 yaş arası gençleri anlamak üzere yakın za-
manda yaptırdığı bir anket var.   GENAR Araştır-
ma tarafından 8.000 denek kullanılarak yapılan 
“Türkiye’nin Gençleri Araştırması”ndan elde edi-
len veriler ürkütücü boyuttadır. Türkiye’nin 
gençlerinin “hayatta mutlu olmak için en önemli 

Kafamızı kumdan çıkarıp yeni bir ekonomi anlayışı, yeni bir eğitim anlayışı, mem-
leket sevdalısı yeni bir nesil, yeni bir siyasi anlayış oluşturmamız, yeni fikirler, yeni 
ufuklar açmamız gerekiyor. ‘Döviz bozdur’ kampanyası’, ‘enflasyonla mücadele kam-
panyası’ gibi günü kurtaracak kampanyalar yerine üretime, istihdama, teknoloji-
ye, eğitime, kültüre yönelik yeni projeler üretmemiz gerekiyor. Aksi hâlde yarınımız 
için kaçan fırsatları ülkeyi terk etmek için sıraya giren gençlerimize, gelecek nesille-
re anlatmakta güçlük çekeceğiz.
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faktörler” sorusuna verdikleri cevapta “para” ilk 
sırada bulunmaktadır. Sonrasında sırasıyla gelen 
“statü” ve “güç” gibi cevapları da bunun yanına 
eklediğimizde %46 gibi bir rakama ulaşılması, 
Türkiye’nin gelecekteki sosyal dokusunun sıkın-
tılı olacağını göstermektedir. 

Araştırmada bir ailenin aylık toplam geliri in-
celendiğinde yaklaşık olarak %89,1’inin 4001-
4500 TL gelir düzeyinin altında olduğu görülmek-
tedir. Buna karşılık TÜRK-İŞ’in açıkladığı dört ki-
şilik bir ailenin Ekim 2018 itibariyle yoksulluk sı-
nırı 6.252 TL olduğuna göre, Türkiye’nin gençle-
rinin kahir ekseriyetinin yoksulluk sınırının altın-
da bir gelire sahip olduğu görülmektedir. Gençle-
rin kendi ekonomik durumları ile ilgili mutluluk 
seviyesi ise 5 puan üzerinden 2.90’dır. 

Gençlerin %94,4’ü herhangi bir STK’ya üye 
olmadığını belirtmiştir. Gençlerin herhangi bir 
STK’ya üye olma oranları 3,1. Bunların da %2,5’i 
aslında STK olmayan kurumlardır. Gençlerin üye 
oldukları STK’larda üstlendiği başlıca görevler ise; 
ağaç dikimi, kan bağışı adına kan toplama, lise yö-
netim koordinatörlüğü şeklinde sıralanmıştır. Bu 
sonuç, ülkenin meselelerini kendine dert edinme-
si, hayatını büyük hedeflere göre düzenlemesi ge-
reken gençliğimizin ne yazık ki bir vurdumduy-
mazlık içerisinde olduğunu göstermektedir.

Böyle bir manzara ortada iken ülke gündemini 
meşgul eden konulara bir bakın. Andımız okun-
sun mu, okunmasın mı? 29 Ekim nerede kutlan-
sın? Atatürk ilah mıdır, değil midir? Baltayla hey-
kel kırmaya çalışan çarşaflılar. İslâm adına abuk 
sabuk konuşan birtakım soytarılar. Sanki yeniden 
bir “irtica geliyor” mevsimi başlatılmak isteniyor. 
Türkiye ekonomik açıdan biraz zor duruma dü-
şünce eski düzenin sahipleri rejimin hassasiyetle-
rini kullanarak ‘bunu nasıl siyasi bir krize çeviri-
riz?’ hesapları yapıyor gibi gözüküyor. 

Cehaletten kaynaklanan bir kör döğüşü var 
Türkiye’de. Öfke ve nefret denizinde boğulan 
kamplaşmış bir toplum olgusuyla karşı karşıyayız. 
Tarihi, jeopolitik, ideolojik, kültürel ve entelektü-
el birikim ve derinliği olmayan siyasi kadrolar ola-
yın özünü yakalamakta zayıf kalmışlardır. Avrupa 
Birliği’ne gireceğiz diye, değerlerimizi aşındıran, 
toplumsal dokuyu çözen, aile müessesesini çatır-
datan İstanbul Antlaşması gibi, yuva yıkan 6284 
sayılı kanun gibi rezaletleri, incelemeden, irdele-
meden, ‘sonu nereye varır?’ diye düşünmeden ta-
şıdık bu ülkeye.

Büyümesi ve yatırımları durmuş bir ülkede, 

geçmişi de geleceği de satarak, aşırı borçlanarak, 

kendi öz kaynaklarımızı savurarak, işsizler ordu-

sunu artırarak bir yere varamayacağımızı, gide-

rek yoksullaşacağımızı anlamak zorundayız. Artık 

yanlışlıklarımızı dış güçlere fatura ederek sorum-

luluktan kurtulmak yerine, hatalarımızı görme-

ye çalışmalıyız. Evet bu milletin geçmişte de düş-

manları vardı, bugün de var, gelecekte de var ola-

cak. Bizi boğmak için her zaman ellerinden gele-

ni ardına koymayacaklardır. Bu bir var oluş mü-

cadelesidir. 

Bize yapılan her türlü düşmanlığın Allah’ın iz-

niyle üstesinden gelerek bin yıldır bu topraklar-

da yaşıyoruz. Bizler adaletin, merhametin ve hak-

kaniyetin çocukları olarak yeniden nasıl bir saa-

det çağı üretmeliyiz, ona bakmalıyız. Kafamızı 

kumdan çıkarıp yeni bir ekonomi anlayışı, yeni 

bir eğitim anlayışı, memleket sevdalısı yeni bir ne-

sil, yeni bir siyasi anlayış oluşturmamız, yeni fikir-

ler, yeni ufuklar açmamız gerekiyor. Döviz boz-

dur kampanyası, enflasyonla mücadele kampan-

yası gibi günü kurtaracak kampanyalar yerine 

üretime, istihdama, teknolojiye, eğitime, kültüre 

yönelik yeni projeler üretmemiz gerekiyor. Aksi 

hâlde yarınımız için kaçan fırsatları ülkeyi ter et-

mek için sıraya giren gençlerimize, gelecek nesil-

ler anlatmakta güçlük çekeceğiz.

Biz ne zaman kendimize çeki düzen verirsek, 

işte o zaman “en gür seda İslâm’ın gür sedası ola-

caktır.” Allah bize bu coğrafyanın yeniden dirilişi-

ni görmeyi nasip edecektir.

Dipnotlar
1  https://www.birgun.net/haber-detay/bir-yilda-253-binden-

fazla-kisi-ulkeyi-terk-etti-229439.html
2  http://platform24.org/yazarlar/3414/beyin-gocunun-

onlenemez-yukselisi
3  http://www.tepav.org.tr/upload/files/1537167772-8.Gelen 

Ve Turkiye’den Giden Dogrudan Yatirimlardaki Gelismeler 
Temmuz 2018.pdf
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G Ü N D E M

Burhanettin CAN

Türkiye’nin gerçek anlamda tam bağımsız olması için kendi kendine yeter 
bir ekonomik alt yapı inşa etmesi gerekmektedir. Bunun için tasarruflar 
konusunda toplumsal bir şuur inşa etme seferberliği başlatılmalıdır. 

AK Parti Döneminde
Alınan Tasarruf Tedbirlerinin
Genel Bir Değerlendirilmesi

“İsraf ekonomisi değil, üretim 

ve verim ekonomisine geçiyoruz.”

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan

G enel olarak olayları, özel ola-
rak da sosyal olayları değer-

lendirirken şu dört ana etkeni/
faktörü göz önüne almak gerek-
mektedir: İlahi irade, iç dinamik-
ler, bölgesel dinamikler ve küre-
sel dinamikler. 

Türkiye’nin bugün yaşadığı ekonomik buna-
lımda şüphesiz ki diş dinamikler, önemlidir. An-
cak diş dinamiklerin yapacağı etki, iç dinamikle-
re bağlıdır. İçerisi sağlamsa dışarının yapacağı tah-
ribat çok zayıf olacaktır. O nedenle Türkiye’nin 
bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik bunalım-
da, Türkiye’nin tercih edip uyguladığı ekonomik 
modelin, bizatihi sistemin benimsediği ve İslâm’la 
çatışan hatta savaşan değer sisteminin, buna bağ-
lı olarak toplumsal değerlerde ve kültür ve me-
deniyet kodlarında oluşan çözülmenin, iki fark-
lı kültür ve medeniyet değerlerinin entegrasyonu 
ile meydana gelen melez değer sisteminin neden 
olduğu ferdi ve toplumsal sosyal şizofreninin -çok 
ciddi- payı olduğu göz ardı edilmemelidir. 

O nedenle meselenin sadece ekonomik bo-
yutta ele alınması, önerilen model ideal de olsa, 
sistem ve insan sorunu halledilmeden, kalıcı, 

istenen sonuçlar elde edileme-
yecek; geçici olarak iyileşmeler 
meydana gelebilecektir. Batak-
lığı kurutmak esas olmalıdır. 
Geçen yazıda, bu boyut göz 
önüne alınarak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar 
kısmen değerlendirilmiştir.1

Bu olguya daha çok önem ve-
rilmesi için bu yazıda, genel ola-
rak tasarruftan neyi anlamalıyız 

konusu ve özel olarak da 2002-2018 döneminde 
alınan tasarruf tedbirleri ele alınıp değerlendirile-
cektir. Özellikle alınan tasarruf tedbirlerinin kap-
sam alanına dikkat çekilecektir. 

Tasarruf Nedir?

Tasarruf sözlükte, “1- Sahip olma, 2- Kullan-
ma, 3- İdareli kullanma, 4- Güzel idare etme, 5- 
Masrafı kısma, para biriktirme, 6- Velilerin eşya 
ve varlıklar üzerinde manevi tesiri, keramet”, an-
lamlarına; Tasarruf etmek ise “1- İdareli davranıp 
para biriktirmek, 2- Bir mala sahip olup onu kul-
lanmak” anlamlarına gelmektedir.2

1 https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/96576/-turkiye-nin-yasadigi-
hadise-dunyada-artik-hicbir-ulkenin-siyasi-ve-ekonomik-
guvenliginin-kalmadiginin-ifadesidir-http://www.akparti.org.tr/
site/haberler/cumhurbaskanimiz-erdogan-tesk-20.-olagan-
genel-kurulunda-konustu/104100#, 13 Eylül 2018. 

2 Doğan, M., Büyük Türkçe Sözlük, Pınar Yayınları, 18. Baskı, 
İstanbul. 
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İslâm fıkhında tasarruf kavramı, “kişiden ira-
desiyle sadır olan ve üzerine hukuki netice bağ-
lanan hukuka uygun ve hukuka aykırı her tür-
lü fiil ve sözleri” ifade etmek için kullanılan bir 
kavramdır.3 Klasik fıkıh literatüründe tasarruf, ge-
nel olarak, “kavli tasarruf” ve “fiili tasarruf” olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. Fiili tasarruf; “kişiden sa-
dır olan, sözlü olmayan maddi 
fiiller” şeklinde tarif edilebilir. 
“Mubah malları mülkiyete ge-
çirmek”, “başkasının malını te-
lef etmek”, “satın alınan malı 
teslim almak”, “alacağı kabzet-
mek” gibi fiiller, fiili tasarruf ola-
rak nitelendirilmektedir. “Kavli 
tasarruf ise, “akitler, tek taraflı 
irade beyanları ve kendisine hu-
kuki neticeler bağlanmış sözler-
den” oluşan tasarruflardır.4

 İktisat ilminde tasarruf, “ge-
lir ile tüketim arasındaki fark-
tır”. Kavramsal olarak tasarruf, 
“şimdiki zamanda yapılabile-
cek tüketimin gelecekteki bir 
tarihe ertelenmesi” anlamına 
gelmektedir.5

Tasarrufta Farklı Boyutlar

Tasarrufun bir ferdi bir de ulusal boyutu var-
dır. Ferdi tasarruflar, “fertlerin bütçe yönetimi, fi-
nansal güvencelerinin sağlanması, yaşam boyu re-
fahlarını en yüksek seviyeye yükseltebilmeleri ve 
yaşam standartlarını koruyabilmeleri” ile ilgili 
iken; ulusal tasarruflar, “yeni yatırımlar için ge-
rekli kaynağın sağlanarak ekonominin büyüme 
potansiyelinin artırılması, dış finansman bağımlı-
lığının azaltılması, ekonomik istikrarın sağlanma-
sı ve ülkenin hedeflenen refah düzeyine erişmesi-
nin sağlanması” ile ilgilidir.6 

3 Dini Kavramlar Sözlüğü, “Tasarruf”, maddesi, DİB Yayınları, 
Ankara, 2006.

4 Dini Kavramlar Sözlüğü, “Tasarruf”, maddesi, DİB Yayınları, 
Ankara, 2006.

5 Kalkınma Bakanlığı, (2012). Yüksek Büyümenin 
Sürdürülebilirliği: Yurt İçi Tasarrufların Rolü. Ankara: 
Kalkınma Bakanlığı Yayını, 6. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, Tasarruf - Yatırım Dinamikleri ve Cari İşlemler 
Dengesi Gelişmeleri, 2015.

6 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015. 
Sancak, E., ve Demirci N. (2012). “Ulusal Tasarruflar ve 

Ulusal tasarrufların iki ana bileşeni vardır: 1- 
Özel Tasarruflar/Özel Kesim Tasarrufları, 2- Kamu 
Tasarrufları/Kamu Kesimi Tasarrufları. Ulusal ta-
sarruflar, bu iki bileşenin toplamıdır. Ferdi tasar-
ruflar kısa vadede nispeten hızlı değişim gösterir-
ken; Ulusal tasarruflar kısa vadede hızlı değişim 
göstermezler. 

Özel kesim tasarrufları, 
hane halkı tasarrufları ve 
şirket tasarruflarından oluş-
maktadır. Harcanabilir ge-
lirden, vergi harcamalarının 
ve tüketim harcamalarının 
düşülmesi ile hesaplanır.7 
Özel kesim tasarruflarında 
artış üç yolla mümkündür: 
1- Tüketim harcamalarının 
aynı kalması durumunda 
harcanabilir gelirin artması, 
2- Vergi oranlarının düşme-
si, 3-Harcanabilir gelirin ve 
vergi oranlarının sabit kal-
ması durumunda tüketim 
harcamalarının düşmesi.

Özel tasarruflar, 1- “eko-
nomik dalgalanmaların 
neden olduğu gelir düze-
yindeki değişimlere”, 2- “de-

mografik değişikliklere”, 3- “finansal etkenlere”, 
4- “enflasyona” ve “reel getiriye” bağımlı olarak 
değişmektedir.8

Maliye politikası, “Hükümetlerin belirlenen 
makroekonomik hedeflere ulaşmak için topladığı 
gelirleri ve yaptığı harcamaları oluşturan karar-
lar olarak” tanımlanmaktadır.9 Maliye politikası, 
kamu tasarruf oranını belirleyerek ekonominin 
üretim seviyesi üzerinde etkili olur.

Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 
159-198.

7 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015.

8 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015. 
Özcan, K.M., ve Günay, A. (2012). Türkiye’de Özel 
Tasarrufları Belirleyen Unsurlar. Türkiye Ekonomi Kurumu, 
Tartışma Metni, 2012/109. Ekinci, M. F., Erdem, F. P., ve 
Kılınç, Z. (2014). Kredi Büyümesi, Cari Açık ve Finansal 
Derinlik, TCMB Çalışma Tebliği, 14/21.

9 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri Ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015.

Sıcak para dışa bağımlılı-
ğı artırırken aynı zaman-
da da ekonominin kırıl-
ganlığını artırmaktadır. 
Ekonomik büyümede dış 
finansmanın payı arttıkça, 
ekonominin dış müdaha-
lelerden etkilenme derece-
si de artmaktadır. “Sıcak 
paranın” ülkeye ani giriş 
ve çıkışları, ülke ekono-
misi üzerinde şok etkisi 
yaparak kırılganlığın art-
masına sebebiyet vermek-
tedir.
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Kamu tasarrufları, “kamu harcanabilir geliri ile 

kamu giderleri arasındaki farktır”.10 Dolayısıyla, 

kamu tasarruflarını azaltabilecek etkenler, gelir-

lerdeki düşme ve/veya giderlerin artmasıdır.

 Kamu harcanabilir gelirinin en büyük kısmı-

nı, vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirle-

rinde birbiri ile zıt olan iki farklı uygulama yapıl-

mak durumunda kalınmaktadır: 1- Vergi oranları-

nın artırılması, 2- Vergi oranlarının düşürülmesi.11

Vergi oranlarının artırılması bütçeye önemli bir 

gelir artışı sağlarken toplumsal memnuniyetsizli-

ğin artmasına sebebiyet vermektedir. Vergi oran-

larının azaltılması toplumsal memnuniyeti artıran 

bir faktördür. Vergi oranlarının düşürülmesi, eko-

nomik aktivitedeki yavaşlamanın etkilerinin azalt-

mak amacıyla yapılmaktadır. Ekonomideki yavaş-

lama/gerileme, kayıt dışı ekonomi, vergi kaçakçı-

lığı, vergi düzenlemelerindeki eksiklikler ve vergi 

politikalarının etkin uygulanamaması vergi gelir-

lerinin azalmasına sebebiyet vermektedir.12

Kamu tasarruflarını olumsuz etkileyebilecek 

bir diğer etken ise kamu harcamalarındaki yük-

10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015.

11 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015.

12 Kalkınma Bakanlığı, (2012). Yüksek Büyümenin 
Sürdürülebilirliği: Yurt İçi Tasarrufların Rolü. Ankara: 
Kalkınma Bakanlığı Yayını, 6. Sancak, E., ve Demirci N. 
(2012). “Ulusal Tasarruflar ve Türkiye’de Sürdürülebilir 
Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 159-198.

seliştir. Kamu harcamalarının farklı boyutlarını şu 
şekilde özetlemek mümkündür: 1- Sosyal hizmet-
ler, sağlık, eğitim, güvenlik ve altyapı gibi hizmet-
lerin ifa edilmesi ile ilgili yapılmak zorunda olu-
nan harcamalar. Bu noktada olumsuz anlamda en 
önemli olan, yersiz, zamansız, verimsiz, dolara 
ve faize bağımlı alt yapı çalışmalarının yapılma-
sı, “Bu, kamu tasarrufunda hem kısa hem de uzun 
vadede aşağı yönlü etki yapabilmektedir.”13 2- Ka-
mudaki israf, 3-Yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak 
emeklilik harcamalarındaki artış, 4- İşsizlik ve bu-
nun neden olduğu gelirlerdeki düşme, 5- Devlet 
ihalelerinde yapılan rüşvet ve yolsuzluk, 6-Kamu-
nun dolar üzerinden ya da faize bağlı olarak borç-
lanması, 7- Yabancı sermayeye/dışa bağımlılık.14

Kamu tasarruflarını artıracak olan en önemli 
faktör, işsizliği azaltacak, çalışan sayısını artıracak, 
üretime dönük yatırımlar ile Kamudaki israfın en-
gellenmesidir. Vergilendirme sisteminde, vergi ge-
lirlerini artmasına vesile olacak adil bir sistemin 
olup olmaması önemlidir. Özel sektörün üretime 
dönük yatırımlarının teşvik edilip desteklenmesi, 
yabancı sermaye karşısında korunması özel öne-
me haizdir. 

Yurt içi tasarruflarının yetersizliği, sermaye 
eksikliğine, yatırım, üretim ve istihdam düzeyle-
rinin azalmasına neden olmaktadır. Uzun vade-
de yurt içi tasarrufların yurt içi yatırımları karşı-
layamaması, ekonomide yapısal bir cari açık so-
rununa neden olmaktadır. Bu durumda üretimin 
finansmanının sağlanabilmesi için ülke, yurt dışı 
sermayeyi/“Sıcak Parayı”, çare olarak görüp yurt 
dışına açılmaktadır15. Bu, dışa bağımlılığı artırır-
ken aynı zamanda da ekonominin kırılganlığını 
artırmaktadır. Ekonomik büyümede dış finans-
manın payı arttıkça, ekonominin dış müdahale-
lerden etkilenme derecesi de artmaktadır. “Sıcak 
paranın” ülkeye ani giriş ve çıkışları, ülke ekono-

13 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015.

14 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015. 
Sancak, E., ve Demirci N. (2012). “Ulusal Tasarruflar ve 
Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 
159-198.

15 Sancak, E., ve Demirci N. (2012). “Ulusal Tasarruflar ve 
Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 
159-198. Ekinci, M. F., Erdem, F. P., ve Kılınç, Z. (2014). 
Kredi Büyümesi, Cari Açık ve Finansal Derinlik, TCMB 
Çalışma Tebliği, 14/21.

İsraf toplumu oluşmasında, Türkiye’deki 
cari sistemin öngördüğü insan unsuru-
nun, AB uyum yasalarının, reklamla-
rın, dizilerin, medyanın çok ciddi bir 
rolü vardır. İslâm kültür ve medeniyet 
değerleri ile Batı kültür ve medeni-
yet değerlerinin harmanlanmasından 
oluşan değer sisteminin neden olduğu 
melez değer sistemi, hem bireysel hem 
de toplumsal bazda sosyal şizofreniye 
sebebiyet vermiştir ve de vermektedir. 
Tasarruf tedbirlerine itibar edilmeme-
sinde sosyal şizofreninin payının olup 
olmadığı göz önüne alınmalıdır.
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misi üzerinde şok etkisi yaparak kırılganlığın art-
masına sebebiyet vermektedir.

1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkan, bir ül-
keden diğerine kolaylıkla yayılan ve sık sık tekrar-
lanan krizler, yabancı sermayenin, özellikle Siyo-
nist Sermayenin operasyonunun bir sonucudur.16 
Bu durum dış dinamiklerin, iç dinamikler üzerin-
de etkisinden başka bir şey değildir. Dışa bağım-
lı tüm ekonomilerin doğal kaderi budur. Türkiye 
bu gerçeği, daima göz önüne almak zorundadır.

“Kronik tasarruf açığı veren bir ekonomide” 
yabancı sermaye artışının muhtemel sonuçları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir17:

· Ulusal parada değerlenme eğilimi,
· Hane halkı tüketiminde artış olur,
· İhracat olumsuz etkilenir ve ithalatta ar-

tış olur,
· Dış finansman imkânı sınırlı olan şirketle-

rin yatırımları azalır, 
sektörlerin kârlılık ve rekabet şartları de-
ğişir,

· Cari işlemler açığındaki artışa bağlı ola-
rak sermaye akımlarının yön değiştirme 
ihtimali ekonomideki kırılganlığı artırır. 

Ülkelerin sağlıklı büyüme performansları, 
mümkün olduğu kadar yurt dışı sermayeye ihti-
yaç hissetmeden yurt içi sermaye birikimine bağ-
lıdır. Bu nedenle yurt içi finansmanında yurt içi 
tasarrufların(yurt içi kaynak kullanımı ) payının 
yüksek olması çok önemlidir.18 

Türkiye’nin gerçek anlamda tam bağımsız ol-
ması için kendi kendine yeter bir ekonomik alt 
yapı inşa etmesi gerekmektedir. Bunun için tasar-
ruflar konusunda toplumsal bir şuur inşa etme se-
ferberliği başlatılmalıdır. 

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2002-2018 Döneminde 
Yapılan Yasal Düzenlemeler

2001 Ekonomik Krizinden sonra Koalisyon 
Hükümeti Başbakanı Bülent Ecevit imzalı, 4 Ka-

16 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri Ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015.

17 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf - Yatırım 
Dinamikleri Ve Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri, 2015. 
Kalkınma Bakanlığı, Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: 
Yurt İçi Tasarrufların Rolü, 12.

18 Kalkınma Bakanlığı, Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: 
Yurt İçi Tasarrufların Rolü, 12. Ganioğlu, A., ve Yalçın, C. 
(2013). Yurt İçi Tasarruf-Yatırım Açığı ve Büyüme: Panel Veri 
Analizi. TCMB Çalışma Tebliği, 13/46.

sım 2002 tarihli “Tasarruf Tedbirlerine İlişkin 
2002/45 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” yayın-
lanmıştır. 

Genelge 2002/45’in amacı, “Kamu harcama-
larında israfın önlenerek, etkinlik ve verimliliğin 
artırılması amacıyla aşağıdaki tasarruf önlemleri-
nin alınması uygun görülmüştür.” şeklinde belirti-
lirken, Genelgenin kapsamının çok geniş olduğu 
görülmektedir:

“KAPSAM
Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idare-

ler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkla-
rı, bütçenin transfer tertibinden yardım alan ku-
ruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kap-
sam ve programına alınmış hisselerinin yarısından 
fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine 
tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermeyeler, 4603 sa-
yılı Kanuna tabi olanlar dışındaki kamu bankala-
rı, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye da-
yanılarak kurulan kurul ve kurumlar ile diğer tüm 
kamu kurum ve kuruluşları, kendi bütçeleri veya 
tasarruflarındaki diğer kaynaklardan (dış kay-
nakla finanse edilen faaliyetler hariç) yapacakları 
yurtiçi ve yurtdışı harcamalarında aşağıdaki ted-
birlere uyacaklardır.

Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kur-
dukları birlik, müessese ve işletmeler bu genelge-
nin “temsil, tören ve ağırlama giderleri”, “gay-
rimenkul edinilmesi ve kiralanması”, “demirbaş 
malzeme alımları” ve “reklam, ilan ve tanıtım gi-
derleri” ile ilgili bölümlerine tabidirler.

Doğal afetler, orman yangınları, ziraat ve hay-
vancılıkta acil olarak yapılması gereken mücade-
le ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat 
hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcama-
lar, karayolu trafik güvenliği ve sekiz yıllık kesin-
tisiz zorunlu ilköğretim ile ilgili harcamalar bu ge-
nelgenin kapsamı dışında bırakılmıştır.”

Böyle bir kapsam belirlendikten sonra uygu-
lanacak tasarruf tedbirleri, şu başlıklar altında ol-
dukça ayrıntılı bir şekilde verilmiştir:

· “Yatırım Harcamaları”,
· “Yurt Dışı Geçici Görevlendirmeler”,
· “Gayrimenkul Edinilmesi ve Kiralanması”,
· “Sağlık Giderleri”,
· “Taşıt Kullanımı ve Edinilmesi”,
· “Demirbaş Malzeme Alımları”,
· “Haberleşme Giderleri”,
· “Temsil. Tören ve Ağırlama Giderleri”,
· “Reklam. İlan ve Tanıtım Giderleri”,
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· “Basın ve Yayın Hizmetleri”,
· “Diğer Hususlar”.

AK Parti döneminde, 1.11.2006 tarihinde, 
maliye bakanı Kemal Unakıtan tarafından aşağı-
daki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlamış-
tır:

“Bu çerçevede, merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin bütçelerinin (03.2.1.01) Kırta-
siye Alımları, (03.2.1.02) Büro Malzemesi Alımla-
rı, (03.2.1.90) Diğer Kırtasiye ve Büro Malzeme-
si Alımları (03.7.1.01) Büro ve İşyeri Mal ve Mal-
zeme Alımları, (03.7.1.02) Büro ve İşyeri Makine 
ve Techizat Alımları, (03.7.1.90) Diğer Dayanıklı 
Mal ve Malzeme Alımları, (06.1.1) Büro ve İşyeri 
Mefruşatı Alımları, (06.1.4) Taşıt Alımları ekono-
mik kodlarından harcama yapılması 01.11.2006 
tarihinden itibaren durdurulmuştur.” 

18 Ocak 2007 tarihinde Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından tasarruf tedbirlerine iliş-
kin geniş kapsamlı ve oldukça ayrıntılı 2007/3 
Genelgesi yayınlanmış; 2007/3 Tasarruf Tedbir-
leri Genelgesi’nin amacı ve kapsamı aşağıdaki şe-
kilde belirtilmiştir:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının giderlerinden 
tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltıl-
ması ve resmi taşıtların etkin kullanımına ilişkin 
olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli gö-
rülmüştür.

KAPSAM
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile kamu ikti-
sadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, özelleştirme 
kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarı-
sından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hüküm-
lerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, 

4603 sayılı Kanuna tabi olanlar dışındaki kamu 
bankaları ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları 
(Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM 
Genel Sekreterliği hariç) kendi bütçeleri veya ta-
sarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları 
yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile resmi taşıtların 
kullanılmasında aşağıdaki tedbirlere uyacaklardır.

Belediyeler ile il özel idareleri ve bunların kur-
dukları birlik, müessese ve işletmeler ise bu genel-
genin gayrimenkul edinilmesi ve kiralanması ile 
ilgili bölümüne tabidirler.

Doğal afetler, orman yangınları, ziraat ve hay-
vancılıkta acil olarak yapılması gereken mücade-
le ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat 
hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcama-
lar, karayolu trafik güvenliği ve sekiz yıllık kesin-
tisiz zorunlu ilköğretim ile ilgili harcamalar bu 
genelgenin kapsamı dışındadır.”

Böyle bir kapsam belirlendikten sonra uygu-
lanacak tasarruf tedbirleri şu başlıklar altında ol-
dukça ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır:

· “Gayrimenkul Edinilmesi ve Kiralanması”,
· “Resmi Taşıtların Kullanımı”,
· “Haberleşme Giderleri”,
· “Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler”,
· “Basın ve Yayın Giderleri”,
· “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Gider-

leri”,
· “Diğer Hususlar”.
Bu başlıklar altında öngörülen tasarruf tedbir-

lerinin, 2002/45 sayılı Bülent Ecevit tarafından 
alınan tasarruf tedbirleri ile, başlıklarda farklılık-
lar olmakla beraber, muhtevada çok ciddi bir ör-
tüşmenin olduğu görülmektedir.

2017 Yılında Başbakan Binalı Yıldırım tarafın-
dan tasarruf tedbirleri kapsamında “2017/22 Sayı-
lı Başbakanlık Genelgesi” ile yerli ürün kullanımı-
na öncelik verilmesi istenmiştir. Başbakan Binali 
Yıldırım, 26 Aralık 2017 tarihinde, 2018-2020 
dönemini “Tasarruf Dönemi” olarak ilan edip kök-
lü tedbirlerin alınacağını ifade etmiştir. TBMM’de 
kabul edilen 2018 yılı merkezi yönetim bütçesin-
de tasarruf, stratejik hedef olarak belirlenmiştir. 
Kamuda mali disiplinin devam ettirilmesi için 
kamu harcamalarının sınırlandırılması, harcama-
larda etkinliğin ve verimliliğinin arttırılması ve 
kamu cari harcamalarında tasarrufun sağlanması 
için bir takım tedbirler alınmıştır.19 

19 http://www.kamudanhaber.net/guncel/basbakan-in-
acikladigi-tasarruf-tedbirleri-belli-oldu-h363657.html
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Alınan Tasarruf tedbirlerine göre “verimi dü-
şük programlar kaldırılacak”, “mal ve hizmet 
alımları kontrol altına alınacak”, “araç alımlarına 
acil durumda bakanlar kurulu karar verecek”, 
“zorunluluk olmadıkça kamu binaları yapılma-
yacak”, “kamulaştırma ile ilgili mevzuat gözden 
geçirilecek.”20

Tasarruf Tedbirleri kapsamında 12 Eylül 2018 
tarihli 85 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararı ile, itha-
lat ve ihracat hariç olmak üzere, döviz cinsinden 
ve dövize endeksli işlemlerin yapılması yasaklan-
mıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 No’lu Cum-
hurbaşkanlığı Kararıyla ilgili olarak “Türkiye’nin 
yeni tasarruf tedbirleri aldığını”, “bundan böy-
le tüm işlemlerin TL ile yapılacağını” ve “…
Türkiye’yi döviz kuru üzerinden vurmak isteyen-
lere cevabımızı, kurun geldiği seviyesinin avan-
tajlarını ihracatımıza ve bununla bağlantılı olarak 
üretime, istihdama yansıtarak vermeliyiz.” şeklin-
de bir açıklama yaparak alınan kararın çok önemli 
olduğunu belirtmiştir.21 

Bu karara uygun olarak 6 Ekim 2018 Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
2018-32/51) yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, 13 Eylül 2018, alınan tasarruf tedbirle-
rinin kapsamını ortaya koyan geniş bir açıklama 
yaparak Türkiye’nin “israf ekonomisinden üretim 
ve verim ekonomisine” geçeceğini ifade etmiştir: 
“Cari harcamalar konusunda araçlardan binalara 
ve personele kadar geniş bir tasarruf tedbirini ha-
yata geçiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları hem 
sayı olarak hem nitelik olarak sınırlandırıyoruz. 

20 http://www.kamudanhaber.net/guncel/basbakan-in-
acikladigi-tasarruf-tedbirleri-belli-oldu-h363657.html

21 https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/96576/-turkiye-nin-
yasadigi-hadise-dunyada-artik-hicbir-ulkenin-siyasi-ve-
ekonomik-guvenliginin-kalmadiginin-ifadesidir-

Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz 
kiracı. Bakanlık sayımızın 16’ya düşmesiyle bir-
likte kazanılan binaları değerlendirdik, planla-
ması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin 
tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşı-
yarak, buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulun-
duk. Personel alımında da dikkatli davranıyoruz. 
Şu kadar kişi emekli oldu, tamam emekli olduğu 
kadar kişiyi alabiliriz ama daha fazlasını almayaca-
ğız. Böylece kamu harcamalarında mümkün olan 
en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe den-
gesine katkıda bulunacağız. Yani israf ekonomisi 
değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz.”22

10 Ekim 2018 yayınlanan Genelge 2018/12: 

“2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı”nda, “kamu 

yatırım harcamalarından azami düzeyde tasar-

ruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici 
mahiyetteki iktisadi ve sosyal alt yapı yatırımla-
rına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu 
kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel 
kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasa-
rımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatı-
rım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken 
yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette 
belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını 
iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik 
verilecektir.” denerek kamu yatırım harcamala-
rından azami düzeyde tasarruf yapılması öngörül-
mektedir.

Genelge 2018/12: “2019-2021 Dönemi Bütçe 
Çağrısı’nın ruhuna uygun olarak 10 Ekim 2018 
tarihli Karar Sayısı: 160 ve 16 Ekim 2018 tarihli 
Karar Sayısı: 186 yayınlanmıştır. Anlaşılan o ki, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın 2017 yılında açıkladı-
ğı tasarruf tedbirleri, yeniden yapılandırılıp yasal 
düzenlemelerle hayata geçirilmek istenmektedir.

22 http://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskanimiz-
e r d o g a n - t e s k - 2 0 . - o l a g a n - g e n e l - k u r u l u n d a -
konustu/104100#, 13 Eylül 2018.

Devlet tarafından alınıp uygulamaya sokulan tasarruf tedbirlerine, hane halkı/fert, 
özel kesim ve kamu kesimi hangi oranda uymuştur ya da uymaktadır? Özellikle AK 
Parti’nin tek başına iktidar olduğu ve 2003-2018 döneminde değişik zamanlarda 
aldığı tasarruf tedbirleri kararlarına, genel olarak tüm toplumun, özel olarak AK 
Parti seçmeninin ve bürokrasisinin ne oranda uyduğu araştırılmaya değerdir.
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Sonuç: Bunca Tedbir Alınmasına Rağmen                   
Neden Kalıcı Sonuç Alınamıyor?

Yukarıda 2002 öncesini göz önüne almadan 
değişik zamanlarda devletin alıp uygulamaya sok-
tuğu tasarrufla ilgili kararlar özetlenmiştir. Alınan 
kararlar, bazı yeni konu ve alanları içermekle be-
raber genel olarak birbirinin tekrarıdır. Geçici ola-
rak etkili olan tasarruf tedbirlerinin kalıcı olarak 
etkili olamamasının, etkin bir sonuç alınamaması-
nın sebebi hikmeti nedir? 

Devlet tarafından alınıp uygulamaya sokulan 
tasarruf tedbirlerine, hane halkı/fert, özel ke-
sim ve kamu kesimi hangi oranda uymuştur ya 
da uymaktadır? Özellikle AK Partinin tek başına 
iktidar olduğu ve 2003-2018 döneminde değişik 
zamanlarda aldığı tasarruf tedbirleri kararlarına, 
genel olarak tüm toplumun, özel olarak AK Parti 
seçmeninin ve bürokrasisinin ne oranda uyduğu 
araştırılmaya değerdir. 

Eylül 2018 tarihinden itibaren tasarruf tedbir-
lerine ilişkin alınan kararların, etkin bir şekilde 
uygulanıp istenen sonuçların elde edilebilmesi 
için ferdi ve toplumsal şuuraltının okunmasında 
ve ona göre bir yol haritası belirlenmesinde fayda 
vardır. Bu konu önemlidir. Çünkü yapılan çalış-
malar, “hane halkı tasarruflarının” ülkenin genel 
tasarrufu üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu 
ortaya koymaktadır: “…Yurtiçi tasarruflar bü-
yümenin en masrafsız ve en güvenilir kaynağını 
oluşturmaktadır. Bu nedenle yurtiçi tasarrufların 
artırılması sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın sağlanması açısından özellikle ge-
lişmekte olan ekonomiler için bugün de önemini 
korumaktadır. Tasarrufların önemli bir kısmının 
hane halkı tasarruflarından oluştuğu düşünül-
düğünde hane halkı tasarruflarını artıracak po-
litikalara ihtiyaç olduğu açıktır. …2011 yılında 
T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası tara-

fından yayımlanan raporda, Türkiye’deki düşük 

tasarruf oranlarına dikkat çekilmekte, Türk hane 

halklarının finansal konulardaki yeterliliklerinin 

artırılmasının tasarruf davranışları üzerinde et-

kili olabileceği ve bu sayede tasarruf oranlarının 

artırılmasının mümkün hale gelebileceği ifade 

edilmektedir.”23

Öyleyse toplum niçin tasarruf tedbirlerine ilti-

fat etmemekte, önemsememekte ve de uymamak-

tadır? Bu konuda toplumsal şuur altında ne var-

dır? Bu soruların cevaplarının bulunması, yapılan 

yasal düzenlemelerin başarılı olması için önemli-

dir. İsrafın haram olduğuna inanan bir milletin ve 

bir yönetimin, israf ekonomisi inşa etmesinin veya 

etmek zorunda kalmasının sebebi hikmetini keş-

fetmek çok önemlidir. 

Bunun kadar hatta daha da önemli olan israfın 

haram olduğuna inanan cemaatlerin, gönüllü ku-

ruluşların, tarikatların israf ekonomisine “Sizden, 

hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötü-

lükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bu-

lunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” (3/ Âl-i 

İmran 103) ayeti kapsamında karşı çıkmaması, 

susmasıdır.

 İsraf toplumu oluşmasında, Türkiye’deki cari 

sistemin öngördüğü insan unsurunun, AB uyum 

yasalarının, reklamların, dizilerin, medyanın çok 

ciddi bir rolü vardır. İslâm kültür ve medeniyet 

değerleri ile Batı kültür ve medeniyet değerleri-

nin harmanlanmasından oluşan değer sisteminin 

neden olduğu melez değer sistemi, hem bireysel 

hem de toplumsal bazda sosyal şizofreniye sebe-

biyet vermiştir ve de vermektedir. Tasarruf ted-

birlerine itibar edilmemesinde sosyal şizofreninin 

payının olup olmadığı göz önüne alınmalıdır.

 Bu noktada şu temel soruların cevaplarının 

verilmesi hayatı bir konudur: İsraf Nedir? Müs-

rif kimdir? İsraf toplumunun temel özellikleri 

nelerdir? İsraf toplumunun oluşmasında iç ve dış 

dinamiklerin etkisi nedir? İsraf toplumunu bekle-

yen dünyevi ve uhrevi tehlikeler nelerdir? İnşallah 

önümüzdeki sayıda bu soruların cevabını ele ala-

cağız. 

23 Şahin, M., Barış, S., “Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf 
Davranışları: Kamu Çalışanları Üzerine Bir İnceleme”, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: 7, sayı: 2, s. 77-103.
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Ercan YILDIRIM

Türkiye’de dünyadaki iktisadi işleyişten beslenmeden, kapitalizmin krizlerinden 
etkilenmeden bir kendilik, sistem kurabilir mi fikrinin peşinden gitmekten ziyade ya 
eski usullerle sistemi İslâmîleştirme ya etnik fikriyatla “Niçin Türk diyorsunuz?”a 
kilitlenme ya da eklektik sonuçları kanıksama yolunu tutuyoruz. Hem yeni bir sistem 
hem yeni bir siyaset için ipuçlarını verebilecek eleştirel, kurucu vurgulara rastlanmıyor. 

Yeni Siyasal Alan İhtiyacı ve
Eskiyi Yenilemek

D ünyada kapitalist sistem 
öyle bir düzen kurmuş 

ki, herkesin yüklendiği bir 
maddi, manevi değer bu-
lunuyor. Devletler riskleri, 
bireyler ve milletler yükleri, 
kapitalistler de kârı alıyor! 
Bu bölüşümü tüm ulus dev-
letler için söylemek müm-
kün. Türkiye 200 yıllık ba-
tılılaşma ve İmparatorluğun 
çökmesi sürecinde kapita-
list modernitenin her türlü 
baskısına maruz kaldı. Me-
deniyet değerleri de kültür 
unsurları da yüklendi, bu 
evrede kurulan Cumhuriyet baskıya karşılık ve-
rebilecek hiçbir mekanizma kuramadı, değer üre-
temedi, geleceği yenileyemedi. Yeninin imkânları 
eski usullerle olmayacağına göre, kadrodan zihni-
yete kadar Türkiye’nin Batı prangasından kurtula-
bilmek için yeni bir siyaset anlayışına da ihtiyacı 
var. 

AK Parti’nin kuruluşu ve ilk on yılında bu 
yeni siyaset, söylem ihtimali en azından atmosfer 
olarak belirdi. Fakat bizim Büyük Müesses Ni-
zam diyebileceğimiz İslâm-Türk-ehli sünnet-gaza 
omurgasına karşı gayrı ciddi duruş, neoliberal si-
yasallıkla buluşunca yeni siyaset ihtimali çıkmaza 
girdi. 

Şimdilerde yerli-millî zemin kim kaparsa elin-
de kalacağı, temel referansları bile netleşmeyen 
bir söyleme, tasfiye düzeneğine dönüştü. 

Bir arayıştan söz edilebi-
lir mi, belki. Fakat biraz da 
“acil” meseleler, Türk toplu-
munu dönüştürecek siyasal 
alanın pragmatist niteliğini 
koyulaştırıyor. Bulanıkla-
şan söylem atmosferi içinde 
kimi zaman sarahaten ideo-
lojinin ipuçlarına rastlayabi-
liyoruz. İdeolojilerin gömül-
düğü bir dönemdeyiz belki 
ama “yeni”nin imkânı ancak 
ideolojik bakışta, hareketli-
likte mümkün. Bu yüzden 
siyasal alanın, hele ki yeni 
yönetim sisteminin ittifak-

lara mecbur bırakacak vasfı post-ideoloji evresini 
tamamıyla postmodernize edebilir. 

Nasıl mı, çok bariz biçimde ilkeleri, kimlikleri, 
değerleri rafa kaldırarak. 

İttifakta Kazanan Kim?

Bizim siyaset biçimimizde ve aslında düşünce 
hayatımızda da bir “vartayı atlatma”, “test etme” 
tutumu bulunur. 

24 Haziran seçimleri yeni sistemin başlangıcı 
için gerekliydi, 31 Mart yerel seçimleri oturması 
için... Bu ortamda Cumhur İttifakı olarak tavsif 
edilen oluşumun söylemsiz ama iddialı, kavgalı 
ama masayı devirebilecek cesarete sahip olmayışı 
Türkiye’nin yenisini teste tabi tutup, erteleyebili-
yor da! 
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İttifakların mantığı budur diyebilirsiniz, aslın-
da seçim ittifakları pratik amaçlara mündemiçtir 
fakat yeni sistem, 15 Temmuz darbe girişimi, dev-
let mekanizmasının bozulması, iktidarın meşruiyet 
arayışı, bürokrasinin dağılması, güvenlik bürokra-
sisinin iktidar olmaya elvermeyecek düzeneği ister 
istemez arayışı beraberinde getiriyor. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın da çok sert karşılık verdiği Andı-
mız tartışmalarına karşın ittifakın devam edece-
ğinin deklare edilmesi yeni siyaseti, yeni düzeni, 
yeni statükoyu belirleyecek. Burada belirtmek 
gerekir ki mesele millî-yerlinin ötesinde bir dina-
miğin artık normalleşmesidir. 

İslâmcılığın millîleşmesi, 
ülkücülüğün İslâmileşmesi 
süreci kendini millî-yerli or-
talamada dondururken, millî-
yerli söylem Büyük Müesses 
Nizam yerine kendini Ke-
malist statükoya yani küçük 
müesses nizama kilitlemeye 
çalışıyor. 

31 Mart seçimlerinin it-
tifakları zorunlu kılması bu 
gelgitleri, itme ve çekmeleri 
beraberinde getiriyor. Bu hen-
gamede, bu hercümerç içinde 
yeni siyasetin imkanları neler 
olabilir, bunun üzerine kafa 
yoran da yok! Seçime giden 
Türkiye sözü de pek yeni de-
ğil, zira seçime yazgılıyız! 

Yerel seçimlerden sonra 
nasıl bir Türkiye’ye uyanacağı 
fikrinden çok, AK Parti iktida-
rını yoracak, hırpalayacak bir 
sonucun çıkıp çıkmayacağına 
odaklandık. Öyleyse dönüşümü, yenilenmeyi, 
statükoyu devre dışı bırakmayı unutarak vartayı 
atlatmaya bakabiliriz. Toplumun her kesimi buna 
odaklandı bile. 

Türkiye’nin bugünkü meseleleri bu açıdan 
Türkiye’nin ontolojisine işlemiş durumda! 

Türkiye’de dünyadaki iktisadi işleyişten bes-
lenmeden, kapitalizmin krizlerinden etkilen-
meden bir kendilik, sistem kurabilir mi fikrinin 
peşinden gitmekten ziyade ya eski usullerle siste-
mi İslâmîleştirme, ya etnik fikriyatla “Niçin Türk 
diyorsunuz”a kilitlenme ya da eklektik sonuçları 
kanıksama yolunu tutuyoruz. Hem yeni bir sistem 
hem yeni bir siyaset için ipuçlarını verebilecek 
eleştirel, kurucu vurgulara rastlanmıyor. 

Ortada öyle veya böyle var olanı korumaya dö-
nük katı muhafazakâr bireyler var. Diyeceksiniz 
ki, solda da sağda da İslâmî kesimde de radikaller, 
fundamental karşıtlar var... Sistem bulundurur 
böylelerini fakat “başka bir dünya” radikal karşıt-
lıktan değil naif kendilik inadından doğar! Kursa-
ğında hâlâ sistemin kırıntıları varken yeni fikrine 
açılmak mantıklı da gelmiyor. 

Yeni Siyaset Nereden Başlayacak?

Yeni siyasetin, yeni bir Türkiye’nin imkânları 
için iktisattan değerler ala-
nına, etikten birey-devlet-
millet algısına kadar yeni 
bir felsefeye ihtiyaç var. 

Belki de öncelikle “kurucu 
değer ve kimlik”ten başlamalı. 

Devlet mekanizması bu-
nun özeti olabilir. Yeni yöne-
tim sistemi öncelikle devlet 
organizmasının şekillendiril-
mesiyle ilgiliydi. Niyete rağ-
men yeni hiyerarşik yapıyı 
kurabilecek zihniyet ve kad-
ro-ekipman buna müsait miy-
di? Bizde organları organizma 
zannetme hatası yaygındır. 
Hâlbuki organizma evvela 
beyindir. Şimdilerde gen tek-
nolojisi, tıp tekniklerine bağlı 
olarak bağırsakların ikinci be-
yin olduğuna ilişkin kitaplara 
da muhatap olabiliyoruz. 

Türkiye’deki devlet organ-
larını değiştirdiğinizde orga-
nizmayı yenilemiş olmuyorsu-

nuz, bürokratik eliti elden geçirmekle, yenilerini 
getirmekle işleyiş değişmiyor; beyin veya kurucu 
kimlik buna elvermiyor. 

Cumhuriyet, İmparatorluğun bir varisi değil 
ama İttihatçılığın kötü bir devamı veya tekrarı gibi 
inşa edildi. 

Dünya sisteminin işleyişine karşı gibi durmu-
yor ama bu yeni dünyada yerini almaya odaklan-
mış zihniyet sadece mevzi korumaya yönelik si-
yasal alan inşa etmiş durumda. Doğal olarak yeni 
yönetim sistemi de, iktisadi düzen de bu siyasal 
alanı değiştirebilecek mi, sorusunu hassas kılı-
yor. Yeni yönetim sisteminin yeni bir siyasal alan 
inşa etmesi gerekir. Bu yeni siyasal alanda Cum-
hur İttifakı’nın üyesi MHP’nin ideolojik tutumu 

Görünen yeni yönetim sis-
teminin Ortadoğu’daki 
meydana gelecek mües-
ses nizama cevap vermek 
için oluşturulduğu yönün-
de fakat başta kur krizi, 
ABD’nin kararlı tutumu 
yeni sistemin gelişmelere 
sert karşılık vermek yeri-
ne kamuoyunu tutmaya 
yönelik kullanılabilece-
ğini gösteriyor. Hâliyle 
yeni siyasal alan oluştur-
ma mecburiyetinin içine 
Ortadoğu merkezli geliş-
meleri, Kürt devletini, ikti-
sadi krizleri de oturtmalı.
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belirleyici olacaksa, dışlamaya, hain retoriğine, 
kestirip atmaya, kendi tanımladığının dışındakini 
redde alan açılacak demektir, bu da yeni değil sta-
tükonun tekrarı olur. 

Yeni siyasal alan yeni zihniyet süreci yerel se-
çimlere bağlı veya bağımlı olursa kırılganlığı artar. 
Kurucu kimlik, kurucu referans değerleri ve ilke-
leri esnekliği alır, kırılmayı artırır. Çünkü 1071 
sonrasında yeni vatanın, yeni milletin, yeni ru-
hun silsilesi kesik, seküler milliyetçilikle tahkim 
edilmiş erken devlet refleksleri çok güçlü, ittihatçı 
imhacılık canlı. Bu haliyle yeni yönetim sistemi, 
yeni siyasal alan inşasından çok eski mekanizma-
yı “çağdaşlaştırma-güncelleme”ye yarayacak. Bu 
güncelleme Kerim devlet üzerinden mi yoksa Ke-
malist Cumhuriyet temelinden mi gerçekleşecek? 
Asıl ve esaslı sorun bu.

Sıradan Siyasallık: Katılımcı, Demokrat, Birleştirici…

Şunu öncelikle ifade etmek gerekir, katılımcı-
lık, kutuplaştırma gibi kavramlar üzerinden yürü-
tülen siyasal alan tartışmalarına bir son vermeli. 

Saadet Partisi’nin bölünerek Erbakan’ın oğ-
lunun parti kurmasına evrilten süreçte, katılım-
cılık da kendini ifade de son derece etkin. Buna 
HDP’nin, CHP’nin canlı siyasetini, ayrışma ve bir-
leşmelerini, Cumhur İttifakı karşısında Millet İtti-
fakı oluşumunu ekleyebiliriz. Yeni siyasal alanın 
yeni devlet ve millet oluşumuna gitmesi fikrinin 
arka planında bir tekrar var elbet. 

1071 sonrasında ikame edilen yapının bir ben-
zeri İstiklal Harbi sürecinde yaşandı. Fakat arada-
ki kesinti belki İstiklal Marşı şartlarına dönülerek 
“sil baştan” sürecine dönüşle aşılabilir. Bu yüzden 
etnik, mezhep, din, kimlik, coğrafi bölge bakı-
mından fay hatları canlı bu topraklarda her unsur 
bir “kutup” zaten! Türkiye’yi var kılan da bu ço-
ğulluğu... yeni siyasal alanın çoğulluktan çoğulcu-
luğa geçmesi için kerim devleti ihya etmesi gere-
kir; aksi taktirde Suriye ve Irak merkezli Kürt dev-
leti beka meselesini koyultunca bu sefer militarist 
yöntemler tüm birikimi silebiliyor. 

O yüzden kerim devletin, hatta güçlü devletin 
“soğan deposu” baskınlarından çok millet bağını 
güçlendirmesi, birey kimliğini sabitlemesi gerekir. 
Tefeci, tekelci, tröstçü, kartel, aracı, mafya, suçlu, 
rüşvetçi gibi, belirgin “üst akıl” örtük ama aynı za-
manda kamufle edici güç gruplarını millet lehine 
sindirmesi gerekir. 

Tabi bu yeni insan, yeni devlet felsefesini gün-
deme almakla ilgili. Sonuçta devlet sığınak, koru-

nak olarak görülüp ana ve baba vasıflarıyla tanım-
lanmaya devam ettiğinde piyasa ekonomisini de 
canlı tutması gerekir. 

İktisatla birey varlığını bir arada tutan devlet 
kimliğinden söze başlamak gerekir. Yeni siyasal 
alan piyasaya müdahale ederken aynı zamanda 
“dengeleri” gözetmeli... örnek mi, kendine ilişkin 
burjuva yaratmaya girişirken piyasa düzeneğini 
sarsmamak gibi... Arz-talep kaynaklarına müda-
hale etmeyen ama bu denge sarsıldığında işleyişi-
ni yerine oturtmak için dokunuşlar gerçekleştiren 
devlet aynı hassas ayarı bireye, topluma, ideo-
lojiye de yapmalı! Bunun için güzidelere ihtiyaç 
var. Toplumu gözleyen ama lümpen reflekslerden 
uzak bu elit ister istemez değişimi çağıracak. Bir 
kurucu irade edinmeli! Güzideleri güç grupla-
rı gibi algılamak sonunda özerk alanları ihataya 
varır ki bunu devlet varlığı “paralel” görür, ezer. 
Ama kaba ilke ve erdemler üzerinden millet ba-
ğına hitap ettiğinde lümpen muhafazakarlığından 
kurtulan yeni siyasal alan inşa edilebilir. 

Eşitlik, adalet, hassas terazi gibi beylik kav-
ramlar yerine adil bölüşüm gibi “rahatsızlık” verici 
dil bu siyasal alanı kotarır. 

Yoksa Kılıçdaroğlu’nun bile İstanbul’a yürü-
düğü adalet kavramının içeriğinin yeni siyasal 
alanı değil klasik statükoyu kast etmesine engel 
olamazsınız. 

Yeni siyasal alan, elitlerin “öz”cülükten uzak-
laşmasıyla mümkün olabilir. Hz. Ebubekir’in hila-
fetin Kureyşiliği vurgusu beraberinde bir yönetim 
sistemini ve dönemi açmıştı. Yeni siyasal alandan 
her bahsedildiğinde Cumhuriyet’in kurucu ilke-
lerinin hatırlatılması, prensiplerin iktidarının er-
demleri çoğaltmasının önünü kesmeye yöneltir. 

Liberal Yerlilik-Millîlik

Türkiye yerel seçimlere yeni yönetim sistemiy-
le girerken iki farklı tarzın sentezine de hazırla-
nıyor. Belki buna liberal yerlilik-millîlik demek 
daha doğru olur. Uzun 90’larda iki farklı tarzın 
neoliberal siyasallıkla ulus devlet reflekslerinin 
karşılaşmasını, kopartan hadiseleri tecrübe ettik. 
AK Parti iktidarının yekûnu neoliberal siyasete 
açıkken 15 Temmuz sonrası mecburi devlet dav-
ranışlarını çoğalttı. 

Cumhur İttifakı’nın iki tarzı meczedeceğinde 
kuşku yok. ABD’nin kurduğu Kürt devleti bu sen-
tezi doğruluyor. Bu elbette dünya sisteminin çalış-
ma stiline uygun da bir tavır. 
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Margaret Theatcher sonrası Blair döneminin 
sosyal demokrasi ile neoliberalizmi denkleştir-
mesi-sentezlemesi gibi Clinton-Bush-Obama 
sonrasında Trump figürü ile faşist eğilimlerin ka-
pitalizme yedirilmesi benzer süreçleri gösteriyor. 
Türkiye’de zayıflayan devlet varlığı 7 Haziran se-
çimleri sonrasında bir nebze kuvvetlenirken bu 
algı rahatlıkla klasik Kemalist kontrolcülüğüne 
yöneliverdi. Bütün bunlar “bize özgü” yolu kapat-
tı, 3. yolu ise Transatlantik-Avrasyacılık arasında 
sıkıştırarak çıkmaza soktu. 

Yeni siyasal alan inşası Kürt devleti, İran am-
bargosu, Suudi-İran yayılmacılığı, İsrail ulus 
devleti, yeni oligopol arayışları, ticaret savaşları, 
enerji hatlarının güvenirliği, kur krizi arasında 
söylemsiz ilerlemeye yol açtı. 

Mart seçimlerindeki herhangi bir sonuç, Cum-
hur İttifakı’nın ideolojik temelleri, ekonomi duva-
rını aşmaya elvermiyor. Bu süreçte elimizde pratik 
manada müşterekleri çoğaltmaktan başka bir çıkış 
yolu inşa etmek dışında ihtimal bulunmuyor. 

Oysa güçlü devleti sadece tahakküm kurma, 
kendini asker-polis-zabıta ile gösterme değil aynı 
zamanda “rıza ideolojisi”ni geliştirmeyle var kıla-
bilirsiniz. 

Beka kaygısını yükseltmek evet müşterekleri 
çoğaltır ama rızayı düşürür! 

Korkuları kamçılayan siyasal alan bizi bugün-
kü konjonktüre itti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
tüm seçimleri kazanmasını sağlayan bakış ümitli 
bekleyişten kaynaklanıyordu. Yeni yönetim sis-
temi de, Erdoğan karizması da ümidi varoluşun 
merkezine yerleştirme anlamına geliyordu, gelme-
si gerekiyor. Yeni siyasal alan, Erdoğan’ın, paylaş-
ma, dayanışma, çağrı merkezli bir rıza ideolojisi-
ni, ümitle birleştirmesi sayesinde kurulabilir. 

Retorik yoğun hamasetin arka planında İstiklal 
Harbi’nde gavura karşı bir araya gelen Müslüman 
kimliği, İslâmî ruh, Türkiye’nin nomosu hâkimdi. 

Müştereklik, ümit, rıza, feda siyasetinden çok 
rasyonel erdem siyasetinin beka ile birleştirilme-
siyle sağlanabilir. 

Siyasetin dilinde “herkesi kucaklama” biraz da 
mecburiyete tabidir. Fakat rasyonel, reel, gerçeğin 
çarpıcı yüzleştirmesi “herkesin imkânsızlığı”nı ele 
verir. 

“Herkes ütopyası” yeni siyasal alan için de tu-
zak. Herkes, milleti değil herkesleştirmeyi içerir. 
Herkes, bireyi, toplumu, kendilik bilgisini dışlar. 
Herkesin içinde kutuplar bulunmadığı gibi bir 
irade de söz konusu olamaz; bu nedenle siyasal 
alan herkesi değil farklı bilinç düzeyindeki düşü-
nen özneleri kapsar. Öznesiz, iradesiz, bilinçsiz 

bir kitle millet bağının başta gelen düşmanıdır. 
Ütopyalardan kurulu ideallerin siyasal alanı iha-
tası, hamasi tarih vurgularında çok olur. Bu yüz-
den yeni siyasal alan inşa edilirken millet bağını 
müşterekler temelinde yükseltmeli ama herkesten 
bahis açmadan, ahlaki kavramları, yazılı erdemle-
ri art arda sıralamadan. 

Kim istemez “tüm eylemleri diğerkâmlık için-
de hep bir öteki kardeşinin iyiliği için kendini 
yakan” bireylerden kurulu toplumu... Bu elbette 
sınıfsız toplum, zenginsiz devlet, suç oranı bulun-
mayan millet ütopyasıyla aynı... 

Bireyde, öznede, toplumda belli prensipler, 
ahlaki tutumlar ve erdemler vardır. Bencillik, riya, 
gösteriş, ün, şöhret, kâr, feda gibi ahlak gösterge-
leri sıfırlanmış toplum vurguları insan gerçekliğini 
örter, aynen herkesi bir toplum katmanı, muha-
tap alma gibi. Herkesin dürüst olmasını beklerken 
onur kavramını millet kimliğine yedirmek devle-
tin ideolojik aygıtları bakımından tercih edilmeye-
cek pozisyonları doğurabilir. Burada çoğaltılması 
gereken erdemlerin başında mesela 15 Temmuz 
sonrasında yapamadığımız gibi kahraman, mehdi 
kültlerini sindirme gelmelidir. 

Erdemlerle, ahlaki üstünlüklerle donatılmış 
adeta bir melek özentisi vurguların ötesinde ai-
diyet bağlarını güncellemek, toplumsallaştırmak 
yeni siyasal alan için elzem. Tabi bu aşamada yük-
sek ahlak ile pragmatizmin omurgasız durumunu 
eşitlememek gerekir. 

“Oyunu kuralına göre oynamak” sözü de her-
kesleşmenin, eklektizmin bir başka versiyonu... 
Kapitalist ilişki biçimlerini yeterince kullanınca 
“yırtabileceğini” zanneden lümpen bakış bura-
da da hakim. Türkiye’nin denetimli serbestlik 
doktrini etrafında kendini muasır medeniyetlerin 
araçlarını devşirebileceği ütopyasıyla aynı fantezi 
dünyasından bahsediyoruz. Neoliberal siyaset ve 
hayat tarzı para ve kariyere bağlı dünya görüşünü 
bireysel ontolojiye yerleştirdi. 

Yeni dönemin felsefesi, bireysel kurtuluşu içe-
rirken öncelikle konformist değerlerin ve küçük 
kıyametleri öne alan tercihlerin egemenliğinde 
olacak. Bu açıdan yeni bir felsefe, yaşama stili 
siyasal alanı da belirleyecek. Elbette neoliberal 
konformizm, belirgin tüketim kültürü ve iktisa-
di standartlar siyasi yapıyı değil Türkiye’nin gün-
demini de yönlendirecek. Şehitlik söylevleri ile 
gerçeklik farklı, bedelli askerlik başvurularından 
bunu anlayabiliriz. Bir yandan Suriye’de operas-
yonlar yürütülürken öte taraftan deneyimli as-
kerliğin kısıtlanması, bedelli ile askerlikten uzak 
tutulan birey sayısının çokluğu tezat teşkil ediyor.
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Yeni Dünya Görüşleri

Suriye’de uluslararası güçlerin anlaşmasına, 
ABD’nin ülke kurabilecek silahı PYD’ye vermesine 
bağlı olarak bir Kürt devletinin kurulacağı aşikâr. 
Bu ortamda muhtemel krizler uç vermeye başladı 
bile… Kurun yükselmesini, ekonominin sallan-
masını buna bağlayabiliriz. Üstelik artık Kürt dev-
leti gerçeği Türkiye’yi ikilemde bırakacak, neoli-
beral siyaset ile yeni statükoda Türkiye “abi” rolü 
mü üstlenecek, bir federasyon girişiminin öznesi 
mi olacak yoksa ulus devlet dinamiklerini ileriye 
mi taşıyacak? Bu ancak 31 Mart seçimleri son-
rasındaki konjonktüre bağlı gelişecek. Görünen 
yeni yönetim sisteminin Ortadoğu’daki meydana 
gelecek müesses nizama cevap vermek için oluş-
turulduğu yönünde fakat başta kur krizi, ABD’nin 
kararlı tutumu yeni sistemin gelişmelere sert kar-
şılık vermek yerine kamuoyu-
nu tutmaya yönelik kullanıla-
bileceğini gösteriyor. Hâliyle 
yeni siyasal alan oluşturma 
mecburiyetinin içine Ortado-
ğu merkezli gelişmeleri, Kürt 
devletini, iktisadi krizleri de 
oturtmalı. 

Bazen büyük anlatılar ye-
rini küçük mutluluklara, te-
lafilere, kendini kandırmalara 
bırakır. 

Test ede ede ilerleyen dev-
let ve dünya sistemi belli za-
man sonra bu yöntemi bırakır, 
olan olmuştur artık. Yeni siya-
set biçiminde tümel hedefler 
yerini tikel hazlara terk edecek 
muhakkak. Burada ekonomi sahasının nasıl dol-
durulacağı da önemli. 

Son kur krizi beraberinde neoliberal doktrine 
bağlı olarak burjuvayı korumaya yöneliyor, şirket-
leri kurtarma, bankacılık sisteminin bozulmasını 
engellemek, vergileri, muafiyetleri, indirimleri, 
kesintileri getirirken yük bazen çoğunluğa yükle-
nir. Sosyal güvenceleri azaltma, maaşları stabil kıl-
ma, sosyal politikalarda kontrollü gitme öyle an-
laşılıyor ki, uluslararası piyasalardaki daralmanın 
sonucu gibi görülecek. O zaman buna özgü felsefe 
de belirginleşecek, ayağını yorganına göre uzatma, 
tüketime alışan bireyin akıllı telefonun yeni sürü-
münü alamama buhranları doğuracak. Kısa yol-
dan para kazanma, az çalışıp köşeyi dönme yahut 
dişini tırnağına katarak var kalma anlayışları çok-
lu biçimde hayatın merkezine yerleşecek. 

Kimi her türlü liyakat ve ehliyetine, kalitesine, 
çalışkanlığına bağlı olarak yerinde saydığından, 
kimi maaşını yetiremediğinden, kimi de sağlam 
network kurarak yükselebileceğinden bahse-
decek. Bu hengame içinde Türkiye yine karnını 
doyurma kavgasından “İslâm dünyasının önde-
ri”, “nizâm-ı alem”, “îlâyi kelimetullah” hurucuna 
başlayamayacak; tabi retorik yoğunluğun katlan-
ması hariç! 

Elbette tatmin edilmeyen duygular, arzular ve 
talepler şiddeti, linçi, öfkeyi, lümpen tepkileri do-
ğurur. Yeni siyasal alan kurulmaz, iktisadi vaziyet 
2000’lerin ortasındakine yaklaşmazsa toplumsal 
bunalımlar siyaseti zorlar. Bu ortamda Ortado-
ğu’daki konjünktüre, bunu yönlendiren güçlerin 
inisiyatifine bağlı olarak sokak olaylarından şedit 
tepkilere yahut kaderci kösnüllüğe kapı aralanır. 
Buna zamanın ruhunun sonuçlarını, kapitalist re-

fahın varoluşa tesirini, organik 
meselesini, genetik teknoloji-
sini, uzayan insan ömürlerini 
de ekleyelim… Yeni siyasal 
alan kronik yalnızlıkları, yaş-
lanmayı, kalp krizi geçiren 
gençleri, bebeklere işkence-
tecavüz eden kültürü, aktif 
hiçliği, kanser korkusunu, te-
levizyonlardaki üçüncü sayfa 
haberlerinden oluşan reality 
kuşaklarını da ciddi tehdit gö-
rerek ilerlemeli.

Yeryüzü, Anadolu bizim 
için ganimet mi, yağma malı 
mı, cennet ya da cehennem 
mi?… 

İnsan bu dünyada hangi 
ilkelerin bekçiliğini, hangi değerlerin halifeliğini 
üstleniyor?…

Türkiye’de toplum kamudan kopamaz, devlet 
kapısı hacet kapısıdır, bu yüzden de Türk milleti-
nin belirgin bir felsefesi olmaz. Kamu dışı tekil ve 
tikel kaçış grupları oluşsa bile bir zaman sonra Ke-
rim devlet bunları içselleştirir. O yüzden düşünce 
eleştirel ve inşacı vasfıyla yer bulamaz. Kültlere 
sığınma, mesih beklentisi, kahraman çağrısı si-
yasal alanı kaplar, Batıyı öne çıkaran birey-özne 
tutumlarını örter. Toplumlar yenildiğinde yahut 
zafer kazandığında maddi birikime, şatafata yöne-
lerek hayata küser, yenilik yapamaz, donar. Yeni 
bir oluş için tetikleyecek ruh, olay arar. Bugün de 
bir olayın, bir sesin, bir hitabın, bir seslenişin olu-
şa, ontolojiye götürmesini bekliyoruz.

Yeni yönetim sisteminin 
yeni bir siyasal alan inşa 
etmesi gerekir. Bu yeni 
siyasal alanda Cumhur 
İttifakı’nın üyesi MHP’nin 
ideolojik tutumu belirleyici 
olacaksa, dışlamaya, hain 
retoriğine, kestirip atma-
ya, kendi tanımladığının 
dışındakini redde alan açı-
lacak demektir, bu da yeni 
değil statükonun tekrarı 
olur.
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Öner BUÇUKCU

Türkiye Batı ittifakına zorlamayla değil kendi talebiyle dâhil olmuş ve bu dâhil olma 
gerçekleştikten sonra büyük bir rahatlama yaşanmıştır. Dahası Türkiye’nin NATO’daki 
konumu partiler üstü bir mesele haline dönüşmüş, Menderes’ten Özal’a kadar uzanan 
Türk merkez sağı tarafından da büyük ölçüde önemsenmiştir. Bu ittifaka yönelik 
eleştirel siyasal tavrın CHP içerisinden Bülent Ecevit’ten geldiği de unutulmamalıdır.

İnönü ve ABD Tartışmasına
Bir Derkenar

T ürkiye’de çok partili ha-
yata geçiş Türkiye’nin 

toplumsal yapısındaki bir-
takım gelişmelerin neti-
cesi olmakla birlikte daha 
büyük ölçüde uluslarara-
sı konjonktürün değişmiş 
olmasının bir neticesidir. 
Kendi içerisinde korpora-
tist -özel mülkiyeti önemseyen, katı devlet kont-
rolüne dayalı anti-liberal ekonomik görüş- bir 
biçimde örgütlenmiş olan yeni Türk devleti en 
azından yönetim usulleri açısından İkinci Büyük 
Savaş öncesinde Mihver devletlerini, yani İtalya 
ve Almanya’daki yönetim biçimlerini çağrıştı-
rıyordu. Merkezileşmiş bir parti örgütlenmesi-
nin varlığı, ideolojinin bu parti örgütlenmesine 
bağlı birtakım yapılar eliyle toplumun kılcal da-
marlarına taşınıyor olması itibariyle bir biçimde 
Sovyetler’de Stalin döneminde beliren siyasal mo-
dele de benziyordu. Ama bu üslûp mihver dev-
letleri tarafından da benimsenmiş bir üsluptu.

Tarafsızlığın Mahiyeti

İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında da Tür-
kiye’deki yönetim tarafsız kalmakla birlikte bu ta-
rafsızlık Mihver devletlerine dönük bir tarafsızlık 
görünümündeydi. Ancak savaşın ikinci aşamasına 
geçilmesi döneminde Türkiye gerçek anlamda ta-
rafsız bir devlet durumuna gelecek, savaşı Mihver 
devletlerinin değil müttefiklerin kazanacağının 
anlaşıldığı evrede savaşa Müttefiklerin yanı sıra 
dâhil olmanın yollarını arayacaktır. Adana’da ve 
Kahire’de gerçekleştirilen görüşmeler bu çerçeve-
de hatırlanabilir. 

Müttefikler de sava-
şın bu ikinci aşamasında 
Almanya’yı daha hızlı bir 
şekilde yenilgiye uğratabil-
mek için yeni bir cephe açıl-
ması arayışında oldukları 
için Türkiye’nin kendi yan-
larında savaşa dâhil olması-
nı çok istemişlerdir. Ancak 

İnönü’nün Müttefik devletlerin sınırları çizilmiş 
yükümlülükler altına girmek yerine tabiri caizse 
“yaparız-ederiz” üslubuyla dâhil etmeleri riskini 
bertaraf eden ihtiyatlılığı Türkiye’nin savaşa dâhil 
olmasını geciktirecektir. Neticede Türkiye Birleş-
miş Milletler’in kurucu üyelerinden birisi olabil-
mek maksadıyla Almanya’nın savaşı kaybettiği 
belli olduktan sonra Almanya’ya karşı bir savaş 
ilan edecektir.

Gelgelelim bu durum kıta Avrupa’sında Alman 
askeri gücünü neredeyse tek başına karşılayıp geri 
çevirmekle mükellef kılınmış Stalin’in hiç hoşu-
na gitmemiştir. Hitler kuvvetlerinin açılacak yeni 
bir cepheyle bölünmesi Stalin’in Alman saldırısını 
daha erken geri çevirmesine yardım edeceği için 
Stalin bu süreci yakından takip etmiş, İnönü’nün 
aşırı ihtiyatlılığı ile Türkiye savaşa dâhil olmayınca 
büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.

Yeni dünya düzeninin genel hatlarıyla belir-
lendiği Yalta Konferansı’nda Stalin, Churchill’e 
Türkiye’den birtakım isteklerde bulunmayı dü-
şündüğünü söylemiş, Churchill ve Roosevelt hiç-
bir cevap vermeyince Stalin bu cevapsızlığı mütte-
fiklerin Türkiye’den taleplerini onayladığı şeklinde 
değerlendirmişti. Hatta Yalta Konferansı’nda Sta-
lin Roosevelt’e Montreux Sözleşmesi’nin eskidi-

Roosevelt                      İsmet İnönü                Churchill
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İnönü’nün M. Kemal sonra-
sında Milli Şef olarak ülkeyi 
bir süre idare etmiş olması 
sonraki dönemde M. Kemal 
dönemi uygulamalarının 
yükünün de İnönü’nün sır-
tına yüklenmesi neticesi-
ni doğurdu. Özellikle sos-
yalistlerin 1960’lı yılların 
ikinci yarısında sağcıla-
rı oldukça geride bırakan 
bir entelektüel pratik üret-
tikleri söylenebilir. İdris 
Küçükömer’in İnönü’ye 
dönük eleştirel söylem-
de ciddi bir yer tuttuğu-
nun hatırlanması örnek 
kabilinden kâfi olabilir. 
Eleştirilerin bilhassa tek 
parti iktidarının kurul-
ması ve kurumsallaşma-
sı üzerinde yoğunlaştığı 
görülür.

ğinden ve değiştirilmesi gerektiğinden bahsetmiş, 
Roosevelt de Stalin’in teklifinin mantıklı olduğun-
dan bahsetmişti. Neticede SSCB Dışişleri Bakanı 
Molotov Türk Büyükelçisi Selim Sarper’i kabu-
lünde Türkiye ile 1925 yılında imzalanan, 1935 
yılında 10 yıllığına uzatılan antlaşmanın uzatılma-
yacağını ancak eğer Türk tarafı yeni bir anlaşma 
imzalamak istiyorsa şartların müzakere edilebi-
leceğini ifade eden bir nota verdi. Türk tarafı bu 
antlaşmanın koşullarının ne olacağına ilişkin gö-
rüşmeye gittiğinde ise Molotov meseleye Kars ve 
Ardahan’ın SSCB’ye bırakılması talebiyle başladı. 

Molotov’a göre Tür-
kiye 1921 Antlaşması’yla 
SSCB’nin o dönem güçsüzlü-
ğünden faydalanarak Kars ve 
Ardahan’ı kendi topraklarına 
geri katmıştı ancak bu aynı 
zamanda büyük bir haksızlığı 
da beraberinde getirmişti. Do-
layısıyla bu haksızlığın bir bi-
çimde giderilmesi gerekiyor-
du. Selim Sarper Molotov’a 
1921 Antlaşması’nın bir 
başka haksızlığı yani Kars ve 
Ardahan’ı Rusya’ya bırakan 
Brest-Litovsk haksızlığını or-
tadan kaldırdığını ve bura-
ların SSCB’ye bırakılmasının 
söz konusu dahi olamayaca-
ğını iletti. 

Molotov ardı sıra 
SSCB’nin esas niyetini açık 
etti. Molotov’a göre 200 mil-
yonluk bir nüfus Türkiye’nin 
kontrolünde bulunan boğaz-
lara mahkûm durumdaydı ve 
bunun bir biçimde dengelen-
mesi gerekiyordu. Bu çerçeve-
de Molotov Montreux Antlaşması’nın da eskidiği-
ni ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Sarper bu 
konuşmada Molotov’un kastı eğer Boğazlarda bir 
üs elde etmek ise bunun söz konusu dahi olama-
yacağını, Montreux Antlaşması dolayısıyla bir ra-
hatsızlık söz konusu ise bu antlaşma uluslararası 
bir antlaşma olduğu ve imzacı taraflardan hepsini 
ilgilendirdiği için ikili görüşmelerin konusu ola-
mayacağını söyledi. 

Stalin Türkiye’den taleplerini uluslararası dü-
zeyde Postdam Konferansı’nda da dile getirdi. 
Konferansta daha ziyade gayri resmi görüşmele-

rin konusu olan Sovyet isteklerine ABD Başkanı 
Truman’ın çok daha olumlu yaklaştığı, İngiltere 
Başbakanı Churchill’in ise SSCB’nin Türkiye üze-
rinde etkinliğinin artması konusunda daha ihti-
yatlı olduğu görülmektedir. Stalin’in de bu duru-
mun farkında olduğu söylenebilir, zira Churchill’e 
dönerek şöyle demiştir: “Sonuçta İngiltere tara-
fından desteklenen küçük bir devlet büyük bir 
devleti gırtlağından tutmakta ve ona çıkış verme-
mektedir.” Truman ise SSCB’nin Türkiye’den top-
rak talepleri dâhil bütün meselelerin Türkiye ve 

SSCB arasında çözülmesi ge-
rektiği ve bu sürece müdahale 
edilmemesi kanaatinde gibi 
gözükmektedir. Dolayısıyla 
Batının da tam bir desteğini 
alamayan Türkiye SSCB’nin 
taleplerine hiçbir yerden des-
tek alamadan direnmek mec-
buriyetinde olduğu bir sürece 
girmiştir. 

Bu süreçte Türk diplo-
masisini rahatlatan gelişme 
Truman Doktrini’nin ilan 
edilmesi olacaktır. Hemen ar-
dından Marshall Planı’ndan 
Türkiye’nin de faydalanmaya 
başlaması Sovyetler Birliği’nde 
olumsuz bir şekilde karşılana-
caktır. Diğer taraftan Kuzey-
deki büyük komşusunu den-
geleyebilmek için Türkiye’nin 
Batı ittifakına dâhil olma ça-
bası artarak devam edecektir. 
Türkiye’nin NATO’ya üyelik 
girişimlerinin ve katılımının 
tarihsel arka planı unutulma-
malıdır.

Erel Tellal’ın yerinde tes-
pitiyle SSCB Türkiye’den toprak talep ederek 
stratejik bir hataya imza atmıştı. Zira bu toprak 
talebi (ki büyük ihtimalle pazarlık payını arttıra-
bilmek için düşünülmüştü) SSCB’nin esas hedefi 
olan Boğazlarda üs talebinden çok daha ciddi bir 
tepki doğurdu ve Türkiye’nin, “Batı”ya kuşkuyla 
yaklaşan yönetici elitlerin ABD’ye daha olumlu 
bakmalarının zeminini hazırladı. Ahmet Suat Bil-
ge de SSCB’nin Türkiye’den taleplerde bulunur-
ken O’nu karşı tarafa itebileceğini hesaplamadığı 
kanaatindedir. 
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Türkiye ve Batı İttifakı

Buraya kadar çizilen çerçeve özellikle son 
dönemlerde İsmet İnönü üzerinden yürüyen bir 
tartışmanın tarihsel arka planını hatırlatma ama-
cı taşımaktadır. Zira Türkiye Batı ittifakına zor-
lamayla değil kendi talebiyle dâhil olmuş ve bu 
dâhil olma gerçekleştikten sonra büyük bir rahat-
lama yaşanmıştır. Dahası Türkiye’nin NATO’daki 
konumu partiler üstü bir mesele haline dönüşmüş 
Menderes’ten Özal’a kadar uzanan Türk merkez 
sağı tarafından da büyük ölçüde önemsenmiştir. 
Yine bu ittifaka yönelik bir ölçüde eleştirel siyasal 
tavrın CHP içerisinden Bülent Ecevit’ten geldiği 
de unutulmamalıdır. Gelgelelim bu İnönü tartış-
ması belli aralıklarla tekrarlanmaya devam etmek-
te olduğu gibi bundan sonra da devam etmeyi sür-
dürecek gibi gözükmektedir. 

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl bu dönem-
lerde de İsmet İnönü üzerinden sert bir tartışma 
cereyan etmişti. CHP’li bir yetkilinin Cumhurbaş-
kanı Erdoğan için diktatör ifadesini kullanması 
ciddi bir tartışma konusu olmanın ötesine geçti ve 
mesele yargıya taşınmıştı. 

 Buna karşılık iktidar kanadından da CHP’ye 
yönelen eleştiriler İnönü figürü üzerinden gerçek-
leşmişti. “Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişleri-
ne baksınlar” ifadesi CHP’nin kurucu genel baş-
kanı ve ebedi şefi Mustafa Kemal Paşa’yı değil, M. 
Kemal’den sonra bu koltuğa oturan Millî Şef İsmet 
İnönü’yü hedef alan bir açıklamaydı. 

İnönü’nün M. Kemal sonrasında Milli Şef ola-
rak ülkeyi bir süre idare etmiş olması sonraki dö-
nemde M. Kemal dönemi uygulamalarının yükü-
nün de İnönü’nün sırtına yüklenmesi sonucunu 
doğurdu. İlginçtir hem sağcılar hem de solcular 
tabir caizse İnönü’ye karşı bir itibar suikastine gi-
riştiler. Hatta bu konuda solcuların özellikle sos-
yalistlerin 1960’lı yılların ikinci yarısında sağcıları 
oldukça geride bırakan bir entelektüel pratik üret-
tikleri söylenebilir. İdris Küçükömer’in İnönü’ye 
dönük eleştirel söylemde ciddi bir yer tuttuğunun 
hatırlanması örnek kabilinden kâfi olabilir. Eleşti-
rilerin bilhassa tek parti iktidarının kurulması ve 
kurumsallaşması üzerinde yoğunlaştığı görülür.

Türkiye’de tek parti iktidarının kurulmasın-
da İnönü’nün de payı olduğu muhakkak ancak 
onun 1938’de bir siyasal sistemi devraldığı unu-
tulmamalı! Ülkede Kemalizm ilgisi ve Mustafa Ke-
mal hassasiyeti artmışken diktatörlük, tek adam-
lık tartışmalarına girmek istemem. Bu konuda 5 
sene öncesine göre çok daha kaygan ve kırılgan 

bir zeminin husule geldiği görülüyor. Ama İnö-
nü üzerine konuşulurken de bu ülkede çok par-
tili hayata geçişin müsebbiplerinden olduğu unu-
tulmamalı. Hele hele bu çok partili hayata geçi-
şi çok erken gerçekleştirdiğine, Türkiye’nin top-
lumsal yapısı buna hazır değilken bir oldu bitti 
ile Türkiye’yi bir karşı devrim sürecine maruz bı-
raktığına ilişkin literatürde yeniden bir canlanma-
nın söz konusu olduğu şu dönemde. Örnek ola-
rak Emre Kongar’ın 24 Haziran seçimleri sonra-
sında CHP’nin durumunu ele almak için yayınla-
dığı ve neredeyse tamamı “İnönü’nün çok partili 
hayata geçme kararını zamansız vermesi” benzeri 
ifadelerle başlayan seri yazılara bakılabilir.

İsmet İnönü hakkındaki olumsuz kanaatler 
27 Mayıs ve 12 Mart sonrasındaki tavrından kay-
naklanıyor biraz da. 27 Mayıs’ı sahiplenmesi, 12 
Mart’a ise olumsuz yaklaşmaması sürekli onun as-
kerle iş birliğine meyyal olduğuna yorulmuştur. 
Ancak 22 Şubat ve 21 Mayıs’taki darbe girişimleri-
ne direnmesi, 1969 sonrasında ordu içerisinde be-
lirmeye başlayan cuntalarla parti arasına set çek-
mesi üzerinde hiç durulmamıştır. Çiçeği burnun-
da AP Genel Başkanı Demirel’in milletvekili olma-
dığı Meclis’te 226 üyeyi bulup İnönü’yü devirme-
si sonrasında, onu iktidarda tutacak askerî yapıla-
rı kullanabilecek olmasına rağmen olgun bir şekil-
de iktidardan çekilmesi üzerinde de ayrıca ve dik-
katle durulması gerekir.

27 Mayıs’taki tavrı da 12 Mart’taki tavrı da ka-
naatimce İnönü’nün demokratlığına halel getir-
mez. Tek adam yönetimine meyyal bir siyaset bi-
çiminden demokrasinin ve çok partili hayatın er-
demlerine inanan bir siyaset biçimine gelmiş ol-
ması önemsenmeli. Bunun tersinin söz konusu 
olduğu üçüncü dünya ülkeleri dikkate alındığın-
da Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte ne ka-
dar büyük bir iş başardığı ortaya çıkmıyor mu? O 
yüzden İnönü üzerine konuşurken daha dikkat-
li olmakta fayda var. En azından savaş meydanın-
da kazandığını Lozan’da büyük baskıya rağmen 
masada bırakmayışının saygınlığı dikkate alına-
rak. Ona “İsmet Bey, her söylediğimi ama ben bu 
kartların hepsini cebime koyuyorum. Yıkılmış bir 
ülke devralıyorsunuz, bu reddettiklerinizin hepsi-
ni bizden birkaç yıl sonra borç istemeye geldiği-
nizde cebimizden çıkarıp önünüze koyacağız” di-
yen Churchill’i yanılttığı, Sovyet istekleri karşısın-
da “gerekirse savaşırız ama vermeyiz” tavrı, John-
son Mektubu sonrasında kurduğu “Yeni bir dünya 
kurulur, Türkiye’de o dünyada yerini alır” inatçılı-
ğı için en azından…
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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, analizlerin hangi 
argümanlardan hareketle yapıldığını 

okurlarımızın dikkatine sunmaktır. 
Yazıların/yorumların bu perspektifle 

okunmasının Ortadoğu’daki, dolayısıyla 
dünyadaki gelişmeleri kavrama 

sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Halil Çelik 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

G azeteci Cemal Kaşıkçı’nın 
öldürülmesi hadisesi tüm 

Arap ülkelerindeki kan gölleri ile 
petrol fiyatlarının Arap dünyası-
nın ekonomisi ve siyasetine hük-
metmesi arasında güçlü bir iliş-
ki olduğunu gösterdi, özgürlük, 
demokrasi ve hukukun sadece 
mürekkep ve tükürüp tüketme 
amaçlı sözcükler olduğunun al-
tını çizdi. 

Başkan Donald Trump pa-
rayı tüm insani değerlerin üs-
tünde tutan tüm Amerikan baş-
kanlarından farklı değil. Zira ne 
Suud’un genç prensesini suçla-
dı ne de açıkça kınadı. Durumu 
kendisini ilgilendiren bir konu 
olarak gördü veya Türkiye’nin 
yürüttüğü soruşturmayı kendi 
akışına bıraktı. 

ABD 1973’teki Ekim savaşın-
dan itibaren Araplar ile İsrail ara-
sında -savaşan taraflar arasında-
ki her çekişmede- kendi çıkar-
larının yanında durmayı tercih 
etti. 1980 yılında Körfezi yakan 
İran-Irak savaşında İran petrolü-
nün elinden kaybolduğunu dü-
şündü, Saddam Hüseyin’i des-
tekledi ve Fars komşusunun çö-
küşüne destek olan Körfez ittifa-
kına liderlik etti. İranlıların kan-
larından oluşan nehirler aktı ve 
petrol nehirleri sırf Kuveyt’e sa-
vaş açtığı için “dostları” Sad-
dam Hüseyin’e yönelik tutumla-
rı değişen Amerikalıların hesap-
larına geçti.   Saddam, halkı ve 
Irak’ın tarihi Amerikan ekonomi-
sinin istifade ettiği petrol kuyu-

ları karşılığında bedeli kan ola-
rak ödedi. Amerikan ekonomi-
si her “Arap Baharı Devrimleriy-
le” birlikte canlandı ve mali dev-
let ilan eden Trump’ın gelmesiyle 
birlikte bu canlılık daha da arttı. 
Bu mali devleti, halkların altın-
dan petrol aktığı müddetçe akan 
kan ilgilendirmiyor. 

 Kaşıkçının öldürülmesi da-
vasında ABD Başkanının görü-
şü inip yükselen borsayı andırı-
yor. Başkan mesela çılgın oran-
larda düşen ve yükselen dolar 
veya petrol varilinin fiyatı gibiy-
di. Hiç kimse dalgalanmayla ilgili 
kehanette bulunamıyor. Bu adam 
Körfez’de ve Ortadoğu’da etkin 
tarafların suçla bağlantısını kul-
landı. OPEC ülkelerinin dört yıl 
süreyle üzerinde çalıştığı Cezayir 
Antlaşması’nı yerle bir etti. Petro-
lün fiyatı 80 dolardan 65 dolara 
düştü. Sadece Trump’ın manev-
ralarıyla bu düşüş sağlandı. Pet-
rol fiyatlarının düşmesinde temel 
rol oynayan Suudi Arabistan’a te-
şekkür etti. Riyad dünyaya, te-
mel ve hatta tek ürünü olan pet-
rol fiyatının düşürme sebebini 
dünyaya anlatmadı. 

 ABD, yaklaşık yarım asır-
dır petrol bölgelerinde akan her 
damla kanı petrol savaşını kazan-
mak için kullandı. Bu savaş ken-
disini dünyada birinci ve hat-
ta tek güce çevirdi. 1975’te Kral 
Faysal’dan Enver Sedat, Saddam 
Hüseyin ve Muammer Kaddafi’ye 
ve oradan 2017’de Ali Abdul-
lah Salih’e kadar bölge liderleri-
ne uzanan tüm suikastlara petrol 
karıştı ve ya olayın bir tarafı ola-
rak ya da sonuçlarından ilk ka-
zançlı çıkan taraf olarak ABD bu 
suikastlere müdahale etti. ABD 
genelde senaryonun yazarıdır ve 
dilediğine beraat, dilediğine suç 
isnat eden yargıç konumundadır. 

 (Cezayir Buruk gazetesi 24 Kasım 2018)

Trump, Petrol ve Kan
Abdunnasır Bin İSA 
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C umhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay başkanlığındaki 

Türk heyetinin Libya konulu ge-
nişletilmiş uluslararası toplantı-
sından çekilmesi tartışmalara yol 
açtı. Oktay çekilmesini, genişletil-
miş toplantıdan önce bazı tarafla-
rın Türkiye’nin davet edilmediği 
özel bir toplantı yapması sebebiy-
le Ankara’nın bu uzaklaştırma po-
litikasını protesto etmesiyle gerek-
çelendirdi. 

Doğal olarak İtalya’nın bu tu-
tumu bazılarının hafızasını canlan-
dırdı. Zira kapalı görüşmelere ka-
tılanlar ve katılması engellenenler 
için belirlenmiş adil bir kıstas yok-
tu. Sadece bir irade ve emri vaki 
dayatmasının kıstasları vardı. 

Türkiye’nin Libya krizindeki 
tutumunda bir sorun var. Ankara, 
Libya’daki rolünün sınırlı olmasına 
karşın büyük kazanımlar ve esaslı 
bir nüfuz istiyor. 

Türkiye Libya’da çekişmenin 
taraflarına “eşit mesafede durma” 
politikası izledi ve Ankara meş-
ru yönetimle uyum içinde olma-
ya ve kendisini Libya’da etkin ve 
uluslararası toplumca tanınmış yö-
netimle çatışma içinde girmemeye 
özen gösterdi. Dikkatli bir yakla-
şım doğrultusunda Türkiye’nin çı-
karı bunu gerektiriyor. Şubat dev-
riminin ilk günlerinde de bu yak-
laşım yaşandı ve belirli aralıklarla 
tekrarlandı. 

Genel olarak Tobruk cephe-
sinden ve özelde Hafter’den gelen 
sert saldırılar, Türkiye’ye yönelik 
Trablus’taki cepheyi desteklemesi-
ne atfen terörü kollama suçlama-
sına rağmen Türk siyasetçiler ken-
dilerine yönelik sert tutumu kont-
rol altına almaya çalıştı. Türk he-
yetleri Tobruk’u ziyaret ettiler ve 
Libya’nın doğusundaki yönetimin 
başkanıyla görüşenler arasında 

Erdoğan’ın özel temsilcisi Emrul-
lah İşler de vardı ancak durum de-
ğişmedi ve düşmanlık kaldı. 

Ankara’nın Libya’nın batısın-
dan doğusuna yaklaştıran birçok 
etken var kesinlikle.  Tobruk cep-
hesine karşı Trablus cephesini des-
tekleyen bazı hareketlerin göz ardı 
edilmesi denilebilecek gösterge-
ler bulunuyor. Yalnız Ankara’nın 
Trablus cephesine yönelik deste-
ği sabit bir politikaya, siyasi, askeri 
ve medya açısından desteklenme-
leri yönünde net bir eğilim seviye-
sine çıkmadı. 

Mısır mesela bu özel toplantıda 
yer aldı. Sebep ise coğrafik olarak 
daha yakın olması ve Libya’da ya-
şananlardan en fazla etkilenen ülke 
olmasıyla ilgili değil sadece, aynı 
zamanda Kahire’nin Tobruk cep-
hesini, parlamentoya bağlı orduyu 
ve lideri Hafter’i güçlü şekilde des-
teklemesiyle alakalı. 

Türk heyetinin çekilme sebe-
bi Mısır ve Tunus’un zirveye katıl-
ması ve Türkiye’nin dışarıda tutul-
ması değil. Doğrudan komşuluk ve 
güçlü etkilenme ölçütü kimin top-
lantıya katılıp katılmayacağı husu-
sunda önemli bir etkendir. Ancak 
en büyük bölgesel rol oynamaya 
çalışan Ankara’yı kızdıran husus, 
kendisi toplantıdan uzak tutulur-
ken Fransa, Rusya ve AB’nin temsil 
ediliyor olmasıdır. 

Bana göre Türkiye’nin uzak tu-
tulmasının gerekçesi bağlamında 
İtalya’nın tutumu Libya krizinde 
etkili tarafların ağırlığını ölçmekte-
dir. Dengenin sağlanması çekişme-
nin çözümü yönünde ilerleme kay-
detmek için zaruridir. Özel top-
lantıya katılan uluslararası taraflar 
Libya çekişmesinin yönetiminde 
doğrudan rol oynadılar. Roma ta-
raflardan birine çalıştığı için girişi-
minin başarılı olması diğer tarafın 

arkasında saf tutan ülkelerin katıl-

masını gerekli görmektedir. 

Bu yazdıklarım, Ankara’nın 

benimsediği denge politikasına 

bir kınama değil ve analizimizde-

ki amacım Türkiye’yi bu tutumu-

nu değiştirmeye sevk etmek değil. 

Kastım, Türk tutumunun zayıflığı-

nı göstermek. 

Ankara, Libya krizinin çö-

zümünde ve ülkenin istikrarın-

da kendisi için büyük çıkarları ol-

masına rağmen olayların kenarın-

da kaldı. Libya’da kriz 2013 yılın-

dan itibaren önemli derecede tır-

manmasına ve ülkede olan bitene 

herkesin önem vermesine rağmen 

Ankara’dan kendisini etkin bir ak-

tör hâline getirecek önemli çıkış 

gelmedi. 

Krizin çözümü yönünde Türk 

diplomasinin uluslararası veya 

bölgesel çabalarını görmedik. Türk 

politikacılar ülkelerinin başkentle-

rini krize bölgesel ve uluslararası 

çıkış yolu bulma duraklarından 

biri hâline getirmek için çaba har-

camadılar. Ankara’dan, çekişmenin 

sona erdirilmesi için ciddi bir giri-

şim de gelmedi. Bu da gözlemciyi 

Libya’nın Türkiye’nin dış politika 

öncelikleri kapsamında olmadığı, 

Türkiye’nin bölgesel kapasitesinin 

sınırlı olduğu ve daha çok kendi 

yakın çevresinde ve özellikle de 

Suriye’de aktif rol oynayabildiği 

sonucuna götürüyor. 

Ankara’nın olayların kenarın-

da kalmaya rıza gösterdiğini, Libya 

kriziyle ilgili uluslararası toplantı-

lara çağrılan ülkeler içinde yer al-

makla yetindiğini, bilinçli olarak 

kendisini çekişmeyi kontrol altına 

alma amacıyla doğrudan müdahil 

şekilde sunmadığını ve dolayısıyla 

etkin çevrelerin katıldığı uluslara-

rası toplantılardan uzaklaştırılma-

sına tepki göstermesinin anlamsız 

olduğunu söyleyebiliriz.

 (arabi21.com, 17 Kasım 2018)

Türkiye Libya’da Etkin Rol Oynamıyor
Senusi BESİKERİ 
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Y emen şanlı tarihinin en kötü 
dönemini yaşıyor. Yemen 

adına savaşı yürüten devlet baş-
kanı Abdurabbuh Mansur ise 
Hudeyda’da, Yemen’in kuzeyinde, 
Taiz’de, Aden içinde ve çevresinde 
yürütülen askeri operasyonların 
seyrini bilmiyor. 

Mansur bugün tıbben ve siya-
seten hasta. Yemen’de hiçbir gücü 
ve etkisi yok. Belirli aralıklarla 
yaptığı idari ve bakanlık atamala-
rının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. 
Çünkü bu atamalar Yemen dışın-
da ikinci bir güç tarafından yapıl-
maktadır. Suudilerin onu Yemen’in 
devlet başkanlığına getirerek bü-
yük bir hata işledikleri tartışmasız. 
Bugün ektiklerini biçiyorlar. 

Bugün Yemen’i türlü hastalık-
lar tahrip ediyor ve şu şartlarda 
hastalıklarının tedavisi bulunmu-
yor. Yemen’i aşırı yoksulluk tahrip 
ediyor. Tarım arazilerine kadar ya-
kıldı. Tarıma elverişli değil artık. 
Yemen’e ve hava sahasına hâkim 
iki dış gücün hava saldırıları birbi-
rini izliyor. Okuma-yazma bilme-
me oranı, okulların, enstitülerin ve 
üniversitelerin kapanması, binala-
rının çoğunluğunun yıkılma teh-
didi altında olması sonrası ülkede 
yayıldı. Bu binalardan ayakta ka-
lanlar da birbiriyle savaşan Yemen 
güçlerinin kampı oldu. 

Kardeş Yemen halkı yardım 
çağrısı yapıyor ancak karşılık veren 
yok. Riyad ve Abu Dabi Yemen’de 
coğrafik kazanımlar ve stratejik 
mevziler elde etmek için yarışıyor. 
Suudiler Yemen’in egemenliğini 
ihlal ederek Arap denizine ken-
dilerini ulaştıracak Mehre kenti 
üzerinden bir koridor açmak isti-
yor. Suudiler Yemen’in hasta dev-
let başkanı Abdurabbuh Mansur’u 
Suudi Arabistan’a Yemen’in bu 
önemli coğrafik parçası üzerinde 
istediğini garanti edecek bir ant-
laşmayı imzalamaya zorlayarak bu 

hayati koridoru ele geçirmiş olabi-
lirler. 

Buna ilaveten Suudi Arabistan 
Yemen medya organlarının ve güç-
lü kaynaklarının sızdırdığı bilgile-
re göre Mansur hükümeti ile Ye-
men devletinin Suudi sınırında 
gaz ve petrol çıkarmaması ve ya-
tırım yapmaması konusunda gizli 
antlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bu 
bilgiler doğruysa Suudi Arabistan 
siyasi, aşiret ve güvenlik sorunla-
rı içinde olacak ve istikrar bulma-
yacak. Zira Yemen insanı birçok 
Arap halkından farklılık arz eder. 
Irz, toprak ve servet Yemen insanı-
nın şerefidir ve asla ödün vermez, 
ulusal dokunulmazlarının çiğnen-
mesine müsade etmez. Suudi dev-
letinin ayağı kayabilir dikkat. 

Abu Dabi BAE devleti sınır-
ları dışında aktif coğrafik bir ya-
yılma arayışı içinde bir diğer baş-
kent. Abu Dabi, Yemen’in deniz li-
manları ve BAE’nin sularında ol-
mayan kalitede balık servetini ele 
geçirmeye çalışıyor. Soylu Yemen 
halkının egemenliğinin aleyhine 
olsa bile kendi arzularını gerçek-
leştirecek askeri kadrolar çıkarma-
ya çalışıyor. Bunun yanı sıra bir-
çok araştırmanın da belirttiği üze-
re BAE’nin projesi Suudi devleti-
ni doğudan, güneyden ve batıda 
Kızıldeniz’den kuşatma altına al-
mak ve zayıflatmak, Afrika kıtası 
limanlarını ele geçirerek Umman’a 
uzanmak ve zayıflatmak. 

BAE’nin Eritre’de deniz askeri 
üsleri kurduğu ve Somali cumhu-
riyetinden ayrıldığını ilan eden So-
maliland bölgesi ile askeri üs inşa-
sı için antlaşma imzaladığı malum. 
Somali Ulusal Güvenlik eski danış-
ması Hasan Şeyh “Somali’deki bu 
yatırımların Somali’nin siyasi istik-
rarı üzerinde zararlı etkileri oldu-
ğunu, federal hükümet ile bölgeler 
arasındaki ilişkileri kötüleştirece-
ğini, anayasal krize sebebiyet vere-

ceğini ve bu durumdan sadece Şe-

bab hareketinin karşı çıkacağını” 

ifade ediyor. 

BAE’nin Somali’deki bu faa-

liyetleri Uganda ve Kenya ile iliş-

kileri gerginleştirdi. Zira Ugan-

da hükümeti Mayıs 2018’de Abu 

Dabi’deki büyükelçiliğini istişare 

için çağırdı. Ayrıca Kenya hükü-

meti Abu Dabi’ye tüm Afrika kıta-

sının güvenliğini tehlikeye atacağı 

için Somali’nin içişlerine müdaha-

le etmekten vazgeçmesi çağrısında 

bulundu. 

Yemen bugün siyasi anlam-

da bağımsız ve tanınmış bir ulu-

sal egemenliğe sahip değil. Ye-

men Devlet Başkanı hiçbir aske-

ri veya idari talimat veremiyor, Ye-

men devletinin gelirlerinde tasar-

rufta bulunamıyor, Riyad ve Abu 

Dabi’nin onayı olmaksızın dünya-

nın hiçbir ülkesini ziyaret edemi-

yor. Ayrıca ülkesinin ikinci baş-

kenti olan ve Husilerden ve müt-

tefiklerinden kurtarılan Aden’i ma-

lum iki başkentin onayı olmaksı-

zın ziyaret edemiyor. Yine Mansur 

Riyad’da Suudi Arabistan’ın onayı 

olmaksızın Yemen’i ziyaret etmek 

isteyen hiçbir yabancı devlet lide-

rini kabul edemiyor. 

Bu bağlamda yöneltilen soru 

şu: Acaba Yemen Suudi Arabistan-

BAE vesayeti altında mı? Şayet 

böyleyse Yemen ve Arap kamuoyu-

na bu ilan edilsin. Yemen’deki sa-

vaşın meşruiyeti getirmek için ol-

duğu söylenmesin. Zira meşruiye-

tin Yemen’de hiçbir yetkisi bulun-

mamaktadır. 

Allah’ım Yemen’i parçalanmak-

tan kurtar. Ona hâkim olmak ve 

zayıflatmak isteyenlerden koru. 

Tüm evlatlarının kalplerine ülfet 

ver ki ülkenin birliğini ve egemen-

liğini koruyabilsinler. Sen işitensin 

dualara icabet edensin. Âmin 

 (Katar Şark gazetesi, 17 Kasım 

2018)

Yemen, Tarihinin En Kötü Dönemini Yaşıyor!
Muhammed Salih EL-MUSFİR
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U luslararası Kriz Grubu Kasım 
ayında “Amerikan Yaptırımla-

rının İran’a Yeniden Dayatılmasının 
Bir Mantığı Yok” başlıklı bir rapor 
yayınladı. Raporda İran rejimine 
Amerikan yaptırımlarının yeniden 
dayatılmasının rejimi Amerikalı yet-
kililerin umduğu gibi bölgesel po-
litikalarını değiştirmeye sevk etme-
yeceği için yanlış bir adım olduğu 
ve tam aksine yaptırımların İran’ın 
bölgesel faaliyetlerini dizginlemek 
yerine attıracağı üzerinde duruldu. 

Rapor, bu iddiasını molla rejimi-
nin 40 yıl boyunca izlediği bölgesel 
politikaları ve ekonomi performansı 
analiziyle destekliyor ve ardından 
iki etken arasındaki ilişkiyi ele alıyor 
ve şöyle bir çıkarıma varıyor: Sonuç 
iki konu arasında orantılı bir ilişki 
olduğunu gösteriyor. Şöyle ki Tah-
ran içerideki ekonomik refah düze-
yini dikkate almaksızın kendi ulusal 
güvenliği için hayati olarak gördü-
ğü politikalar izlemeyi sürdürdü. 

Rapor İslam cumhuriyetinin 
tehdit algılama boyutu veya kom-

şularında fırsatların çokluğunun 
İran’ın davranışlarını büyük ölçüde 
belirlediğini ilave ediyor ve yaptı-
rımların siyasi alternatifinin Trump 
yönetiminin “İran’ın bölgesel çı-
karlarını” kabul etmesi olduğu dü-
şüncesini ifade ediyor. Keza rapor 
Trump’ın Tahran’ın bölgesel meşru 
endişeleri tanıması ve güvenlik ga-
rantileri sunması gerektiği tespiti 
yapıyor. 

Genelde bu tür araştırmaların 
hedefi önceden belirlenen bir sonu-
ca hizmet etmek. Uluslararası Kriz 
Grubu’nun hâli hazırdaki yürütme 
kurulu başkanının Robert Malley 
olduğu dikkate alınırsa okuyucu-
nun böyle bir raporu pazarlamanın 
arkasındaki amacı anlaması kolayla-
şır. Malley Eski ABD Başkanı Barack 
Obama yönetiminde üst düzey bir 
mevkideydi ve o vakitler bu mevki-
inden Ulusal Güvenlik Konuları da-
nışması olarak Obama’nın “büyük 
bir miras” olarak gördüğü nükleer 
antlaşmaya varılmasına katkıda bu-
lundu. Bu yüzden raporun sonu-

cunun Malley’in şahsi eğilimleriyle 
ve önceki resmi rolüyle örtüşmesi 
tesadüfi değil. 

Raporun içeriğine baktığımızda 
molla rejiminin yayılmacı dış poli-
tikasındaki temel kabulleri göz ardı 
ettiğini görürüz. Rapor bu kabulle-
ri göz ardı etti, yanıltıcı bir sonucu 
götürecek şekilde bilinçli veya bil-
meyerek sehven görmezlikten geldi.  
İran nükleer antlaşmasını destekle-
yenler -Robert Malley de bunlar-
dan biri- ortaya koydukları gerekçe 
içinde Obama’nın İran’a sunduğu 
mükâfatların değil, getirdiği yap-
tırımların Tahran’ı müzakere ma-
sasına getirmekte bitirici bir etken 
olup olmadığını tartışmışlardır. Bu 
gerekçe Kriz Grubu raporunun şu 
an sunduğu, yaptırımların yararlı 
olmadığı ve ters sonuçlar getirdiği 
yönündeki sonuçla orantılı değildir. 
Zira aynı anda iki tezin doğru olma-
sı mümkün değildir. Yani iki tezden 
birinin yanlış olması gerekir. 

Yaptırımlar İran’ın Bölgesel Faaliyetlerini 
Arttırıyor mu?
Ali Hüseyin BAKİR 

K ral Abdullah bin Abdülaziz 
Suudi Arabistan’ın kapasitesi-

ni donduran, bölgesel ve uluslara-
rası rolü olmayan içine kapanmış 
bir devlete çeviren politik teyakkuz 
modelini somutlaştırdı. Birçokları, 
bölgedeki açgözlü güçlerin lehine 
yapılan antlaşma sebebiyle onu suç-
ladılar. Ne Irak ve bölgedeki İran 
yayılmacılığına ne de İsrail yüzsüz-
lüğüne karşı bir tutum aldı. Hare-
kete geçtiği zaman da yanlış yöne 
gitti. Arap Baharını bitirme, karşı 
devrimi teşvik etme, Mısırdaki kan-
lı darbeyi destekleme, Yemen’de Ali 
Abdullah Salih’i kurtarma ve Zeynel 
Abidin Bin Ali’yi ağırlama yönünde 
hareket etti. 

Yalnız onu destekleyenler Kral 
Abdullah’ın “11 Eylül yarasından” 
dolayı Suudi içine yöneldiğini ve 
el-Kaide ile hayati bir mücadeleyle 
meşgul olduğunu, İran ve İsrail’le 
mücadele edemeyeceğini ifade etti-
ler. Bu kirli siyaset olmasaydı yeni 
muhafazakârlar kendi gündemlerini 
tıpkı geçmişte Irak’a yaptıkları gibi 
Suudi Arabistan’a kabul ettirmekte 
tereddüt etmezlerdi. Özetle vatan-
daşın eğitim ve refahına yoğunlaşan 
bir siyaset izledi. Kendi döneminde 
düşünce suçluları serbest bırakıldı 
ve ülke benzeri görülmemiş bir hoş-
görü ve açılıma sahne oldu. 

Ocak 2015’te vefatıyla birlikte 
birçok kimse Suudi Arabistan’ın 

Kral Selman döneminde uyuklama-
sından çıkacağı, daha cesur ve az 
dikkatli bir siyasete liderlik edece-
ği yönünde umutluydu. “Kararlılık 
Fırtınası” bu siyaseti taçlandırdı. 
Yemen’de Arap ve İslam dünyasın-
dan büyük destek aldı. Destekçilerin 
gözünde Yemen’de meşru yönetime 
ve demokrasiye darbe yapan dışarı-
da İran, içeride mezhepçi taassup ve 
Ali Abdullah Salih despotluğunun 
kalıntılarından destek almış gücü 
caydırmak için kaçınılmaz bir cer-
rahi operasyondu. Libya’da Kaddafi 
rejimine yönelik askeri müdahale-

Topal Veliahdın Son Macerası
Yasir Ebu HİLALE 
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Molla rejimi ile varılan antlaşma-
yı savunmaları bağlamında nükleer 
antlaşmayı savunanlar, antlaşmanın 
niyetlere değil, mekanizmalara da-
yandığı üzerinde durdular. İran’ın 
antlaşmayı ihlal ettiği zamanlarda 
yaptırımların önceki hâline dönebi-
leceğini ve dolayısıyla etkin baskı-
nın tekrar oluşacağını ifade ettiler. 
Kriz Grubu’nun raporunun sonuç-
ları doğru olması, antlaşmayı des-
tekleyenlerin gerekçesinin başından 
beri yanlış olduğu ve antlaşmayı 
İran’ın ihlallerinin garantisi olarak 
görmeleri ise kâğıt üzerinde mürek-
kep olarak kaldığı anlamına gelir. 

Rapor İran’ın dış operasyonları 
ve bölgesel nüfuzunu genişletmeyle 
ilgili faaliyetler için gerekli finans-
manın devlet bütçesinden değil, dini 
liderin kontrolünde bulunan para-
lardan veya Devrim Muhafızları’nın 
kendi imparatorluğundan topla-
dığı paralardan finanse edildiği 
gerçeğini göz ardı ediyor. Bu özel 
paralar İran’ın resmi ekonomisiyle 
irtibatlı değildir. Ayrıca İran eko-
nomisi ile İran’ın GSMH’si arasın-
daki ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. 

Raporun vardığı sonuca içeri-
ğinden farklı bir açıklama yapacak 
olursak İran’a karşı geçen 40 yıl 
boyunca uygulanan yaptırımların 

ekseriyetinin yeterince güçlü ol-
madığını söyleyebiliriz. En azından 
İran’ın dışardaki nüfuzunu yayma-
ya çalışan çevrelerin kaynakları üze-
rinde etkisi olmayan yanlış sektörler 
hedef alındı. Bu durumda yapılması 
gereken yaptırımlardan vazgeçmek 
değil, daha da güçlendirilmesi ve 
özellikle Devrim Muhafızları kay-
naklarını hedef alacak şekilde daha 
da özelleştirilmesidir. 

Bahsi geçen rapor Obama yöne-
timiyle nükleer antlaşmanın ve İran 
rejimini yaptırımlardan muaf tut-
manın İran’ın bölgesel düzlemdeki 
nüfuzunu daha da genişletmesine 
yol açtığı gerçeğini kasıtlı olarak göz 
ardı etmektedir. Bölge İran’ın bu ya-
yılmacılığının bir benzerini Safevi 
devletinden bu yana görmedi. Bu 
bağlamda rapor çözümün “İran’ın 
çıkarlarını itiraf etmekte ve İran’a 
güvenlik garantileri verilmesinde” 
saklı olduğunu söyleterek kendisiy-
le çelişmektedir. Zira nükleer ant-
laşmanın özü özellikle bu hedefler 
etrafında dönüyordu. Bu anlamda 
rapor bizlere son yıllarda denenen 
ve başarısızlığı açık ara ispatlanan 
bir reçeteyi pazarlıyor. 

Obama o vakitler İran’ın Suriye, 
Irak, Lübnan, Arap Körfezi ve baş-
ka bölgelerdeki nüfusunun kabul 

edilmesini onaylamıştı. DEAŞ ve el-
Kaide gibi örgütlerin terör listesine 
alındığı bir zamanda İran’ın nükleer 
antlaşmaya onay vermesi karşılında 
Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki 
çıkarlarını savunmak için sınır ötesi 
silahlı mezhepçi gruplardan yardım 
alması göz ardı edildi. Peki, İran re-
jiminin buna tepkisi ne olmuştu? 

Antlaşma İran rejiminin bölge-
sel yaklaşımını değiştirmedi ve dı-
şarıya yayılma çabasını sınırlama-
dı. Aksine sorumluluktan ve yaptı-
rımdan kurtulma dokunulmazlığıy-
la küstah duygular içinde yayılma-
cılığında kendisini daha fazla teşvik 
etti. Ayrıca molla rejimi serbest bıra-
kılan milyarlarca doları İran toplu-
munun şartlarını ve ekonomik du-
rumunu iyileştirmek için değil, ni-
hayetinde terörü desteklemek, Dev-
rim Muhafızları’nın bölgesel nüfu-
zunu genişletmek için kullandı. 

Otuz yılı aşkın süredir yaşanan 
tecrübeler İran rejiminin bu kötü 
performansına karşın ödüllendi-
rilmesinin dışarıdaki nüfuzunu 
arttırmaktan başka bir sonuca gö-
türmediğini gösterdi. Doğru poli-
tika İran’ın cezalandırılmasını ve 
herkesin yaptırımları uygulamasını 
gerektirmektedir. 

(Kuveyt el-Kabas gazetesi, 26 Kasım 2018) 

ye benziyordu. Suudi Arabistan’ın 
Yemen’de yanında duran güçler ise 
Yemen’in darbecilerden alınmasını 
ve meydanlardaki gençlere dönme-
sini umut eden Arap Baharı güçle-
riydi. Çok geçmeden bu umutların 
hayal olduğu anlaşıldı. İki hafta 
ömür biçilen askeri operasyon tüm 
demokratik güçleriyle Yemen halkı-
na karşı açılan, Salih’i geri getirmek 
ve Yemen’i BAE ile Suudi Arabistan 
arasında bölüştürmek için gizli sa-
vaştan başka bir şey değildi. 

Muhammed bin Selman’ın yıl-
dızı o vakit parladı. Tahttaki sı-
rasını bekleyen yetkisiz bir genç 
değildi sadece, aynı zamanda mev-
kiini aşan bir savunma bakanıydı. 
İktidarı ele alması süreci tamam-
landı ve babası onu vitrine taşıdı. 
Tüm politikaları hedeften yoksun 
tutku doluydu. Kararlılık Fırtınası 
dinmedi ve iki hafta uzun yıllara 

dönüştü. Bu savaşın bağlamı için-
de Katar’la kriz çıkarıldı, Katar’ın 
direnişi ve bölgesel ve uluslara-
rası kenetlenme başarısız kılma-
saydı askeri bir maceraya girmek 
üzereydi. Ablukanın kaldırılması 
yönündeki tüm bölgesel ve ulusla-
rarası girişimlere direndi, Lübnan 
Başbakanını kaçırarak macerasını 
sürdürdü, prensleri ve iş adamla-
rını tutukladı, mallarına el koydu. 
Muhalifleri, eleştirmenleri ve dü-
şünce sahiplerini cezaevlerine tıka-
yarak muhalif tek bir ses bırakmadı. 

Başarısızlıkları kendisini en-
gellemedi. Danışmanları Suudi 
el-Kahtani ve Türki el-Şeyh bu 
başarısızlıklarını süslü gösterdi. 
Uçurumun kenarına doğru gidişi-
ni sürdürdü. 11 Eylül ölçeğindeki 
son macerasını yaptı. Gazeteci Ce-
mal Kaşıkçı cinayeti bir Amerikan 
sorununa, Suudi Arabistan da yüke 

dönüştü. Maceracı veliaht yanında 
Trump dışında kimseyi bulamadı. 
Trump bir tarafta durdu, Amerikan 
devleti ve toplumu ise karşı tarafta. 

Cemal Kaşıkçı suikastının Bin 
Selman’ı devirdiğini düşünenlerin 
ve Trump’ın onu yeniden rehabi-
lite ettiğini düşünenlerin yanılgı-
larını uzak tutacak olursak Suu-
di Arabistan’ı kaybettiğimiz açık. 
Riyad’ın dünyada bir ağırlığı kalma-
dı ve hacmi “en büyük kurtarıcısı-
nın” belirlediği alanla sınırlı kaldı. 

Yavaş araç kullanan ve randevu-
suna ulaşamayan Kral Abdullah ile 
pervasızlığı aracı berte çıkarak kor-
kunç bir trafik kazasına yol açan ve 
sakat kalan Muhammed bin Selman 
gibi pervasız şoför arasında Suudi 
Arabistan geleceğe doğru yürüyü-
şünü sürdürüyor. 

(El-Arabü’l-Cedid gazetesi, 22 
Kasım 2018)
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Adem PALABIYIK

HDP’nin siyaset yapmasına karşı olmamakla birlikte siyasetin legal olmayan yönlere 
kayma ihtimalinin her zaman mevcut durumda bulunması, tedirginliğimizin başlıca 
sebepleri arasındadır. AK Parti’nin, MHP ile yaşadığı gerilimden pay kapmaya çalışan 
HDP’nin, bir siyasi parti olarak attığı adımı olumlu karşılarken niyetin ne olduğunu 
bilmeden attığı bütün adımları ise şüpheyle yaklaştığımızı bildirmek istiyoruz.

Andımız, AK Parti ve Hegemonya

U lus devletin temel mantı-
ğı, toplumun kabile yöne-

timine benzer bir şekilde yö-
netilmesini sağlamak ve her 
toplumu kendi iç dinamik-
leriyle harekete geçirmektir. 
Ümmetçiliğin enternasyonal 
yaklaşımının aksine ulus 
devlet, bütün dünyanın bir-
leşmesinden ziyade ayrı ayrı 
yönetilmesi amacı güder ve 
bu amaç ile her devletin ken-
di ulusu üzerine yürüttüğü 
siyasi söylemi gündemde tutar. Böylece, ümmet 
fikri karşısında bir ayrıştırma ve birleştirmeme 
maksadı hâsıl olmuş olur. Ulus devletlerin mantı-
ğının böyle yürümesinin temel sebebi ise köken-
lerinin geçmişe dayanmasıyla birlikte maalesef 
referans almak zorunda kaldığımız Fransız ihtilali 
sonrasına dayanır. İhtilal sonrası devletler arasın-
daki bilinç, inanç biçiminden ziyade bir ideolojiye 
dönüşmüş ve neredeyse ideoloji inancın yerini al-
mıştır. Bir toplum, bütün geleneklerini ve siyasal 
hayatını bu ideolojiye göre şekillendirip, yeniden 
üretebiliyorsa, o toplumda ideolojinin neredeyse 
iman biçimine dönüştüğü açıktır. Özellikle ikinci 
dünya savaşı sonrası gördüğümüz bu tablo aslın-
da daha öncelere dayanır lakin pratik anlamda, 
her ulus isminin kendi alanını, sahip oldukları 
habitusları ile savunması 1900’lü yıllara denk gel-
mektedir. 

Tabi ulus devletlerin or-
taya çıktığı vakitlerde, ken-
dilerini eskiden ayıran bazı 
tanımlamalara ihtiyaç duy-
maları normal olarak karşı-
lanmalıdır. Çünkü bir olgu-
nun yok edilmeye çalışılması 
ancak başka bir olgunun ye-
niden üretilmesi ile olabilir. 
Durkheim’ın olgular üzerine 
yapmış olduğu vurgunun 
kökeninde de bu vardır. 
Toplumun kendi dinamikle-

rini olgular üzerinden tanımlayarak oluşturması, 
sonrasında ona işlevsellik kazandırması ve yapı-
sal hale getirmesi (Durkehim, 2012), olgunun 
sonraki nesillere aktarılmasına da imkân sağlar. 
Böylelikle olgu, olgusallaşır ve toplum tarafından 
kabul görür hale gelir. Bu olguların çeşitli isim-
leri vardır; din, siyaset, hukuk gibi kavramlar en 
genel bağlamda olguların içeriğini tanımlamak 
ve yorumlamak için kullanılmaktadır. Weberci 
bağlamdaki bu tanımlama ve yorumlama biçimi 
(Weber, 2018) ise toplumun bu olguları kanıksa-
masını, belki de buna uygun bir hayat biçimini 
dışlamasını sağlayacaktır. Böylece olgunun olgu-
sallaşması, yeni bir bürokratik süreç belirleyecek 
ve toplum buna göre şekillenecektir. Tabi ki en 
önemli olgulardan biri eğitimdir. Eğitimin kurum-
sal anlamda sosyolojik bir karşılığının olması ise, 
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olgunun kemikleşmiş hali olarak karşımıza çı-
kacaktır (Tezcan, 1994: 20-21; Ergün, 1994: 
14). Eğitim sosyolojisi ile toplumlar yahut genç 
nesil, bürokratik sistemin işlevselleştirilmesi için 
denekler haline gelebilecek ve eninde sonunda 
ulus olabilmenin birer ferdine dönüştürülecekler-
dir. Kurumlar sosyolojisi bağlamında eğitim sos-
yolojisinin temel işlevi, ulus bilincinin yaymak, 
sağlamlaştırmak ve buna göre mevcut eğitim sis-
temini devam ettirmektir. Bu işlevselliği ise bazı 
kavramları kullanarak ve o kavramları belki de 
yeniden tanımlayarak gerçek-
leştirecektir. Lyotard’ın bah-
settiği büyük anlatıların çökü-
şünün (Lyotard, 2013) aksine, 
eğitim sosyolojisinin, doğu 
topraklarındaki işlevi maalesef 
budur ve hala böyle devam et-
mektedir. Doğu toplumları ile 
alakalı analizi yapan Weber’de, 
Marx’da aslında eğitim sosyo-
lojisinin doğu toplumlarında 
uygulandığı biçimden ayrı ifa-
deler kullanmamışlardır (Su-
nar, 2012). Klasik bağlamda 
da modern bağlamda da eğitim 
toplumu hizaya getirişine dair 
birden fazla ifade bulunabilir 
lakin bizlerin esas konusu eği-
timim kavramlar üzerinde in-
şası olacaktır. 

Eğitimin İşlevsel Yönü, Kavramları ve AK Parti

Konusu insan olan eğitimin temel işlevi insani 
yetenekleri en üst sınıra kadar yükseltebilmektir 
(Gül, 2004). Tabi üst sınıra kadar yükselen sade-
ce yetenekler değil aynı zamanda düşünme bi-
çimi de olacaktır. Kanaatimize göre eğitimin asıl 
işlevi de budur. Ulus devlet mantığında da eğitim 
aynı işlevi görmektedir. Eğitim sayesinde devlet-
ler dillerini ve resmi kimliklerini inşa edebilmiş, 
koruyabilmiş ve sonraki nesillere aktarabilmiştir 
(Gellner, 1992). Böylelikle devleti yöneten iktidar 
da bu süreci devam ettirmiş ve devlet, ulusçuluk 
bağlamında sağlam temeller üzerinde inşa edil-
miştir. Ulusu koruyabilmenin en önemli niteliği 
olan dil ile birlikte, ulusa ait kavramların varlığı ve 
sürdürülebilirliği bir diğer taraftan çeşitli sorun-

lar da ortaya koymuştur. Bu sorunların birikerek 

ilerlemesi ise belirli zamanlarda çeşitli sıkıntıla-

rın varlığına mahal vermiş ve böylece ulus devlet 

çeşitli krizlere girmiştir. Bu krizler süreçlerinde 

ise Weber’ci bağlamda ifade edecek olursa, bir 

karizma aracılığı ile çare üretilmeye çalışılmıştır 

(Weber, 2013). Ülkemizde ulus devlet krizlerinin 

zaman zaman yaşandığı dönemlerde, siyasi süreci 

dizayn edebilmek adına yönetimi devralan ordu 

biler artık karizmanın ihtiyacını ortadan (Sağıroğ-

lu, 2016) kaldıramamıştır ve karizmatik bir lider 

arayışı ülkenin temel gündemi 

haline gelmiştir. 2002 seçim-

lerinde AK Parti ile başlayan 

süreç Recep Tayyip Erdoğan 

ismini, toplumsal krizlere bir 

çözüm olarak sunmuş ve bil-

fiil hayata geçirmiştir. Erdoğan 

ismi etrafında birleşen siyasi 

yapı, ülkeyi belirli hedeflere 

yönelterek içinde bulundu-

ğu krizden çıkmanın yollarını 

aramış ve büyük ölçüde başar-

mıştır. Böylelikle, ulus devlet 

krizi, elit bir siyasetin devam 

ettiği ülkemizde artık sona 

ermiş ve Anadolulu olarak ta-

nımlanan siyasi sınıflar, ülke-

mizin içinde bulunduğu krizi 

bertaraf ederek, sorunu büyük 

ölçüde çözmüştür. 

AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye’nin geç-

mişi ile yüzleşme süreci başlamış, Ermeni sorunu, 

Kürt sorunu gibi çeşitli konular gündeme alınmış 

ve böylece Türkiye devleti, bilindik değil farklı bir 

sosyoloji ile yoluna devam etmiştir. AK Parti’nin 

üst üste kazandığı zafere bakınca ise halkın da AK 

Parti’yi desteklediği ve politikalarını onayladığı 

anlaşılmıştır. Halkın gücünü de yanına alan AK 

Parti’nin ilk sınavı kapatma davası ikinci sınavı ise 

15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Her iki olay-

dan da halkın desteği ile yeniden galip çıkan AK 

Parti, bugünlerde yeni bir komplo ile karşı karşıya 

bırakılmak istenmektedir. Danıştay mahkemesi-

nin aldığı karara göre andımız ile alakalı alınan 

karar durdurulmuş ve andımızın yerinden oku-

tulup okutulmayacağı gündeme gelmiştir. Halk 

tarafından FETÖ pratiği olarak algılanan bu siyasi 

2002 seçimlerinde AK 
Parti ile başlayan süreç 
Recep Tayyip Erdoğan 
ismini, toplumsal krizlere 
bir çözüm olarak sunmuş 
ve bilfiil hayata geçirmiş-
tir. Erdoğan ismi etrafın-
da birleşen siyasi yapı, 
ülkeyi belirli hedeflere 
yönelterek içinde bulun-
duğu krizden çıkma-
nın yollarını aramış ve 
büyük ölçüde başarmış-
tır.
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adımın arkasında kimlerin olduğunu bilmiyoruz 
ama esas meselenin AK Parti’yi köşeye sıkıştırmak 
olduğu açıktır. AK Parti’nin, andımız ile alaka-
lı açıklamaları taze iken bazı siyasi isimlerin bu 
süreci sabote etmeye çalışacaklarından kimsenin 
kuşkusu yoktur çünkü AK Parti’yi yıpratmaya 
çalışan kesimin zihninde, AK Parti’nin ancak bu 
şekilde yıpratılabileceği yatmaktadır. MHP ile ya-
pılan Cumhur İttifakına zarar verebilecek bu ka-
rarın, hangi amaca hizmet ettiği kanaatimize göre 
açıktır. O halde bu siyasi bilek güreşinden kurtul-
mak için neler yapılabilir?

Soruna çok boyutlu bir perspektifle bakmanın 
ülkemiz için çözüme daha yakın olan seçenek-
leri oluşturabileceğini düşünüyoruz. Çünkü AK 
Parti iktidarı her şeye rağmen, bu ülkede önemli 
başarılara adım atmış ve süreci doğru yönlendir-
meye çalışmıştır. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan 
karizması ve siyasetiyle birleşen AK Parti, yeni 
sorunların çözümünde de yine halkın kararına 
yakın tercihlerde bulunmuş ve Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, çeşitli konularda “halkıma gideriz” 
talimatı ile süreci yönlendirmiştir. Bu süreçte, 
muhafazakâr yahut İslâmî kesimin üzerine düşen 
olgusal ve işlevsel durum ise gündem ile alakalı 
değerlendirmeleri iyi yapmak ve AK Parti’ye bir 
tercih sunmaktır. Sunulacak tercihin arkasına üm-
met ve devlet menfaati olduğu sürece, AK Parti bu 
tepkilere kayıtsız kalmayacaktır. Bununla birlikte 
AK Parti’ye sempati duyan kesimlerin yapması 
gereken ikinci pratik ise gündemin belirlenmesi 
ile alakalı yoğun bir çaba içine girmesi olacaktır. 
Ülkemizin gündeminin nelerle ve nasıl değiştiği 
ortadayken, AK Parti ile birlikte hareket eden ke-
simlerin gündeme dair girişimleri -bir an olsun- 
eylemsel halden pasif hale gelmemelidir. Andımız 
ile alakalı tartışmaların yaşandığı günümüzde, AK 

Parti’nin bizzat Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre 
hareket edeceği ortadadır. “En büyük andımız İs-
tiklal Marşı’mızdır” diyerek, aslında tarafını ortaya 
koyan Erdoğan’ın bu çağrısı karşısında sessiz kal-
mamak gerekir. Burada asıl maksat andımıza karşı 
bir duruş değil AK Parti’nin içinde bulunduğu si-
yasal krize bir çare bulabilmektir. Bazı vakıf yahut 
STK’ların, süreç içinde benzer tavır takındıkları 
ortadadır ve AK Parti’nin, bu psikolojik eşiği gör-
müş olmasından dolayı Erdoğan’ın yaptığı açıkla-
maya sahip çıkılmalıdır! Seçim süreçlerindeki pra-
tiklerin, belirli dönemlerde harekete geçmesinden 
daha doğal bir adım da yoktur. Cumhur İttifakı 
bir tarihsel bloktur (Gramsci, 2014). Bu bloklara 
zaman zaman bir araya gelebilir zaman zamanda 
ayrılabilirler, esas mesele toplumsal problemlerin 
çözümünde oynadığı roldür. Tarihsel Blok, soru-
nu çözdükten sonra ayrılabilir, buna karşın bir 
arada da kalabilir. Belli bir süre sonra yeniden bir 
araya da gelebilir. Önemli olan sürecin sağlıklı şe-
kilde devam etmesidir. AK Parti ile MHP arasında-
ki ilişkiye ancak bu şekilde bakarak anlayabiliriz. 

Toplumsal hareketlerin toplumsal tabanlı ol-
duğunu hatırlatarak devam edersek, AK Parti’nin 
sahip olduğu toplumsal ve siyasi tabanın da bu 
süreçte önemli pratikler gerçekleştirebileceğini 
ifade edebiliriz. Örneğin, AK Parti tabanının MHP 
ile yakınlaşması yahut farklı bir tavır sergileme-
si, AK Parti’nin alacağı kararlarda etkili olacaktır. 
Eğer bunun üstesinden gelinemez ve başka bir 
çare aranmaya çalışırsa o halde geri kalan seçenek 
yukarıda da ifade ettiğimiz gibi gündemin belir-
lenmesi olacaktır. Belirli dönemlerde sahaya inen 
vakıf, dernek gibi yapılanmaların, gündemin be-
lirlenmesindeki payı oldukça mühimdir. Yapılan 
açıklamalara bakıldığı takdirde şimdiye kadar bu 
tür işlevsel yapılanmalar AK Parti’den yana tavır 
sergilemiştir. Bunun yeterli olup olmadığına dair 
kanaatimizi bir kenara bırakarak devam edersek, 
gündem değiştirme ile alakalı bazı hususlarda 
yardımcı olabilmenin önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Özellikle andımız meselesi ile üzerine 
gidilmeye çalışılan AK Parti’nin bu süreçte yalnız 
bırakılmaması ve acil bir eylem planını gerektir-
mektedir. İstiklal Marşı’na dair yapılacak etkinlik-
ler yahut Mehmet Akif Ersoy programları, gün-
demin ana konusu haline getirilmelidir. Rahmetli 
Erbakan Hoca’nın andımıza dair söylediklerinin 
gündemde tutulması da, tabanın amacını ortaya 
koymak için farklı bir pratik sayılabilir. Çünkü 

Cumhur İttifakı bir tarihsel bloktur, 
bloklar zaman zaman bir araya gele-
bilir zaman zamanda ayrılabilirler, 
esas mesele toplumsal problemlerin 
çözümünde oynadığı roldür. Tarihsel 
Blok, sorunu çözdükten sonra ayrıla-
bilir, buna karşın bir arada da kala-
bilir. Belli bir süre sonra yeniden bir 
araya da gelebilir. Önemli olan süre-
cin sağlıklı şekilde devam etmesidir.
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toplumsal hareketlerin sinerjisi ancak böyle sağ-
lanabilir. Aksiyonalist bir eylem biçimi, toplum-
sal hareketlerin olgunlaşmasına ve aktifleşmesine 
vesile olacaktır. AK Parti’nin bu tür aksiyonalist 
harekete neredeyse her zamankinden daha fazla 
ihtiyacı vardır. Bu ayrıca MHP ile karşı karşıya 
gelmek istemeyen AK Parti’nin sonraki süreçlerde 
MHP ile birlikte hareket edebilmesi için elzemdir. 
AK Parti’nin MHP ile yeni bir ittifak süreci kurup 
kurmamasının üzerinde durmak da doğru değil-
dir, çünkü AK Parti siyaset üreten ve bunu tabana 
yayabilen bir partidir. Esas olgu, başka partilerin, 
AK Parti ile ittifak meselesinde nelerden vazgeçe-
bileceği yahut neleri sahiplenebileceğini tartışabil-
mesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı AK Parti’nin 
bazı eleştirilere tabi tutulmasının yanında, bah-
settiğimiz hatırlatma şu anki süreç ile alakalıdır. 
Özellikle FETÖ mağduriyetleri konusunda yoğun 
bir eleştiri alan AK Parti, bu süreci de umarız ki 
yoluna koyacaktır ama bu tür eleştirilere rağmen 
ülke gündemini ve dolayısıyla geleceğini belirle-
yecek kararlarda AK Parti’nin yalnız bırakılma-
sına dair bir seçenek ise olmamalıdır. Yapıcı bir 
eleştirel söylem ile düzeltilmesi gerekilenleri tek 
tek ifade etmek ve sonrasında atılacak adımları 
beklemek daha doğru olacaktır. 300 milletvekilini 
geçebilmesi için adaletli olmayan çeşitli şantajlara 
maruz bırakılmak bir iktidarın seçeneği olmama-
lıdır ki, o iktidar doğru tercihler ile halkın karşısı-
na çıkabilmelidir. 

AK Parti’nin hegemonya sahibi olması, gün-
dem değiştirilmesine yönelik atılacak adımları da 
kolaylaştıracaktır. Bourdieu’cü bağlamda (Palabı-
yık, 2011), AK Parti’nin bıraktığı alana başkasının 
sahip çıkması bizler için sorunlu olacaktır. Sade-
ce bizler için değil ülkemiz adına da nasıl bir sü-
recin olacağını düşünmek her vatandaşın görevi-
dir. AK Parti’nin, kendi alanına sahip çıkması ve 
bu alandaki hegemonyasını devam ettirmesi için 
bizlerin de sivil bağlamda eleştirilerimiz ile birlik-
te yol gösterici olmamız gerekecektir. Hegemon-
yadan kastımız ise Gramsci bağlamında (Fon-
tana, 2013) bir söylem içermektedir. Esas sorun 
güç değil gücün uygulanış biçiminden kaynak-
lanmaktadır. AK Parti, iktidar olduğu müddetçe 
sahip olduğu gücü kontrollü bir şekilde kullan-
mış, ümmet-devlet bilinciyle hareket etmiştir. Be-
lirli konularda yaşanılan sıkıntıların kökeninde 
FETÖ’nün olduğu anlaşılınca işler daha kolay yo-
rumlanabilir hale gelmiştir. 

Elbetteki AK Parti adına eleştirilecek nok-
talar vardır ama yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 
Türkiye’nin eski siyasetine dönme girişimine yö-
nelik atılan adımların karşısında durmak hepi-
mizin görevidir. 15 Temmuz’da yapılmaya çalı-
şılan pratik ile hukuk kavramı altında alınmaya 
çalışılan kararların sonuçları açısından birbirin-
den uzak olmadığı açıktır. Hegemonyanın belir-
leyiciliğinin bu bağlamda işlevsellik kazanması da 
önemlidir. Çünkü AK Parti, uzun bir süre sonra 
ülkemizin dönüşümünde etkili bir rol oynamış-
tır. Sadece iktidara sahip olmak değil, iktidarın iş-
levsel ve dönüştürebilme niteliği de harekete ge-
çirilmiştir. Bu nitelik, “eski Türkiye’ye” karşı ve-
rilen bir mücadele biçimidir. Eski Türkiye ifade-
si ise daha çok kalkınma, demokrasi ve ekonomik 
gelişmişlik ile yakından ilgilidir. Güncel toplum-
sal kodların, eski ile alakalı hatırlatmalara açık ol-
madığı da aşikârdır. Baumancı bağlamda AK Par-
ti bir bahçıvan görevi (Bauman, 2017) görmüş-
tür ve görmeye devam etmektedir. Büyük söylem-
lerden vazgeçmiş ve minimal söylemler ile yolu-
na devam eden siyasal bir hareket haline gelmiş 
olan AK Parti, ancak bu bağlamda geniş bir karşı-
lık bulabilmiştir. Böylece yerele yakın siyasal ha-
reket kabiliyeti kazanılmış ve süreç sürdürülebilir 
hale gelmiştir. Hegemonyanın, toplumda rıza bağ-
lamında karşılık bulması sağlanabilmiş ve AK Par-
ti, kendi tabanı ve Türkiye halkı ile birlikte, son-
raki seçimlerden de galip ayrılmıştır. Yukarıda ifa-
de edilen tüm sebeplerden dolayı, andımız mese-
lesinde AK Parti’nin vizyonu doğrultusunda ha-
reket edecek dernek ve STK’ların doğru, adalet-
li ve iktidara yol gösterecek biçimde hareket et-
mesi elzemdir.

Andımız Tartışması ve HDP

AK Parti’nin, MHP ile andımız üzerinden ya-
şadığı krizin hangi alanlarda boşluk yaratacağı 
ve kimlere katkı sağlayacağı ise HDP’nin çağrısı 
ile açığa çıkmıştır. Grup toplantısında HDP’den 
“masamıza dön” çağrısının gelmesi, siyasetin bir 
kez daha boşluk kaldırmayacağının göstergesidir. 
Çözüm sürecinde farklı tavırlar sergileyen ve sü-
reci çıkar çatışmasına çeviren HDP’nin bu çağrısı, 
birçok kesim tarafından yadırgansa da HDP tabanı 
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. HDP’nin, 
iktidar partisi ile birlikte hareket etmeye çalışması 
onu vazgeçilmez kılmak için değil, HDP’nin kay-
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bettiği gücü ve oyları toparlamak için olacaktır. 
Bölgede karşılaştığımız sorunların birçoğunun 
çözüldüğü ve birçoğunun da çözüm aşamasına 
kavuştuğu günümüzde, HDP’nin boş bir siyasal 
alan bularak yeniden siyaset üretmeye başlaması 
kanaatimizce sakıncalıdır, çünkü HDP geçmişten 
miras kalan çok büyük bir boşluğu kapatmak için 
her yolu deneyecektir. HDP’nin siyaset yapmasına 
karşı olmamakla birlikte siyasetin legal olmayan 
yönlere kayma ihtimalinin her zaman mevcut du-
rumda bulunması, tedirginliğimizin başlıca sebep-
leri arasındadır. AK Parti’nin, MHP ile yaşadığı ge-
rilimden pay kapmaya çalışan HDP’nin, bir siyasi 
parti olarak attığı adımı olumlu karşılarken, niye-
tin ne olduğunu bilmeden attığı bütün adımlara 
ise şüpheyle yaklaştığımızı bildirmek istiyoruz. 

Laclau ve Mouffe’nin temel tezlerinden biri 
olan “boş alan” teorisinin karşımıza çıkmış olması 
aslında bizleri pek şaşırtmadı lakin her iki düşü-
nürün de bu teorinin toplumsal arena da karşılık 
bulması halinde, boş alanın kim tarafından doldu-
rulacağı esas cevabı oluşturmaktadır (Laclau- Mo-
uffe, 2017). Siyasetin doğası gereği boş alan ola-
mayacağı için, AK Parti ve MHP’nin gerginliğinden 
oluşabilecek siyasal boşluğun kapatılması elzem-
dir. Siyasal alandaki boşluğun kapatılmaması de-
mek, başka bir siyasal gücün o alanı işgal etmesine 
sebep olacaktır. Türkiye siyasetinde bunu yapacak 
iki parti ise CHP yahut HDP’dir. Bölgede HDP’nin 
oy aldığının bilinmesi, bu gerginlikten doğacak 
alan için de HDP’nin harekete geçeceği fikrinin 
ortaya çıkmasına sebep olabilir. İşte bundan dola-
yı AK Parti ile MHP arasında yaşanan gerilimin bir 
şekilde yumuşatılması yahut ittifak ölçüsü içerisin-
de siyasal ilişkilerin devam etmesi gerekmektedir. 
MHP ile yapılan ittifakın, Kürtler tarafından sıcak 
karşılanmadığının bilinmesine rağmen siyasal ala-
nın HDP’ye bırakılmaması için de farklı bir strateji 
izlenilmelidir. Yukarıdaki ifadelerimizin de bağla-
mı bu yöndedir, çünkü bizzat Kürtler, HDP’nin 
yeniden aktif olacağı bir siyasal süreçten uzak 
durulması gerektiği konusunda hem fikirdirler.

Sonuç

Netice itibarıyla AK Parti ile MHP arasında ya-
şanan gerilimin, andımız üzerinden dillendirilerek 
gündeme getirilmesinin doğru olmadığına dair 
kanaatimizi yineliyoruz. Konunun bu bağlamda 
tartışılmaya çalışılmasının sonuç açısından hangi 

siyasal süreçlere gönderme yapacağı da aşikârdır. 
Esas problemin Türk yahut Türkçülük üzerinden 
yapılması ve böyle sürdürülmeye çalışılmasının 
bilinçli olduğu da ortadadır. MHP’nin ise süreci 
bu şekilde yöneteceği tahmin edilmediği için alı-
nacak tedbirlerin neler olduğuna dair bir görüş 
birliğinin olduğuna dair çeşitli kuşkular vardır 
çünkü Cumhur İttifakı bir anlamda, meclisteki 
sürecin de garantisi sayılabilir. AK Parti’nin, İYİ 
Parti ile bir diyalog kurmasının imkânı var mıdır 
bilinmez ama “tarihsel blok” içinde her türlü siya-
si refleks oluşabilir. Önemli olan siyasal boşluğun 
bir an evvel doldurulması ve açığın kapatılması-
dır. HDP’nin siyasal boşluk aradığı bilinmesine 
rağmen atılmayacak adımlar, özellikle bölge için 
sorunlar oluşturacaktır. AK Parti’nin, MHP ile yan 
yana görülmesi özellikle bölge adına birçok soru-
nu gündeme getirmiştir ama bugüne kadar gidilen 
yolda, bölgeyi tedirgin edecek bir siyasi adımın 
atılmamış olması bir açıdan olumlu karşılanmış-
tır. Sürdürülebilir bir siyasal propaganda her iki 
tarafı da memnun edebilirken, andımız üzerinden 
başlayan Türklük tartışmasının hiç kimseye fayda-
sı yoktur. Ülkemiz sadece batıdan ibaret değildir, 
bir doğu bölgesi mevcuttur. AK Parti bu ince de-
tayı görerek siyaset yaptığı için hâlâ iktidar parti-
si konumundadır. MHP’nin bölgede kaybedecek 
bir kazancı olmadığı için kimlik tartışmalarına 
kolaylıkla dahil olabilmektedir. Ama AK Parti’nin 
sahip olduğu büyük sorumluluk, atılacak adım-
ların itinayla atılmasını sağlamalıdır. Tabi bu ara-
da siyasal açıdan oluşacak boşluğun HDP yerine, 
dernek ve vakıflar gibi sivil yapılar aracılığı ile 
koordine edilmesi en mantıklı çözüm olacaktır.
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S on zamanlarda bazı ke-
simler, Müslüman 

Dünyası’nın çağdaş dönem-
de ürettiği toplam bilgi ha-
sılasının kalitesinde göz-
ler görülür bir düşüş gö-
rüldüğü değerlendirme-
sinde bulunuyorlar. Acaba 
bu doğru mu? Müslüman 
Dünyası’ndaki ‘siyasi’ gelişmelerin dünya gün-
deminin odağına yerleştiği bir dönemde, tam da 
tersi yönde bir gelişme oluyor da, Müslümanla-
rın düşünce kalitesi düşüyor mu? Normalde böy-
le bir eğilimin olmaması gerekir, zira siyasal geliş-
meleri belirleyen, esasen, düşünsel dinamizmdir. 
Bu durumda, ya Müslüman Dünyası’ndaki ‘siya-
si hareketliliği’ başka bir şekilde yorumlamak ya 
da yapılan bu değerlendirmenin yanlışlığına hük-
metmek gerekiyor. 

Siyasi Hareketlilik ve Düşünce Kalitesi

Elbette ki siyasi hareketliliğin başka neden-
leri de olabilir. Örneğin, ‘dışsal etken’ (yahut bir 
ajitasyon) söz konusuysa, mevcut hareketlilik 
bir süre sonra yerini durağanlığa bırakır. Küresel 
hegemonyanın bütün projeksiyonlarını bölgeye 
çevirdiği bir vasatta, bu etkiyi yok saymak doğ-
ru olmaz, fakat burada ‘etkinin derecesi’ni doğru 
tespit etmek önem arz ediyor. Sahiden de, iddia 
edildiği gibi, bölgedeki gelişmeleri ‘dışsal faktör-
ler’ mi belirliyor? Bendeniz öyle düşünmüyorum. 
Bir etki söz konusu ama bu, kanaatimce ‘belirle-
yici’  değil. Bana göre, Müslüman Dünyası’ndaki 

gelişmeleri belirleyen, ‘iç-
sel faktör’dür. Yani Müs-
lüman Dünyası’nın çağdaş 
dönemde üretmiş olduğu 
‘toplam bilgi hasılası’dır. 
Fakat bu düşünsel birikim, 
henüz köklü bir ‘değişim’i 
gerçekleştirecek yetkinliğe 
ulaşmadığı için, Müslüman 

Dünyası’nda gözlemlenebilen, sadece bir ‘hareket-
lilik’ olabiliyor. 

Küresel güçler de, her yeni hareketliliği dik-
katle izleyip kendilerince gerekli gördükleri ted-
birleri alabildikleri için, siyasi tablo büyük ölçüde 
‘güç dengeleri’ tarafından şekilleniyor. Müslüman 
Dünyası’nın reel siyasal gücü belli/sınırlı oldu-
ğundan, mevcut şartlarda, büyük ölçüde küresel 
güçlerin dediği oluyor. Bu da, tabiatıyla, Müslü-
man Dünyası’nın geleceğine dair geniş kitlelerin 
zihnindeki olumsuz intibayı güçlendiriyor. 

Bilindiği üzere, düşünce kalitesinin düştü-
ğüne dair değerlendirmenin kriteri, genellikle, 
‘kapsamlı kuram’ üretimindeki sıkıntıdır. Bunu, 
basit manada, ‘felsefi’ yahut ‘sistematik’ düşünme 
eksikliği olarak ifade etmek de mümkündür. Ör-
neğin Batı Düşüncesi’nin postmodernitenin ha-
kim paradigma hâline gelişiyle birlikte krize gir-
diği yönünde yapılan değerlendirmelerde, Marx 
yahut Mill gibi ‘düşünür’lerin artık bu coğrafya-
dan çıkmaması delil olarak gösteriliyor. Eğer bu 
kıstas baz alınacak olursa, bu değerlendirmenin 
Batı Düşüncesi için doğru olduğu kabul edilebilir. 
Fakat belki daha doğru bir değerlendirme, düşün-

Müslüman Dünyası’nın yaşamakta olduğu durum, bir ‘kriz’ değildir. 
Ben buna ‘tıkanıklık’ diyorum. Zira Müslüman Dünyası’nda düşünce 
gelişiyor ve bu eğilim devam ediyor. Kriz kelimesi, çözümsüzlük 
ima eder, fakat ‘tıkanıklık’ bir ‘usta’nın meseleye müdahale etmesiyle 
aşılabilecek bir şeydir. O hâlde, yapılması gereken şey bellidir: gelinen 
aşama itibarıyla, Müslüman Dünyası, modernite/postmoderniteyi 
iyi tanımalı ve ‘sistematik’ düşünce üretmeye çalışmalıdır.

Düşünce Dünyamız Krizde mi?

M. Kürşad ATALAR
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cenin evrilme süreçlerini takip etmekle yapılabilir. 
Yani Batı’da Marx ayarında kuramcılar artık çık-
mamaktadır, fakat bunun nedeni, düşünce kali-
tesindeki düşüşten çok, ‘düşünme tarzı’nın değiş-
mesidir. Postmodernite, ‘meta anlatı’lara yönelik 
itibarı ortadan kaldırdığı ve ‘görececiliği’ hakikat 
arayışının merkezine yerleştirdiği için Batı’da ar-
tık ‘kapsamlı kuramlar’ ortaya atılmamaktadır. 
Elbette ki, burada ‘meta anlatı’ların bizzat tecrü-
belerle ‘yanlışlanması’nın da payı olduğu söyle-
nebilir. Batı insanına ‘yeryüzü cenneti’ kurmayı 
vadeden ‘ideolojiler’, yaşatmış oldukları iki büyük 
dünya savaşının sonunda, tabiri caizse, söz söy-
leyecek takati de yitirmişler ve iflas etmişlerdir. 
Bu yüzden, Batı insanı, artık 
‘büyük’ten kaçmakta, ‘küçü-
ğü’ tercih etmektedir! Buna, 
olumlu manada ‘mütevazılık’ 
denir mi? 

Hayır. Bu daha çok, “süt-
ten ağzı yananın yoğurdu 
üfleyerek yemesine” benze-
tilebilir. Özetle, Batı insa-
nı, hâlihazırda bir ‘anomi’ 
durumu yaşamaktadır. Bu 
yüzden, ampirik yöntem-
le bilgiye ulaşmayı öneren 
‘bilim’e dahi kuşkuyla bak-
maktadır. Bu şartlarda, Batı 
coğrafyasından ‘kapsamlı 
kuram’ üretimi beklemek 
beyhudedir. Fakat Müslü-
man Dünyası’nda durum 
farklıdır. Müslüman Dünya-
sı, hâlâ, büyük oranda, Batı 
etkisi altındadır, ancak bu 
etki, örneğin bir yüzyıl öncesindeki gibi değildir. 
Hem siyasal manada, hem de düşünsel manada, 
Müslüman Dünyası, eskisiyle (örneğin yirminci 
yüzyılın başlarıyla) kıyaslandığında, daha kötü bir 
durumda değildir. Peki, siyasal hegemonya devam 
ederken, bu nasıl olabilmektedir? İşte bu görece 
‘iyi’ durumu, ancak, kıstas olarak ‘düşünce’yi mer-
keze aldığımızda görebiliyoruz.

 
Karşılaşma ve Modern Epistemolojinin Eleştirisi

Malum olduğu üzere, Çağdaş Müslüman 
Düşünce’nin ilk sembol şahsiyeti Cemaleddin 
Afgani’dir ve onun ‘uyanış’ çağrısında bulundu-
ğu dönemden bugüne Müslüman Dünyası’nda 

(önceki dönemlerle kıyaslandığında) düşünsel 
bir canlılık söz konusudur. Onun çağrısını, daha 
sonra, bazı tali katkılarda birlikte, Abduh ve İkbal 
de sahiplenmiş ve yaklaşık yarım asır sonra ayın 
çizgiyi takip eden Mevdudi ve Kutub ile birlikte, 
Müslüman Düşüncesi ‘gelişim’ aşamasına ulaşmış-
tır. Burada artık, dil, savunmacı değil özgüvenlidir 
ve muhteva da zengindir. Yani Çağdaş Müslüman 
Düşünce yaklaşık bir asırlık tecrübe sonunda be-
lirli bir ‘gelişmişlik’ düzeyine erişmiştir. Bu dönem 
zarfında, Batı’dan gelen ideolojik saldırılara cevap 
verme kaygısının Çağdaş Müslüman Düşünce’nin 
genel çerçevesini çizdiğini söylemek mümkündür. 
Başlangıç döneminde tartışmaların odağında ‘ras-

yonalizm’ kavramı var iken, 
gelişme döneminde libera-
lizm ve sosyalizmin ideolojik 
söz dağarcığının, genel tar-
tışma diskurunu belirlediği 
söylenebilir. Başka ve daha 
özet bir değerlendirmeyle, 
başlangıç döneminde İslâm 
‘savunma’ pozisyonunda-
dır, gelişme döneminde ise, 
“İslâm saldırıya geçmiştir.” 
Fakat bilinmelidir ki, saldı-
rı, her zaman zafer anlamına 
gelmez. 

Sonucu belirleyecek olan, 
aksiyonerliğin istikrarlı bir 
şekilde sürdürülmesidir. 
Bu ise bir şarta bağlıdır ki, 
o da düşünsel dinamizmin 
devam ettirilmesidir. Bura-
da sorulması gereken soru 

şudur: Afgani döneminde İslâm niçin savunma 
pozisyonundadır da, Mevdudi-Kutub dönemin-
de saldırıya geçmiştir? Zannımca cevabı, yüzleşi-
len düşünceye (yani Batı Düşüncesi’ne) vukufiyet 
kesb edilmesinde aramak gerekir. Afgani-Ab-
duh-İkbal döneminde Müslüman Dünyası, Batı 
Düşüncesi’yle ilk kez temasa geçtiği için, ‘tanıma’ 
hadisesi tam olarak gerçekleşmemişti. Örneğin, 
Afgani’nin, hesaplaşılacak kavramlar olarak ‘doğa-
cılık’ ve ‘rasyonalizm’i gördüğü dönemde, aslında 
Marx ve Mill, sosyalist ve liberal düşünceyi ‘kami-
len’ tesis etmiş bulunuyorlardı. Fakat bunu Afgani 
(ve onun yolunda ilerleyen başlangıç dönemi mü-
tefekkirleri) görememişti! 

Klasik dönemde Müslüman 
Dünyası’nın Yunan 
Düşüncesi’ne karşı vermiş oldu-
ğu tepkiye bakıldığında, ilk 
dönemde, genel olarak, ‘hari-
ci düşünce’nin etkin, ‘dâhili’/
yerel (yani Müslümanlarca 
üretilen) düşüncenin ise edil-
gen pozisyonda olduğu görü-
lür. Bu nedenledir ki, ‘fel-
sefe’ önce çok taraftar bul-
muş, daha sonra, Müslüman 
âlimlerin meseleye vukufiyet 
kesb etmesiyle birlikte, Yunan 
Düşüncesi’nin popülaritesi 
azalmıştır.
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Bir yarım asır daha geçtikten sonra, Müslüman 
Dünyası’nın Batı Düşünce’sini tanıma düzeyi art-
tı ve ancak bundan sonradır ki, Mevdudi, Kutub 
ve Şeriati gibi sembol şahsiyetler yetişebildi ve 
Batı’nın ideolojik meydan okuyuşuna karşı daha 
özgüvenli cevaplar verebildiler. Fakat bu dönem-
den sonra, Batı dünyasında postmodernizm de-
nilen bir olgu ortaya çıktı. Burada epistemolojik 
tartışmaların zemini kaydı. Hâlbuki Müslüman 
Dünyası’nda düşüncenin gelişim evresinde ortaya 
konulan toplam bilgi hasılasının büyük çoğunlu-
ğu, ‘modern epistemoloji’nin eleştiriyle ilgiliydi. 
Batı Düşüncesi’ni tenkit etme noktasında daha 
iyi bir performans sergileyen Ali Şeriati’nin bilgi 
dağarcığı dahi, temelde, modernitenin muhteva-
sıyla sınırlıydı. Bu durumda, yapılması gereken 
şey, tıpkı yarım asır önce Kutub-Mevdudi-Şeriati 
triosunun yaptığı gibi, bu yeni zeminde yeni bir 
vaziyet almaktı. Zannımca, Müslüman Dünyası, 
henüz bu vaziyeti istenilen düzeyde alamamıştır. 
Bu dünyada postmodernizme yönelik eleştiriler 
vardır ve kalitesi de günden güne artmaktadır. 
Fakat bu henüz yeterli değildir. Burada, tipik ma-
nada, Afgani’nin modernite ile ilk kez karşılaştı-
ğı vasatın bir benzerini yaşadığımız söylenebilir. 
Yani Afgani, kendi döneminde moderniteye karşı 
nasıl ‘savunmacı’ bir diskur ile direnmeye çalıştıy-
sa, Müslüman Dünyası da şu anda postmoderni-
teye karşı benzer bir tavırla direnmeye çalışıyor. 
Bunu böyle ifade ederken, düşünsel kalite için 
zamana ihtiyacımız olduğunu söylemeye çalışı-
yorum. Çünkü ‘tanıma’ dediğimiz hadise, henüz 
istenilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Şeriati’nin 
dediği gibi, “Batı’yı yenmek için Batı’yı iyi bilmek 
gerekiyor”sa, postmoderniteyi yenmek için de 
postmoderniteyi iyi bilmek gerekir. 

Modernitenin İlk Tecrübeyle  Benzerlikleri

Bilemiyorum kabul eder misiniz, burada şöy-
le bir benzetme yapmayı yararlı görüyorum: kla-
sik dönemde Müslüman Dünyası’nın Yunan 
Düşüncesi’ne karşı vermiş olduğu tepkiye ba-
kıldığında, ilk dönemde, genel olarak, ‘hari-
ci düşünce’nin etkin, ‘dâhili’/yerel (yani Müslü-
manlarca üretilen) düşüncenin ise edilgen pozis-
yonda olduğu görülür. Bu nedenledir ki, ‘felsefe’ 
önce çok taraftar bulmuş, daha sonra, Müslüman 
âlimlerin meseleye vukufiyet kesb etmesiyle bir-
likte, Yunan Düşüncesi’nin popülaritesi azalmış-
tır (belki de bunu basit manada ‘acemilik’ terimiy-

le ifade etmek yeterli olur!). Örnekler üzerinde gi-
decek olursak, Kindi, Farabi ve İbn Sina’yı ilk et-
kinin ürünleri olarak görmek mümkün iken, Ga-
zali ve İbn Teymiyye’nin savunusu ‘yetkin cevap-
lar’ olarak nitelenebilir. Bu bağlamda, Gazali’nin 
İbn Sina’yı hedef seçerek Yunan Düşüncesi’ni eleş-
tirmesi boşuna değildir. Burada aslında iki kişi de-
ğil, iki ‘düşünce’ birbiriyle, tabiri caizse, şampi-
yonluk/final mücadelesi yapmaktadır. Gazali, İbn 
Sina’yı yenerse, Yunan Düşüncesi’ni mağlup edil-
miş olacağına inanmakta ve bu nedenle, projek-
siyonlarını bu düşünceyi Müslüman Dünyası’nda 
en iyi temsil ettiğine inandığı İbn  Sina’ya çevir-
mektedir. Tehafüt adlı eserin bu noktada Yunan 
Düşüncesi’ne karşı verilmiş yetkin bir cevap oldu-
ğu ise, konunun uzmanlarınca genel olarak kabul 
edilmektedir. Ardından İbn Teymiyye’nin eleştiri-
si gelmiştir (ki Mevdudi’ye göre, İbn Teymiyye, bu 
noktada Gazali’den daha başarılıdır!). Bu iki ‘yet-
kin cevap’tan sonra, (İbn Rüşd’ün itirazlarına rağ-
men) ‘feylesof’ların Müslüman Dünyası’nda önce-
ki dönemlerde sahip olduğu popülariteyi bir daha 
yakalayamadığı bir vakıadır. Bendeniz bu tabloyu, 
eleştirinin ‘yetkinlik düzeyi’ ile açıklamayı daha 
doğru buluyorum. 

Başka bir ifadeyle felsefeyle ilk karşılaşma dö-
neminde, Müslüman Dünyası, bu yeni düşünce-
yi henüz iyi tanımamakta, o yüzden de, yeni dü-
şünce toplumda daha fazla taraftar bulabilmek-
tedir. Fakat ‘tam tanıma’ gerçekleştiğinde, ‘güçlü 
kritik’ yapabilme şansı da artmaktadır. Müslüman 
Dünyası’nın çağdaş dönemde yaşadığı moderni-
te tecrübesi de, klasik dönemdeki bu ilk tecrü-
beye çok benzemektedir. Modernitenin de, önce 
Müslüman Dünyası’nda taraftar sayısı çok olmuş, 
fakat ardından ‘tanıma’ oranı artınca, bu etkinin 
derecesinde bariz manada düşüşler görülmüş-
tür. Seyyid Ahmet Han’dan bu yana Müslüman 
Dünyası’nda boy gösteren ‘Müslüman Modernist’ 
tipolojisi, bu yönüyle, klasik dönemin ‘Müslüman 
Filozoflar’ına çok benzemektedir. Peki, moderni-
tenin sadece düşünsel alanda değil, siyasal alan-
da da hâkim olduğu bu dönemde, Müslüman 
Dünyası’nın bu ‘harici faktör’e karşı vermiş ol-
duğu cevap, Gazali ve İbni Teymiyye örneklerin-
de gördüğümüz gibi, ‘yetkin’ midir? Ben o kanıda 
değilim. Çünkü henüz ‘tam tanıma’nın gerçekleş-
mediğini düşünüyorum. Bunu da bilhassa ‘post-
modernizm kritiği’nin hâlâ zayıf olduğu gerekçe-
sine dayandırıyorum (modernite kritiğinin de Ali 
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Şeriati’nin ciddi katkılarına rağmen, hâlâ dört başı 
mamur olmadığı söylenebilir!). Yani, sembolik 
dille ifade edecek olursak, çağdaş dönemde Müs-
lüman Dünyası, henüz ‘Gazali’sini çıkaramamıştır! 
Batı Dünyası’nın hegemonyasının fiilen bu coğraf-
yada devam etmesinin nedeni de, naçizane kanaa-
time göre, esasen budur.. 

Gazali, Yunan Düşüncesi’ne karşı verdiği mü-
cadelenin ana hatlarını açıkladığı Munkiz adlı ese-
rinde, şöyle bir tespitte bulunmaktadır: “Benden 
önce Yunan Düşüncesi’ne karşı bu mücadeleyi ol-
ması gerektiği gibi veren bir İslâm âlimi göreme-
dim.” Bu cümle önemlidir, çünkü (eğer doğruysa), 
bizim yukarıda yapmış olduğumuz benzetmenin 
haklılığına dair bir ima içerir. Malum Gazali, hicri 
5. asrın insanıdır ve kendisinden önce devasa bir 
‘kelam’ geleneği vardır! Yani Gazali bu sözüyle as-
lında şunu söylemektedir: “benim çağıma kadar 
kelam ilmi, Yunan Düşüncesi’ne yetkin bir cevap 
verememiştir.” Peki, bu nasıl olabilir? İslâm’ın ‘al-
tın çağı’ kabul edilen dönemde üretilen toplam 
kelami bilgi hasılası, Yunan Düşüncesi’ne yetkin 
cevap vermek için yetersiz mi kalmıştır? Evet, 
Gazali’ye göre, öyle! Başka bir deyişle, Gazali, yak-
laşık 3 asırlık kelam geleneğini, bu noktada ‘ye-
tersiz’ görmektedir! Bu ise bize şunu düşündür-
tür: ‘tam tanıma’ denilen hadise, zamana ihtiyaç 
duyar! Çünkü ‘düşünce’ sonuçta, beşeri bir üre-
timdir ve her beşeri üretimin de zaman faktörüyle 
ilişkisi vardır! Hele ‘sistematik’ düşünce, kesinkes 
bu faktörle alakalıdır. Bilindiği üzere, klasik dö-
nemde bütün düşünce okullarının oluşma süre-
ci birkaç asır sürmüştür. Zira ‘okul’ (yahut ‘ekol’ 
olmak) kolay iş değildir! Tuğla üstüne tuğla koy-
mayı, yani nesillerin kolektif çabalarını gerektirir. 

Genel Ahvalimiz ve Düşünce Dünyamız

Aynı şablonu, Çağdaş Müslüman Düşünce için 
kullanacak olursak, şunları söyleyebiliriz: Cema-
leddin Afgani’den bu yana henüz yaklaşık bir asır-
lık bir süre geçmiştir ve bu, Çağdaş Müslüman 
Düşünce’nin bir ‘okul’a dönüşmesi için yeterli bir 
süre değildir! Bu durumda, gelişmelerin seyrini 
anlayabilmek için neye bakmamız gerekiyor? Ta-
bii ki, ‘düşünsel dinamizm’in devam edip etme-
diğine! Bendeniz, Çağdaş Müslüman Düşünce’nin 
bu süreç zarfında yavaş fakat gelişmeye doğru bir 
trend izlediği kanaatine sahibim. Siyasal gelişme-
ler, kimi zaman bunu doğruluyor, kimi zaman ya-
lanlıyor görünse de, Müslüman Dünyası’ndaki 

ana dinamik zannımca budur. O yüzden, Müs-
lüman Dünyası’nın genel ahvali, zaman geçtik-
çe olumluya doğru evriliyor. Özellikle de son dö-
nemlerdeki siyasi gelişmelere bakarak, Müslü-
man Dünyası’nın durumunun gün geçtikçe daha 
da kötüleştiğine dair yapılan değerlendirmeleri bu 
nedenle isabetli bulmuyorum. Zira bu türden de-
ğerlendirmeleri yapanlar, bu olguyu zannımca iyi 
göremiyorlar. Bence bütün dünyanın projeksiyon-
larının Müslüman Dünyası’na çevrilmesi boşuna 
değildir. Bu, bu dünyadaki ‘dâhili’ bir faktörün 
gün geçtikçe görece güçlenmesi nedeniyle oluyor. 
Fakat ‘tam tanıma’ gerçekleşmediği için, Müslü-
man Dünyası, moderniteye karşı bir ‘zafer’ kaza-
namıyor. Dolayısıyla, düşünce dünyasındaki zaaf, 
siyasal alandaki zaaf olarak tezahür ediyor. 

Diğer bir deyişle Müslüman Dünyası’nda 
hâlihazırda yaşanan en ciddi sorun, düşünce ala-
nında yaşanan ‘tıkanıklığı’ aşamamakla ilgilidir. 
Burada ‘otomatik’ bir mekanizmanın işlemediğini 
de ifade etmek gerekiyor. Yani, bundan sonraki 
sürecin, tıpkı klasik dönemde olduğu gibi, ‘yetkin 
cevabın’ verilmesi ile sonuçlanacağı, şimdiden (ve 
kesin olarak) söylenemez. Bu, ‘çalışma’ya bağlıdır. 
Eğer gerekli performans gösterilirse bu netice alı-
nabilir. Bunun için, bugün Müslümanların en çok 
hassasiyet göstermesi gereken konu, ‘düşünsel 
dinamizm’in devam etmesine özen göstermektir. 
Burada da ‘düşünsel safiyet’ önem arz eder. Küre-
sel güçler, Müslüman Dünyası’nın ‘kurtuluş’unun 
burada olduğunu, Müslüman Dünyası’ndaki pek 
çoklarından daha iyi bilmekte ve bunun olmaması 
için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. ‘İde-
olojik safiyeti’ ortadan kaldırmak için,  “demokra-
si İslâm’la bağdaşır”, “asıl özgürlük İslâm’dadır”, 
“Müslüman önce ‘birey’ olmayı öğrenmelidir” 
türü klişe ifadeleri mottolaştırarak Müslümanların 
zihin dünyasını iğdiş etmek ve böylece ‘düşünsel 
dinamizm’i öldürmeye çalışmaktadırlar. Müslü-
man Modernistler’in temsil ettiği ‘bağdaştırmacı’ 
yaklaşımın böylesi bir işlevi vardır ve Batılılar, 
bu anlayışın Müslüman Dünyası’nda daha etkin 
hâle gelmesi için canhıraş çabalar vermektedirler 
(Bunu, meşhur oryantalistlerden Hamilton Gibb, 
İslâm’da Modern Eğilimler adlı kitabında açıkça 
söylemektedir). Bu bağlamda, entelektüel mah-
fillerde ‘hermenötik’ ve ‘tarihselcilik’ üzerinden 
ciddi ataklar gerçekleştirmektedirler. Müslüman 
Dünyası’nın bu kavramlar çerçevesinde (özellik-
le de Hasan Hanefi, Muhammed Arkoun, Hamid 
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Ebu Zeyd ve Abid el-Cabiri gibi isimler üzerin-
den) yürütülen tartışmalarda ciddi bir ilmi perfor-
mans sergileyememesi de, onların işini kolaylaş-
tırmaktadır.    

Ancak şu hususu hatırlatmakta yarar vardır ki, 
Müslüman Dünyası’nın yaşamakta olduğu bu du-
rum, bir ‘kriz’ değildir. Buna, bendeniz, bilinçli 
bir şekilde, ‘tıkanıklık’ diyorum. Zira Müslüman 
Dünyası’nda düşünce gelişiyor ve bu eğilim de-
vam ediyor. Kriz kelimesi, çözümsüzlük ima eder, 
fakat ‘tıkanıklık’ bir ‘usta’nın meseleye müdaha-
le etmesiyle aşılabilecek bir şeydir. O hâlde, ya-
pılması gereken şey bellidir: gelinen aşama itiba-
rıyla, Müslüman Dünyası, modernite/postmoder-
niteyi iyi tanımalı ve ‘sistematik’ düşünce üretme-
ye çalışmalıdır. Başka bir deyişle, Müslüman Dün-
yası, çağdaş dönemde üretmiş olduğu toplam bil-
gi hasılasından bir ‘düşünce okulu’ çıkarmayı ba-
şarmalıdır. Bunun için çalışmalı, kaynaklarını bu-
nun için seferber etmelidir. 

Düşüncenin Okullaşması

Gelişme trendine bakılırsa, ‘ümitli’ olmak için 
sebebimiz var görünüyor, çünkü Batı’nın onca ça-
basına rağmen, Müslüman Dünyası’nda ‘bilgi’ dü-
zeyi (ve buna bağlı olarak ‘bilinç’) giderek artı-
yor. Bunun sahici olması için ise, malumat düze-
yinin tabandan başlayarak artırılması hayati önem 
arz etmektedir. Malumat düzeyi ne kadar düşük-
se, o kadar çok “bilgi sahibi olmadan fikir sahi-
bi olan” kişiler türer. Dolayısıyla, bu yolda Müs-
lüman Dünyası’nın en çok üzerine titreyeceği şey, 

öncelikle, ‘tam tanıma’nın gerçekleşmesine çalış-
maktır. Bu, temeli sağlam bir şekilde atılmış olan 
Çağdaş Müslüman Düşünce’nin bir ‘okul’a evril-
mesinin ilk sağlam adımı olacaktır. Bu bağlam-
da yapılması gerekenleri, değişik vesilelerle, ‘dü-
şüncenin okullaşması’ kavramı üzerinden kamuo-
yuyla paylaşmaya çalıştım. Bu kavram çerçevesin-
de neler yapılabileceğine dair bazı somut önerile-
rimi de (Talat Özhan’la gerçekleştirdiğimiz söyle-
şiden oluşan) Gelecek İçin Manifesto adlı kitapta 
ve dusunceninokullasmasi.com adlı internet site-
sinde ilgilenenlerin dikkatlerine sundum. Bu yazı 
vesileyle de özet olarak şunları söyleyebilirim: ya-
pılması gereken, bir yandan tabanın bilgi düzeyi-
ni artırmak, öte yandan da, ‘eleştirel kitle’nin ka-
litesini artırmaya çalışmaktır. ‘Yüksek kültür’ an-
cak bu şekilde sağlıklı bir şekilde tesis olunabilir. 
Çünkü sadece ‘otorite olmuş alim’i ortaya çıkar-
mak için değil, bu alimin üretmiş olduğu bilginin 
tabanda bir işlev görmesi için de bu kitleye ihtiyaç 
vardır. Aksi hâlde, âlim “fildişi kulelerden konu-
şan” kişi pozisyonuna düşer. Burada ‘eleştirel kit-
le’ bir nevi ‘ara sınıf’, yani ‘trafo’ işlevi görecektir. 
Görevi, yüksek düzeyli bilgiyi, tabana anlaşılabilir 
bir şekilde taşımaktır. 

Elbette ki tartışma tavanda, ‘âlimlerce/müte-
fekkirlerce yürütülecektir; tabanın burada doğru-
dan bir dahli söz konusu değildir (buna gerek de 
yoktur). Fakat yüksek kültürü, tabanın anlayacağı 
dille ifade etmek için, yüksek düzeyli tartışmayı 
layıkıyla yapacak ‘eleştirel kitle’nin varlığı zaru-
ridir. Dolayısıyla, ‘düşüncenin okullaşması’ esa-
sen bir ‘toplumsal süreç’ sonucu, yani tabandan 
tavana her kesimin katkısıyla gerçekleşebilecek 
bir şeydir. Taban daha çok ‘maddi’ katkılarla, ta-
van ise daha çok ‘entelektüel’ katkılarla bu sürece 
destek verecektir. ‘Düşünsel dinamizm’in devamı 
konusundaki hassasiyet de korunursa, bir süre 
sonra, elbette ki öncelikle yapılmış olan çalışma-
ların yüzü suyu hürmetine, sonrasında da gaybi 
yardımlarla, ‘düşünce okullaşacak’ ve Müslüman 
Dünyası’nın bundan sonraki dönemde tarih sah-
nesine daha etkin bir şekilde çıkacağı günlere şa-
hitlik edebileceğiz. Bendeniz bu konuda ümitli-
yim; çünkü bizim durumumuz, bir nevi ‘boş bir 
saha’da top oynayan kötü takımın hâline benzi-
yor. Evet, kötü oynuyoruz, ama sahada başka 
oynayacak (yahut oynama hevesi olan) takım da 
yok! O hâlde görev bize düşüyor. Yani diyorum ki, 
‘iyi takım’ olursak, maçı biz alırız vesselam!

Cemaleddin Afgani’den bu yana henüz 
yaklaşık bir asırlık bir süre geçmiştir 
ve bu, Çağdaş Müslüman Düşünce’nin 
bir ‘okul’a dönüşmesi için yeterli bir 
süre değildir! Bu durumda, gelişmele-
rin seyrini anlayabilmek için neye bak-
mamız gerekiyor? Tabii ki, ‘düşün-
sel dinamizm’in devam edip etmedi-
ğine! Bendeniz, Çağdaş Müslüman 
Düşünce’nin bu süreç zarfında yavaş 
fakat gelişmeye doğru bir trend izle-
diği kanaatine sahibim. Siyasal geliş-
meler, kimi zaman bunu doğruluyor, 
kimi zaman yalanlıyor görünse de, 
Müslüman Dünyası’ndaki ana dinamik 
zannımca budur.
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Düşüncenin İslâmi Hâli
İslâmi Düşüncenin Düşündüren Ah(vali)

Ö ncelikle açık-
lamam gere-

ken şudur; be-
şeri bir eylem, 
sahiden düşünce 
ise onun başına 
İslâmî yahut gayri 
İslâmî gibi sıfatlar 
takmayı doğru 
bulmuyorum. Ne 
kadar alışılmış 
ve ezberlenmiş 
olursa olsun, yanlış, yanlıştır ve nerede görülürse 
düzeltilmesi gerekir. Çünkü düşünce, tek başına 
yepyeni bir üretimdir. Onun keşfinin ne olacağı, 
hangi neticeye varacağı, önceden kestirilemeyece-
ği için, daha baştan, ona İslâmî yahut değil de-
mek, en azından dile ve terminolojiye saygı ba-
kımından, doğru olmayacaktır. Ayrıca düşünme, 
yalnız Müslümanlara has bir eylem değildir. Allah 
bütün kullarına bu kabiliyeti doğuştan yüklemiş-
tir. Yüklemiştir ama ona bir seçme iradesi vermiş-
tir. İnsan, kendisi diler ve isterse düşünecektir. 
Kaldı ki Müslümanlar arasında yığınla düşünme-
yen, taklitçi, kopyacı insan bulunurken, hiç de 
Müslüman olmayan kesimler arasında pekâlâ bu 
edimi sürdürenler vardır.

Başlangıçta, düşünme işinin genel kumanda 
merkezi olarak gördüğümüz kalbini, selim bi-
çimde teslim almış, temiz fıtratla dünyaya gelmiş, 
vicdanının üzerine örtüler (küfür) örtmemiş olan 
insan teki, sonradan kalbine maraz bulaştırarak, 

akıbette onun 
mühür l enme-
sine sebebiyet 
vermişse, belki 
o zaman böyle 
bir insanın dü-
şünmesini, hadi 
şöyle söyleyelim, 
doğru düşün-
mesini mümkün 
görmeyiz. Böy-
lelerinin dışında 

bütün insanların, potansiyel anlamda düşünenler 
olduğunu, İlahi Vahyin işaretleri bize öğretmiştir. 
Tarih boyunca vakıa da bu istikamettedir.

Mademki meseleyi Müslümanlar bakımından 
değerlendirmeye çabalıyoruz, o hâlde İlahi Vah-
yin dilinde düşünmenin adeta doruk noktası, bizi 
imana eriştiren nihai menzilinin, kalbin akletmesi 
hâli olduğunu unutmamalıdır. Yazı boyunca ter-
cihimizin bu anlam etrafında gelişeceğini belirt-
meliyiz. 

Adlandırma Noktasındaki Sorunlar

İslâm Kültür Atlası’na eşiyle beraber imza 
atan, İsmail Raci el-Faruki’nin mezkûr eserinde, 
şöyle bir yaklaşım mevcuttur: “Metodolojik bir 
prensip olarak akılcılık (kalbin akletme eylemi) 
İslâm medeniyetinin özünün esasıdır. Üç kuralı 
ya da kanunu vardır. Birincisi, gerçekle uyuşma-
yan her şeyin reddi; ikincisi nihai manadaki çe-

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Müslüman düşünce hareketlerini, çoğu kere, ana kaynak olan İlahi Vahyin, bazen 
sınırsız esnetilerek ortaya konulmuş tevil ve yorumlarını içeren, kelam alanındaki 
ürünlerden, bazen de haddi aşan iddia sahibi mutasavvıflardan başlatmanın âlemi 
nedir? Düşünce, hadi adını biz de analım, İslâm Düşüncesi demek, Müslümanlık iddiası 
altında, İlahi Vahye olabildiğince aykırı olmak yahut onu, aslını yitirecek oranda 
esnetmek mi demektir? Yoksa onu kaynak olarak benimseyen düşünceler bütünü mü?
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lişmelerin reddi; üçüncüsü de, yeni ve/veya zıt 
delillere açık olmasıdır. İlk kural, Müslüman’ı 
zanna karşı yani bilgiyle (ilim) denenmemiş, teyit 
edilmemiş bir iddiaya karşı korur… İkinci kural 
onu bir yandan çelişkiye ve diğer yandan para-
doksa karşı korur… Üçüncü kural ya da zıt de-
lillere açıklık, Müslüman’ı tutuculuğa götüren li-
teralizm, fanatiklik ve durgunluğa karşı korur. Bu 
onu entelektüel tevazua sevk eder, onun tasdik ve 
reddettiklerine, Allah daha 
iyi bilir, ifadesini eklemesini 
emreder.”

Seksenli yılların başında, 
Düşünmek Farzdır adlı de-
neme kitabımı kaleme alma 
noktasında, beni en fazla 
düşündüren/ kaygılandıran 
husus, Müslüman düşünce 
tarihi okumalarımdaki isim-
lendirme ve sınıflandırmada, 
kendimce rastladığım eksik-
liklerdi. Bu sebepten eserin 
bir bahsine başlık olarak 
İslâm Düşüncesi-İslâmî Dü-
şünce şeklindeki karşıtlığı 
seçmiştim. Geçen kırk yıla 
yakın süre zarfında, kanaat-
lerimde önemli bir değişik-
lik olmadı. İslâm Düşüncesi 
ifadesini yukarıda işaret edil-
diği gibi hâlâ mahsurlu bul-
maktayım. Başına İslâm ismi-
ni taktığımız hiçbir vakıa ya 
da şey, beşeri düşünce ürünü 
sayılamaz. İslâm, kaynağı salt 
İlahi Vahiy olandır. O hâlde 
eğer beşeri bir çabayı, bir 
aidiyet ve mensubiyetin yo-
rumunu, dahlini söz konusu 
yapacaksak, yine ve zarure-
ten İslâmî Düşünce söyleyi-
şini tercih çaresizliği vardır. 
Çaresizlik, Arapça ile Türkçe 
arasındaki uyum farkından doğmaktadır. Müslü-
man düşünce dediğinizde de buna benzer bir söz 
söylenmiş olacaktır. Çünkü Müslüman neticede 
bir insanın kimliğidir, onun elbette bir düşünce-
sinden söz açılabilir.

Düşünce bahsi açıldığında karşımıza çıkan 
tarihi kayıtlar, isimlendirme ve sınıflandırmalar 
üzerinde, kanaatimce ciddi biçimde yeniden dü-

şünme ihtiyacı doğurmaktadır. Adeta ezberlenmiş 
ve alışılmış gibi mesela hem İslâm Düşüncesi ifa-
desi hem İslâmî İlimler benzeri isimlendirmeler ve 
hatta İslâm Medeniyeti terkibi bile tartışmaya açıl-
malıdır diye düşünüyorum. Ne demektir İslâmî 
İlimler? Hatta Garp İlmi, Şark İlmi gibi sınıflan-
dırmalar da üzerinde fazla düşünerek ortaya atıl-
mış değillerdir. 

Böyle marazi sınıflandırma ve isimlendirme-
ler, öyle sakıncalı sonuçlar 
doğurmuştur ki Türkçede, 
Atatürkçü Düşünceden tu-
tun, Bilimsel Sosyalizm gibi 
ucube söylemlerin ardı arka-
sı gelmemiştir. Bilim eşittir 
ilim ise eğer, Müslümanlar 
bakımından düşünürsek, 
İlahi Vahiy, yedi yüz elli ayet-
ten fazla yerde ilimle alakalı 
ayetler içerir. Ona göre ilmin 
kaynağı İlahi Vahiydir. Ve 
ilim ve hak ve hakikat, bizim 
lisanımızda ancak mutlak 
olana denilmelidir. Beşeri ve 
nispi fen ve teknolojik geliş-
meler, değişim ve dönüşüme 
açık olduğundan, daima ya-
nılma, yenilenme veya ona-
rılma ihtimalini hesaba katan 
bir isimlendirme ve sınıflan-
dırmaya tabi tutulmalıdır. 

Medeniyet kavramı bakı-
mından da pekâlâ aynı şeyi 
söyleyebiliriz. İki medeniyet 
olmaz. Bu kavramın negatifi 
yoktur. Ancak müspet kül-
türel birikimlere, güzel ahlak 
örneklerine medeni denilme-
lidir. Söz gelimi ahlak, nötr 
bir kelimedir. Güzel ve çir-
kin ahlaktan söz açarız. Ama 
çirkin medeniyet denilemez, 
çünkü onun zıddı vardır; 

barbar deriz, vahşi deriz karşısındakine. Fen ve 
teknik bakımdan öteki toplumlara göre ilerlemiş 
bulunmak, bir toplumu mutlaka medeni yap-
mıyor. Medeni olmak aynı zamanda güzel ahlak 
örnekleri sunmakla da doğru orantılıdır. Bu du-
rumda günümüzdeki ne ABD ne de Rusya medeni 
değil ama başkalarına göre biraz daha zengin ve 
bayındır ülkelerdir; o kadar.

Ebu Hanife’den söz açıldığında, 
onu bir düşünce insanı olarak 
değil fakih olarak tanırsınız; 
yerleşik sınıflandırmaya göre. 
Böylece o, Düşünce Tarihi’nin 
dışarısına atılır. İbn Hişam, 
İshak, Taberi dediğinizde ise 
onları tarihçi diye anarak asla 
düşünce tarihine dâhil bula-
mazsınız. İşte bu bakış tarzı, 
bence İslâmî değil düalist Batı 
etkisiyle gerçekleştirilmiş-
tir. Eski adı mütehassıs olan 
tek bir alandaki uzmanlık, 
Müslümanlara yabancı idi 
başlangıçta. Numan bin Sabit, 
bir tüccar idi. Müslümanlar 
arasındaki şöhretini fıkıh ala-
nında yaptı diye bilinir ama 
özellikle meselemiz düşünce 
olduğunda, onun asli sıfatı, 
rey taraftarı olarak karşımı-
za çıkar. Düşüncesine, kişisel 
yorumlarına yönelik ilgi onu 
düşünce tarihimizin önderi 
yapmaya kâfidir.
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  DÜŞÜNCENİN İSLÂMİ HÂLİ İSLÂMİ DÜŞÜNCENİN DÜŞÜNDÜREN AH(VALİ)

İslâmî Düşünce Tarihi diyerek isimlendirdi-
ğimiz geçmiş kültürel birikimimizin başlangıç 
noktası neresidir? Mademki İslâmî denildi öyleyse 
İlahi Vahiy ve bu vahyin canlı modeli Allah Resûlü 
hatıra gelmeli değil midir? Şöyle kabaca bakıldı-
ğında yani öncekilerin isimlendirmesiyle baka-
rak, İslâm Düşünce Tarihini buralardan başlatan 
kaynaklar var mıdır? Bizzat İlahi Vahyi, düşünce 
ile bir alakası bulunmadığından, meselenin dışa-
rısında tutarak, İslâmî Düşünce Tarihi ya da hare-
ketini, bizzat Hazreti Peygamber’den başlatan bir 
çalışma kimin hatırında vardır? Evet, İlahi Vahyin 
alıcısı ve vericisi sıfatıyla, Allah’ın seçtiği bu ön-
derimiz, nebi ve resuldür. Peki, o tıpkı bizler gibi 
düşünen bir insan değil miydi?

Bizim düşünce tarihimizi konu edinir-
ken, en azından O’nun düşünceleri/ içtihat-
ları, isabet ve hatta yanılgıları bize ışık tut-
mayacak mıdır? Kısacası, mademki İlahi Va-
hiy bize O’nu, (risalet görevi dışında) bizim 
gibi bir beşer olarak tanımlıyor, O’nun bu bi-
zim gibiliği çıkış noktamız olmalı değil midir?

Müslümanların bu suale pek fazla beklemeden 
elbette düşünen bir insandı şeklinde cevap vere-
ceklerini tahmin etmek istiyorum. Bunu yapma-
yanlar (ki kanaatimce ve maalesef kahir ekseriye-
ti teşkil ediyorlar), farklı tevil ve yorumlarla mese-
leyi başka cephelere çekenler, hatta Resûlüllah’ın 
İlahi Vahiy dışında söyledikleri, yaptıkları her 
davranışı, o vahiy çerçevesinde değerlendirenler 
bulunacaktır. Sözüm, düşünen, Resûlüllah’ın da 
düşündüğünü hatta bazen düşüncesinde yanıldı-
ğının görüldüğünü, ne var ki bu yanılgısının öyle-
ce kalmayıp ya Allah ya da bizzat kendisi tarafın-
dan düzeltildiğini bilen, böyle düşünenler içindir. 

Ben, Müslüman Düşünce Tarihi’ni, bizzat Al-
lah Resûlü’nden, hem de en ziyade, onun bile ba-
zen düşüncesinde yanılabildiğini, özellikle göste-
rerek başlatmanın, ısrarlı taraftarıyım. İşte ancak o 
zaman sağlıklı bir isimlendirme ve sınıflandırma-
ya sıra gelecektir. 

Düşünce Tarihinin Sınırları

Hazreti Peygamber’i, bir beşer ve de insan sı-
fatıyla, bizim düşünce tarihimizin tepesine oturt-
maktan uzak durulmuştur. Sahabe içerisinde, Al-
lah Resûlü tarafından fikirlerine itibar edilen, ka-
naat ve içtihatları bazen Resûl’inkinin bile önü-
ne geçenler vardır. Bizim düşünce tarihimiz, on-
ların ortaya koydukları birikimi de, tıpkı Peygam-
bere yapıldığı gibi, kutsiyet ve dokunulmazlık zır-

hına büründürerek, dışarıda tutmuştur. Oysa bir 
hanım olması bakımından, daha da değerli bulun-
ması lazım gelen Hz. Ayşe validemizin düşüncele-
ri, kimi sahabelere yönelttiği eleştirileri itibariyle, 
düşünce tarihimizin öncü örnekleri olarak mutla-
ka yeniden değerlendirilmeli ve öyle okunmalıdır. 
Ve elbette bütün bunlar kutsallık ve dokunulmaz-
lık zırhına büründürülmeden yapılmalıdır. 

Allah Resûlü’nden hatırlarda kalan içtihatlar, 
düşünceler, beşeri/insani uygulamalara bir hayli 
meşhur örnek vardır. Sözgelimi bir meclise girdi-
ğinde, kimsenin, kendisinin önünde ayağa kalk-
mamasını buyurmasından, girdiği mecliste başkö-
şeye değil, boş köşeye oturmasına kadar, bütün 
bu eylemleri onun nasıl düşünceli bir insan oldu-
ğunu göstermiyor mu? Dahası, kendisine “Efen-
di” diye hitap edenleri “Efendi Allah’tır” şeklinde-
ki uyarısı, önünde adeta rükûa eğilen bedevinin 
çenesini kaldırarak, kendi hizasında durmasını is-
temesi nedir? Kendisinin de kurutulmuş et yiyen, 
(tıpkı bu bedevi gibi) davarları güden bir kadının 
oğlu olduğunu söylemesi, neye işarettir; onun de-
rin, köklü düşünmesine değil mi? Ve zaten bizler 
O’nu anarken, Allah’ın kulu ve resulü diye anmı-
yor muyuz? Kulluk ise düşünmeyle ortaya çıkmı-
yor mu? İslâmî düşünmeyi o hâlde niçin Allah Re-
sulü ile başlatmayalım?

Hz. Ebubekir imam/halife seçildiğinde, ken-
disine Allah’ın Halifesi diyenleri uyararak, ben 
Allah’ın değil, ancak Resûlüllah’ın halifesi olabili-
rim, derken vahiy mi almıştı? Yine Resulullah za-
manında zekât vermeyenlerle savaşılmazken, ken-
disi döneminde savaşmayı tercihi de özgün dü-
şüncesiydi. Seçildiğinde derin ve dikkatli düşüne-
rek, şöyle bir hutbe irat ettiği aktarılır: “İçinizden 
en ehil birisi olmadığım hâlde beni seçtiniz. Ben 
Allah ve Resûlü’ne itaat edersem bana itaat ediniz; 
Allah ve Resûlü’ne itaat etmezsem bana itaat de-
ğil isyan ediniz.”

Hz. Ömer de Müslümanların tarihinde öz-
gün düşünceleriyle öne çıkmış bir önderimizdir. 
Birçok örnek verilebilir ama en önemlisi bence 
Rıdvan Ağacı’nı kökünden kestirmesidir. Malum, 
Hudeybiye Musâlahası esnasında, Allah Resûlü, 
müminlerden bu ağacın altında biat almıştı. Bazı 
Müslümanların bu hatıraya dayanarak, ağacın al-
tını kutsadıklarını, orada kılınan namazın daha 
makbul olacağını iddia ettiklerini öğrenince, hiç 
tereddüt etmeden o ağacı kestirmiştir. Arabistan 
coğrafyasında tek bir ağacın bile kıymeti düşünü-
lerek anlamaya çalışmalıyız, bu davranışını.
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Önceki tarihlerde, bilimleri sınıflandırma ihti-
yacı duyulduğunda, en başa dönerek, beşeri dü-
şünce üretimini buralardan başlatmalıydı. Ve za-
ten bu sınıflandırmaların tümü, Risalet asrından 
çok sonraki tarihlerde ortaya çıkmıştır. Üzerinden 
asırlar geçtiği için tartışılmaz sanılmaktadır. Oysa 
birer beşeri tasnif olan bu çabalara saygı duymak 
şartıyla, yeniden düşünmenin hiçbir mahsuru ol-
mayacak, üstelik yeni zamanlarda yaşayan insan-
lar, dönemlerinin ihtiyaçlarına göre, daha sağlıklı 
ve isabetli kararlar alabileceklerdir. 

Numan bin Sabit, İmam Malik, Muhammed 
bin İdris ve Ahmed bin Hanbel gibi öncü isimler, 
birer düşünür sayılmak yerine, yalnızca fıkhi ka-
naatleri noktasında itibar edilen ve doğrusu asır-
lar boyunca da etraflarına kutsal bir hâle çizilen, 
gizemli şahsiyetlere dönüştürülmüştür.

Usul ya da metot denilecekse, Müslüman Dü-
şünce Tarihi, evet elbette İlahi Vahyin rehberlik 
edeceği, onunla muvafıklık çaba ve hassasiyetini 
önceleyen, bu işin önderi olarak Resulullah’ın iç-
tihatlarını/düşüncelerini ise ilk model olarak alan 
ve değerlendiren bir bakışla, yeniden okunmalı ve 
yazılmalıdır diye düşünüyorum. Hadisenin geli-
şim silsilesini ise sahabe, dört halife ve ardından, 
yukarıda andığımız büyük düşünürler ve öğrenci-
leriyle başlatmalıdır. 

Diyelim ki İslâm Düşüncesi söyleyişini be-
nimsedik. Bu açıdan gerek Müslüman ve gerek-
se dışarıdan müelliflerin, bu alandaki çalışmaları-
na bakanlar, yukarıdan beri bir teklif olarak sunu-
lan çizgiyi takip etmişler midir? Gördüğümüz ka-
darıyla bunun en büyük engeli de ilimler/bilim-
ler hakkındaki bizce yanlışlar taşıyan sınıflandır-
madır. Ebu Hanife’den söz açıldığında, onu bir 
düşünce insanı olarak değil fakih olarak tanırsı-
nız; bu sınıflandırmaya göre. Böylece o, Düşün-
ce Tarihi’nin dışarısına atılır. İbni Hişam, İbn İs-
hak, Taberi dediğinizde ise onları tarihçi diye ana-
rak asla düşünce tarihine dâhil bulamazsınız. İşte 
bu bakış tarzı, bence İslâmî değil düalist Batı etki-
siyle gerçekleştirilmiştir. Eski adı mütehassıs olan 
tek bir alandaki uzmanlık, Müslümanlara yaban-
cı idi başlangıçta. Numan bin Sabit, bir tüccar idi. 
Müslümanlar arasındaki şöhretini fıkıh alanında 
yaptı diye bilinir ama özellikle meselemiz düşün-
ce olduğunda, onun asli sıfatı, rey taraftarı olarak 
karşımıza çıkar. Düşüncesine, kişisel yorumlarına 
yönelik ilgi onu düşünce tarihimizin önderi yap-
maya kâfidir.

Yine uzmanlıktan söz açılacaksa, pekâlâ bil-
mekteyiz ki fakih diye şöhret kazanmış bulunan 
Muhammed bin İdris (İmam Şafii), aynı zamanda 
iyi bir şair ve hâkim ve hekimdi.

Tefsir, hadis, kelam, akait, siret alanları üze-
rinden yapılan ilmi çalışmaların üstatları da Dü-
şünce Tarihi içerisinde pek yer almazlar. Bir açı-
dan bakıldığında, çalışmanın ağırlığı, nakle daya-
nan alanlar ile düşünce arasında bir ince farka in-
dirgenmiş gibi görünür. Ancak hiç kimse bu ala-
nın üstatları olan ilim ehlini, düşünce tarihi dışa-
rısına atma hak ve yetkisini haiz olamaz. Şu se-
beple ki İlahi Vahyin dışındaki bütün beşeri ente-
lektüel, düşünsel ve bilimsel çabalar, sonuçta in-
san işidir. İnsanın öncelikli ve ayrıcalıklı vasfı ise 
düşünmedir. 

Düşünce tarihi çalışmalarının tarafımızdan gö-
rülen en büyük eksikliği hatta bazıları bakımın-
dan en vahimi, tarihin başlangıcına oturtulan ilim 
ve düşünce insanlarının, İlahi Vahiy’den kopma-
ları, uzaklaşmalarıyla öne çıkmış olmalarıdır. Yani 
bu tür metinler, Müslüman düşünce hareketleri-
ni, adeta mahsus, İlahi Vahiyden uzaklaştıranlarla 
başlatma temayülündedirler. Bizim asıl itirazımız 
bu noktada başlamaktadır.

Süreklilik Arzeden Sorunlar

İbn Arabi, Müslim, gayrimüslim, hemen her-
kesin tanıdığı, bildiği Müslüman bir düşünür-
dür. İmam gazali de öyledir. Farabi, İbn Sina, İbn 
Rüşd hatta Celalettin Rumi’yi de katalım. Fazla-
ca isim sayma ihtiyacı duymadan, bu isimler etra-
fında düşündüğünüzde, karşınıza, bazı hususlar-
da İlahi Vahyin temel esprisiyle çelişen, tarih bo-
yunca hep tartışılmış görüşleri çıkacaktır. Elbet-
te tevil kapısını açtığınızda, hepsini kurtaracak bir 
çıkış yolu bulmak mümkündür. Ve inşallah zik-
rettiğimiz bütün isimler, Allah indinde kurtulmuş 
bulunsunlar. Bizim burada derdimiz şudur: Müs-
lüman düşünce insanı sıfatıyla anılmak için ille de 
mütevatir ve muhkem bilinen hususlarda, zahiri 
görüntüsü çizgi dışına taşmış iddialar serdetmek 
mi gerekmekteydi? Müstakim çizgide nazariyatını 
sürdürenlerin hakkı çiğnenmiş olmuyor mu böy-
lelikle?

Kulaktan dolma kültürün aktardığına bakar-
sanız, Resûlüllah’ın asrında ona inanan ve güve-
nenler, sanki hiç düşünmeden, gözlerini kırpma-
dan bunu yapmışlardır. Böyle hikâyeler anlatılır. 
Hz. Ebubekir’den naklen, sözü bağlamından ko-
partarak aktarılan Peygamber hakkında “O söylü-
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YA yorsa doğrudur” ifadesi, sanki hiç düşünülmeden 
serdedilmiştir. Buna ihtimal vermek evvela Hazre-
ti Ebubekir’e iftiradır. İlahi Vahyi insanlara akta-
ran Resûlüllah, onlara, bu buyruğa hiç düşünme-
den mi gelmelerini telkin ediyordu? Oysa bizzat 
Kur’ân az düşünmelerinden ötürü insanları uyar-
mıyor muydu? 

İslâm kelimesinin kökünden hareketle tesli-
miyet, beraberinde de itaat kavramını, sıklıkla ve 
maalesef eksik ve eklentisiz kullanan büyük Müs-
lüman kitle, sanki bu işin körü körüne, taklit ve 
kopyalayarak da gerçekleştirilebileceğine dair bir 
yanılgıyı yaşamaktadır. Çünkü iman gibi, bir mü-
minin düşüncesini en derin, en köklü kullana-
rak ulaşması gereken sonuca, taklitle de varılabi-
leceğini ihtiva eden, yanlış akait manzumesi var-
dır önlerinde: “Taklidi iman caizdir.” Oysa taklit-
le gerçekleşen hiçbir benimseme, İslâm’ın önerdi-
ği iman adını alamaz. O, belki bir bağlanma, bir 
itikat, bir teslimiyettir; o kadar. 

Büyük Müslüman kitleyi bir kenara bırakacak 
olursak, ilmi muhitlerde düşünce bahsine dair 
üretilen metinlerin, Müslümanların düşünme ha-
reketlerini, Hazreti Peygamber’le beraber, onu ta-
kip eden ilk dönemleri atlayarak, nasıl ve nereden 
başlattıklarına bakalım. 

Tevhidi ve imanı zedelememesi bakımından 
bütün inananların üzerinde hassasiyetle durma-
ları gereken husus, İlahi Vahiy ile beşeri düşün-
me, üretim örneklerini birbirine karıştırmamala-
rıdır. Aslında zaman içerisinde en çok bu nokta-
da büyük bir haksızlık doğmuş, tevhidi zedeleye-
cek ölçüde, Allah’ın hakkı ile kullarınki karıştırıl-
mıştır. İlahi Vahiy, düşünen Müslümanların kay-
nağıdır ancak, Müslümanların düşünce ürünleri 
ile İlahi Vahiy, asla birbiriyle mukayese edilemez-
di. Maalesef buna benzer hatalar işlenmiş, beşe-
rin nazariyatı mezhebe, meşrebe, tarikata dönüş-
türülerek, yanılmasız, masumiyet zırhına bürün-
dürülmüştür. Dahası, kimi meşhurların söz yahut 
yazıları, Vehbi yani İlahi İlham (Vahiy diyemedik-
leri için) ile yazdırılmıştır denilerek, inanma ar-
zusundaki insanlar, maalesef avlanmaya çalışılmış 
ve büyük oranda bu başarılmıştır. Düşüncesizliğin 
en büyük felaketi buradan başlamıştır.

İlahi Vahiy, müminlerinin üzerine çok az ya-
sak koyarak, özellikle düşünme hususunda onla-
ra büyük bir hürriyet alanı bırakmış, bunu özen-
dirmiş hem de emretmiştir. Böylece müminler, en 
erken zamanlardan beri ciddi bir ilmi, fikri, ede-
bi faaliyet göstermiş, ortaya önemli eserler, davra-

nış modelleri, düşünme yöntemleri koymuşlardır. 
Söz gelimi Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer arasındaki 
anlayış ve uygulama farklılıkları, bize onların izle-
diği hürriyet caddesi hakkında ışık tutmakta, fikir 
vermektedir. Düşünce tarihimizde siyasi kararları 
bakımından hem de Hz. Osman ve Hz. Ali’den de 
alınacak ciddi örnekler vardır. 

Fakat onların hiç birisi, tarihimizin bazı dilim-
lerinde gerçekleştirildiği ve hâlen de aynı marazi 
durumla karşılaşıldığı gibi, görüşlerini kutsallık, 
dokunulmazlık perdesi altına gizlememiştir. Bir 
eylemin adına düşünce denildiği vakit, orada artık 
beşer vardır; beşer, Allah Resulü bile olsa demiştik 
ki bu sıfatıyla yanılabilmektedir. İşte asıl mesele 
şimdi karşımıza çıkmıştır. İslâm düşüncesi, İslâmî 
düşünce, Müslümanların düşüncesi, İslâm Dü-
şünce Tarihi, nasıl isimlendirirsek isimlendirelim, 
besbelli son Allah Kelamı’nın müminleri tarafın-
dan ortaya konulan entelektüel birikimden, bizim 
kültür ve medeniyetimizden söz açmışız demek-
tir. O hâlde bu aktivitenin önderi olan Allah Re-
sulü ile O’nun düşünceleriyle perdeyi açmalıyız.

Sadece kaleme alınmış metinlerle başlatıla-
mayacağı gibi, Müslüman düşünce hareketlerini, 
çoğu kere, ana kaynak olan İlahi Vahyin, bazen sı-
nırsız esnetilerek ortaya konulmuş tevil ve yorum-
larını içeren, kelam alanındaki ürünlerden, bazen 
de haddi aşan iddia sahibi mutasavvıflardan baş-
latmanın âlemi nedir? Düşünce, hadi adını biz de 
analım, İslâm Düşüncesi demek, Müslümanlık id-
diası altında, İlahi Vahye olabildiğince aykırı ol-
mak yahut onu, aslını yitirecek oranda esnetmek 
mi demektir? Yoksa onu kaynak olarak benimse-
yen düşünceler bütünü mü?

Her şeye rağmen böyle bir bahsi açarak, ina-
nanların, yeniden düşünme üzerine ne düşün-
düklerini öğrenmeye çalışmayı heyecanla, coş-
kuyla, umutla karşıladığımı belirtmek isterim. Sö-
züm şudur ki bu hususta, biz düşünce derken, 
yalnızca gündelik hayatımızın daha rahat, daha 
müreffeh olmasının değil, hepsinden önce, Allah’a 
ve ahiret gününe dair imanımızın sıhhati peşinde-
yiz. Çünkü İlahi Vahyin davet ettiği ilim, iman ve 
imkâna, elimizde düşünce gibi bir yetimiz yoksa 
asla erişmiş olamayız. Aklı olmayanın dini yok-
tur, diye boşuna söylenmemiştir. Akıl için yol bir-
dir, akıl imanın müteradifidir denilirken de Müs-
lümanlar, kalbin akletmesini dile getirmişlerdir. 
Allah, daha iyi bilir.  
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Fetret Toplumu Sosyolojisi ve
Yarın Arayışı

“Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazan-

dıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. 

Ve siz onların yapmış olduklarından sorulmazsınız.” 

(Bakara, 2/141).

“Şüphesiz ki, bir kavim kendini değiştirmedikçe, 

Allah da onları değiştirmez.” (Ra’d, 13/11).

“Andolsun ki, sizin için Resûlüllah’ta güzel bir 

örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21).  

İ nsanlığın tarihi genel ola-
rak tekdüze bir seyir izle-

memiştir. Kültürel, siyasal, 
sosyal, iktisadi, askeri vb. 
açıdan zaman zaman iler-
lemeler, duraklamalar, ge-
rilemeler ve çöküşler yaşan-
mıştır. Bu durum toplumlar 
için de geçerlidir, onlar da 
değişik zamanlarda, değişik alanlarda krize gire-
bilirler.

İbn Haldun, Mukaddime isimli eserinde dev-
letlerin ve toplulukların da doğuş, gelişme (büyü-
me), duraklama ve çöküş dönemleri yaşayacağını 
belirtmiştir. Bu geçerli bir olgu olmakla birlikte; 
kendini yenileyebilen ve zamanın şatlarına uygun 
tedbirler alabilen toplumlar her dönem ayakta 
kalabilmiş ve krizleri mümkün olabilecek en az 
hasarla atlatarak varlıklarını ve hâkimiyetlerini 
sürdürebilmişlerdir. Rahatlıkla şunu ifade edebi-
liriz; zamanın ruhunu doğru okuyan toplumlar 
yarınların inşasında da başarılı olabilmişlerdir.

Toplumlar fetret ve kriz dönemlerinde kendine 
has sosyolojik olgular yaşarlar. Geçiş sürecini ya-
şayan bu toplumlar mevcut olan bu kriz hâlinden 
çıkmak için büyük bir arayış içine girerler. Bu su-
retle çözüme dönük birçok tartışma başlar, hızla-
nır ve alevlenir. Bu arayışlar, çözüm önerileri ve 
uygulamalar toplumdan topluma değişkenlikler 
gösterir. Hatta aynı topluluk için zamana ve şart-

lara göre çözüm önerileri, 
krizden çıkma yolları fark-
lılaşabilir. Bütün toplumlar 
için tek ve her yerde uygu-
lanabilir bir “krizden çıkma 
reçetesi” olmamakla birlikte 
bu arayış ve tartışmalar (alt 
gruplarıyla birlikte) genel-
de iki ana akımda kümele-
nir. Bunlardan biri o çağda 

hâkim güç olan “yabancıya özenme”, diğeri ise içe 
kapanarak, geçmiş “şanlı” günlerin özlemiyle “ta-
rihe sığınma” olgusudur. Bu olgular belirli bir geç-
mişi olan, tarihte yer edinmiş, dünya genelinde 
veya geniş bir coğrafyada hakimiyet kurup son-
ra zayıflama ve etkisini yitirme dönemine girmiş 
toplumlar (devletler) için daha fazla geçerlidir. 

Yabancıya Özenme (Galibe Öykünme)

Bu ana akım, o gün için geçerli olan en etki-
li ya da hâkim gücün örnekliğini tek çıkış yolu 
kabul eder. Çünkü önlerinde başarılı olmuş ve 
hakimiyet kurmuş bir medeniyet tasavvuru var-

Temel HAZIROĞLU

Fetret toplumu sosyolojisinin getirdiği yabancılaşmadan kurtulmanın 
yolu bugünün şartlarında yaşadığının farkında olup aynı zamanda kendisi 
olabilen, hayatın bir bütünlük ve süreklilik içerdiğinin farkında olan, tarihsel 
köklere sahip çıkmakla birlikte onları aşılmaz, sorgulanamaz tabular 
olarak görmeyen, bugünü anlayan ve yarına yönelen bağımsız ve özgün bir 
İslâm toplumu sosyolojisi oluşturmak ve bunu ihya, inşa ve imar etmektir.
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dır. Başarılı olduklarına göre kendilerinden daha 
farklı ve üstün hasletlere sahip olmalıdırlar. Bu 
düşüncenin sonucunda mevcut durumdan kur-
tulmanın yolu olarak o güce özenmek, onu taklit 
etmek, hatta güdümüne girmeyi yegâne çözüm 
yolu olarak benimsemek kaçınılmaz olur. Yabancı 
güç karşısında düşülen aşağılık kompleksinden 
doğan bu akım şuna inanır ve iddia eder ki; mev-
cut durumda gelişip varlık göstermenin ve ayakta 
kalabilmenin şartı, o an hâkim olan tek güç gibi 
davranmak, o güç biçiminin mevcut tek doğru 
örnek olduğuna inanmak ve taklit ettikçe aşama 
aşama ona benzemektir. Sonuç olarak; hâkim 
güce benzemek, güç olmanın da yolunu açacaktır. 
Dolayısıyla bu akım kendi toplumunun tarihini, 
kültürel birikimini, geleneklerini ve değerlerini 
hedefler doğrultusunda (krizden çıkış ve yeniden 
bir medeniyet inşa etme) ana değişkenler arasında 
görmez, yok sayar; hatta engel, ayak bağı olarak 
görür. Topluma ait bütün birikimi çöpe atmaktan 
ve değersizleştirmekten çekinmez. Topluma ait 
değerler terk edilir, onların yerini daha etkili ve 
seçkin olduğuna inanılan yabancı değerler ikame 
edilirse krizden çıkışın mümkün olduğuna inanı-
lır. Bunun sonucunda aydınlar, devlet adamları, 
gelecek vaat eden gençler özenilen gücün hâkim 
olduğu ülkelere gönderilir, oralarda eğitim görme-
leri sağlanır. Kılık-kıyafet, yeme-içme, düşünce ve 
davranış tarzıyla tamamen özenilen topluma ben-
zeyen nesiller yetiştirilmesi için gayret sarf edilir.

Bütün bunlar; Çar I. Petro’nun Avrupalılara 
benzetmek için Rus erkeklerinin sakallarını zor-
la tıraş ettirmesi veya erken Cumhuriyet’in Kılık 
Kıyafet Devrimi, İsviçre Medeni Kanunu’nun itha-
li gibi devlet politikası olabilir veya Endülüs Eme-
vileri döneminde İspanyol ve İtalyan gençlerinin 
Arapça öğrenip, Arap kıyafeti giyerek, Arap şii-
ri ve edebiyatı ile ilgilenmeleri veya Osmanlının 
yükselişi döneminde Fransız üniversite hocaları-
nın öğrenciler üzerinde daha etkili olsun diye Os-
manlı uleması kıyafetiyle derse girmeleri gibi ken-
diliğinden oluşan toplumsal tercihler de olabilir.   

Her ne şekilde olursa olsun bu ana akımın 
krizden çıkma çabasını bir ölçüde de olsa anla-
yışla karşılamak mümkündür. Zira başlangıçta bir 
kurtuluş çabası söz konusudur. Ancak uygarlık 
krizi yaşayan, büyük güç kaybına uğrayan ülke-
lerde yaşanan tecrübelerin gösterdiği gibi, bu on-
ları kurtaramaz ve nihai anlamda iyi bir yere taşı-
maz. Geçmişinden ve geleneğinden kopan, toplu-

mun kendine özgü değerlerini ve tarihi birikimini 
göz ardı eden bu akımın yarınları karanlıktır. Ge-
leneği olmayanın geleceğinin de olması mümkün 
değildir. Kalıcı bir medeniyet oluşturabilmek için 
her şeyin ödünç alınamayacağı, kendi özünü, as-
lını ve birikimini reddederek bir medeniyet tesis 
edilemeyeceği unutulmamalıdır. 

Yabancıya özenme; bir çeşit yabancılaşmadır. 
Hem insanın kendine yabancılaşması hem de top-
lumun kendine yabancılaşması sonucunu doğu-
rur. Bir bakıma da tarihte sonuçsuz kaldığı defa-
larca tecrübe edilmiş “mağlupların galiplere öy-
künmesi ve onları taklit etmesi”nin beyhude tek-
rarından başka bir şey değildir. Yabancıya özen-
menin varacağı nihai sonuç; yozlaşma, başkalaş-
ma ve giderek yitiş, yok oluştur.

Nitekim “Kim bir kavme benzemeye çalışır-
sa, o da onlardandır,” (Ebu Davud, Libas 4/4031) 
ve “İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O 
hâlde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat et-
sin,” (Ebu Davud, Edep 16) hadislerinde belirtil-
diği gibi, bir kavme benzemeye çalışmak ve yan-
lış dost seçmek insanı hüsrana götürür. Kaldı ki, 
“Kişi sevdiği ile beraberdir,” (Buhari, Edep 96; 
Müslim, Birr 165).

Tarihe Sığınma

Bu ikinci ana akım; bizim tarihimiz, kültürü-
müz, şanlı bir geçmişimiz var diyerek yola çıkar. 
Nispeten yerli ve millî bir duruşa sahiptir. Tarihi 
şahsiyetleri, kahramanları (bu şahıslar savaşlarda 
başarılı olmuş komutanlar olabileceği gibi bilim-
sel çalışmalara öncülük etmiş âlimler, dini alan-
da çalışmalar yapmış fakihler, mutasavvıflar vb. 
de olabilir) ve onların başarılarını öne sürerek ta-
rihe ve tarihteki zaferlere, başarılara sığınır ve içi-
ne kapanır. Kurgusunu mevcut krizden çıkmaya 
ilişkin bir çabadan çok savunmacı bir dil ve üslup 
üzerinden geliştirir. Geçmişe öykünerek, onu tek-
rar ederek kurtuluşun mümkün olacağına inanır.

Oysa bu davranış tarzının çare olmadığı orta-
dadır. Doğrusu ve yanlışıyla, iyi ve kötüsüyle, bü-
tün yönleri ve şartlarıyla geçmiş geçmişte kalmış 
ve “tarih” olmuştur. Üstelik geçmişi tekrar etmek 
de asla mümkün değildir. Zaman ve şartlar de-
ğişmiş; geçmişin kahramanları görevlerini yapıp 
tarihteki yerlerini almışlardır. Bize düşen onların 
olumlu ve olumsuz yapıp ettiklerinden ders alarak 
bugünün şartlarında var olmaya çalışmak, kayda 
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değer ve sözü geçen bir özne olmanın gayretini 
göstermektir. Başka bir deyişle; tarih bilinciyle ge-
leneği anlamak, kavramak, sindirmek ve ona yeni 
ve evrensel bir halka ilave etmek, buradan bugü-
ne ve geleceğe tutunmaktır. Sonuç olarak; bugün 
imkânlar ölçüsünde en etkin şekilde var olmaya 
çalışmaktır.

Tarihe sığınma da farklı bir yabancılaşma türü 
olarak ele alınabilir. Bu durum; zamana ve bugüne 
yabancılaşarak, bugünün gerçeklerinden kaçma, 
cari hayattan kopma ve tarihin dehlizlerine sığın-
ma gibi anakronik bir sonuç doğurur. Oysa tari-
hin ve sosyal olayların süregelen kanunları vardır. 
Onları anlamaz, dikkate almazsak tarih eninde 
sonunda en acı şekliyle ger-
çekleri yüzümüze çarpar. 
Ve artık çok geç olacağı için 
hiçbir çözüm arayışının bize 
faydası olmaz.

Tarihe sığınma da kendi 
içinde iki ana eğilim gös-
terir. Bunlar; a) geleneksel 
eğilimler/yapılar, b) modern 
eğilimler/yapılardır.

      
a) Geleneksel Eğilimler/

Yapılar
Bireysel aklın etkinliğin-

den, zihnin doğal sorgulayı-
cı işlevinden uzaklaşmış ve 
daha çok kişilerin etrafında 
ve denetiminde oluşmuş 
cemaatler olup, adeta tari-
he sığınıp orada efsaneler 
ve kıssalar eşliğinde yaşam 
alanları oluşturmaya çalı-
şırlar. Bugüne ait ne varsa kötüdür; iyi ve güzel 
olan ne varsa geçmişte yaşanmış ve orada kalmış-
tır. Bizim yapacağımız yegane şey; bir mürşidin 
önderliğinde, sorgulamadan geçmiş güzellikleri 
ve güzel insanları taklit etmektir. Lider (önder, 
başkan, şeyh vb.) ‘hizmet ehli’dir yaptığı her şeyin 
mutlaka haklı ve doğru bir sebebi vardır. Maddi 
ve manevi kurtuluş ancak bu topluluğa dâhil ol-
makla mümkündür.

 Ancak; bu anlayış sonucunda lideri etkin, te-
baası ise edilgen-pasif bir topluluk ortaya çıkar. 
Geleneği aşırı önemseyip olduğu gibi kopyalayan 
bu yapılar bir tür savunma ve var olma kavgası 
vermeye başlarlar. Var olma kavgası/kaygısı za-

manla bütün her şeyin önüne geçer ve topluluğun 
ana amacı hâline gelir.

Yönleri tamamen geçmişe dönük olan bu yapı-
lar genel olarak çarpıtılmış ve kendileri için işlev-
sel hâle getirilmiş bir tasavvuf geleneğine yaslanır-
lar. Devam eden zamanlarda lider odaklı olmaları 
sebebiyle bazen bölünerek de olsa varlıklarını bir 
şekilde sürdürürler. Ancak kalite ve derinlik git-
tikçe azalır. Yönün tamamen geçmişe dönük ol-
ması, mevcudu ileriye taşımak yerine kuşaktan 
kuşağa daha da geriye düşürür. 

b) Modern Eğilimler/Yapılar
Aklın ve farklı düşünsel maharetlerin baskın ol-

duğu topluluklar olup, yine 
etkili, bilgili bir kişi veya gru-
bun etkin olduğu yapılardır. 
Bunlar bugünden, bugünün 
şartlarından ve bugünün ak-
lından hareketle tarihi biriki-
mi ve geleneksel yapıyı sor-
gulamak ve ayıklamak adına 
adeta onu parçalara ayırır, 
yok ederler. Bütün bir tarihi, 
kültürel ve geleneksel arka 
planı, oluştuğu o günlerin 
şartlarından ve bağlamından 
kopararak bugünün şartları 
ve imkânlarıyla yargılayarak 
adeta çöp muamelesi yapar-
lar.

Tarihi ve geleneği atla-
yarak tabiri caizse o ilk “al-
tın çağ”a giderler ve gerçeği 
ancak şimdi kendilerinin 

yeniden ihya ve inşa ettiklerini ileri sürerler. Bu-
güne ve bugünkü insanların öncelikli sorunlarına 
çözüm aramak yerine geçmişte kalmış kadim tar-
tışmaları gündeme getirerek bir tür statü kapmaya 
çalışırlar. Yaptıkları tartışmaların çoğu içe dönük, 
dil ve üslupları sebebiyle parçalayıcı ve enerji kay-
bettiricidir. 

Bunların konumlanması genelde çok değişken 
olup, nihayetinde hiç beklenmedik bir yerde ve 
pozisyonda olmaları da hiç şaşırtıcı değildir. Ba-
zen bütün bir tarihi ve kültürel birikimi, yüzyıllar 
içinde oluşmuş geleneği yok saymaları sebebiyle 
yabancıya özenme akımının bir parçası gibi, ba-
zen de muhayyel “altın çağ”ı bugüne taşıma hayal-
leriyle geleneğin peşinde koşanlar gibi görünürler.

Temel Karamollaoğlu

Yabancıya özenme; bir çeşit 
yabancılaşmadır. Hem insanın 
kendine yabancılaşması hem 
de toplumun kendine yabancı-
laşması sonucunu doğurur. Bir 
bakıma da tarihte sonuçsuz kal-
dığı defalarca tecrübe edilmiş 
“mağlupların galiplere öykün-
mesi ve onları taklit etmesi”nin 
beyhude tekrarından başka bir 
şey değildir. Yabancıya özen-
menin varacağı nihai sonuç; 
yozlaşma, başkalaşma ve 
giderek yitiş, yok oluştur.
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YA İlerleyen zamanlardaki hâlleri dramatiktir, ta-
rih onlardaki fikri bir sonraki kuşakta mayalamaz, 
genellikle kendi dönemleriyle son bulurlar.  

Sonuç

Aslında yabancıya özenen birinci ana akımın 
mevcut hâlden, krizden çıkış çabası önemsenme-
si gereken bir arayıştır. Özenti olsa bile krizin var-
lığının ve geçmişin cevaplarının bugünün mesele-
leri için yetersiz olduğunun farkındadırlar. Ancak 
tarihten ve gelenekten ders almayı reddetmeleri, 
kendi benliklerinden ve değerlerinden uzaklaşa-
rak galibe benzemeyi tek yol olarak görmeleri bü-
tün bu çabayı geçersiz hâle getirmektedir. Teşhis 
doğru olsa bile tedavi yanlış yerde aranmaktadır.

Tarihe sığınan (geleneği tamamen sahiplenen-
lerle, tarihin ilk ‘altın çağ’ını bugüne taşımayı tek-
lif eden iki alt grup) ikinci ana akımın ise tari-
hi birikimi ve geleneği sahiplenmesi, geçmiş tec-
rübelere önem vermesi yerinde bir çabadır. An-
cak “krizden nasıl çıkarız”dan çok; kapalı, içe dö-
nük cemaat-topluluk refleksi ile hareket etmele-
ri önemli bir eksikliktir. Bulunduğumuz çağın so-
runlarına cevap bulmaktan çok kendi dar toplu-
luklarının duygusal/entelektüel ihtiyaçlarını tat-
mine yönelik kaygılar taşımaktadırlar. 

Şu açıktır ki, mevcut olan en büyük hâkim 
güce özenip onun gibi olma çabası içinde olanlar-
la, tarihe sığınıp oradaki kahramanlarla özdeşleş-
me çabası içinde olanlardan; bugünün şartlarında 
mesafe alabilecek olanlar (olumsuzluklar barın-
dırsa bile) herhâlde birinci gruba dâhil olanlardır. 
Çünkü son dönemde gelişen iletişim teknolojile-

riyle birlikte toplumlar arasındaki iletişim kolaylı-

ğı ve kültürel akışkanlık, bilginin yerelden genele 

hızlı bir şekilde yayılması insanlar, toplumlar ara-

sında benzeşmeyi hızlandırmış ve kolaylaştırmış-

tır.  Ülkeler ve kıtalararası ulaşımın geldiği nokta-

da yoğun insan sirkülasyonunu da göz önüne alır-

sak (gerekli tedbirler alınmadığı takdirde) küresel 

bir benzeşme kaçınılmaz olacaktır. 

III. Dünya Savaşı gibi topyekûn bir yok oluş 

ihtimali dışında; mezarlığa öykünenler ile var olan 

hâkim güce öykünenlerin yarınları apaçık görün-

mektedir. Var olan hâkim güce ve etkin odaklara 

özenip kendisini ve değerlerini kaybeden akımı 

da, yakın veya uzak geçmişe takılarak, orada yapı-

lanlara öykünerek bugünün gerçeklerinden uzak-

laşan, geçmişteki kahramanları ulaşılmaz görüp, 

kendisini zamandan koparıp hiçleştiren akımı da 

aşmanın vakti gelmiştir. 

Fetret toplumu sosyolojisinin getirdiği bu iki 

sapmadan/yabancılaşmadan ve onun oluşturduğu 

mahpusluk hâlinden kurtulmanın yolları süratle 

bulunmalıdır.  İnancımızın temeli olan adalet ve 

barış yurdunu inşa edecek yeni, özgün ve sağlıklı 

bir toplum sosyolojisinin temellerini atmanın alt 

yapısı oluşturulmalıdır. 

Bunun yolu da; bugünün şartlarında yaşadığı-

nın farkında olup aynı zamanda kendisi olabilen, 

hayatın bir bütünlük ve süreklilik içerdiğinin far-

kında olan, tarihsel köklere sahip çıkmakla bir-

likte onları aşılmaz, sorgulanamaz tabular olarak 

görmeyen, bugünü anlayan ve yarına yönelen 

bağımsız ve özgün bir İslâm toplumu sosyolojisi 

oluşturmak ve bunu ihya, inşa ve imar etmektir. 

Hemen ardından da yeni ve başka adil bir dünyayı 

ihya etmek için çalışmaya başlamaktır. 

Her toplum kendine özgü koşullarını ve sos-

yolojisini hesaba katarak kendi sorumluluğu ile 

var olmak durumundadır. Bu sorumluluğun ge-

reğini tarihi ve sosyolojik gerçekler ışığında yerine 

getirmekle de mükelleftir.

İslâm çağlar boyunca diri kalmış ve insanlara 

yol göstermiş en büyük nimettir şükretmek gere-

kir, en büyük imkândır çalışmak gerekir, en bü-

yük umuttur dua etmek gerekir. 

Yeniden “umut dili” oluşturmanın, “umudu 

kuşanma”nın, “yarın arayışı”na girmenin, “yeni 

bir yön” bulmanın zamanı gelmiştir.

Zaman ve şartlar değişmiş; geçmişin 
kahramanları görevlerini yapıp tarihte-
ki yerlerini almışlardır. Bize düşen onla-
rın olumlu ve olumsuz yapıp ettiklerin-
den ders alarak bugünün şartlarında 
var olmaya çalışmak, kayda değer ve 
sözü geçen bir özne olmanın gayretini 
göstermektir. Başka bir deyişle; tarih 
bilinciyle geleneği anlamak, kavra-
mak, sindirmek ve ona yeni ve evrensel 
bir halka ilave etmek, buradan bugüne 
ve geleceğe tutunmaktır.
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Aliya İzzetbegoviç’in
Düşüncesi ve Birikimi

G enel anlamda 
Aliya’nın ne ya-

pıp ettiğinin bilindiği-
ni varsayarak atlanılan 
önemli hususları, bence 
önemli bulduğum nok-
taları hem onun özel-
likleri açısından, hem 
İslâm toplumuna ver-
diği örneklik açısından, 
hem de böyle bir lide-
rin nasıl, hangi ortam-
da yetiştiğini, o kültürel 
ve sosyal ortamın ipuç-
larını yakalamak açısın-
dan bazı ana noktalara temas etmek istiyorum.1 
İyi hatırlıyorum, Doğu Batı Arasında İslâm kita-
bı Türkçeye çevrildiği vakit kitabı okuyanlar şöy-
le bir “yok”la karşılaştı Türkiye’de: Böyle bir adam 
Yugoslavya -o zaman Yugoslavya’ydı, herkes şu 
anda Makedonya’sı, Hırvatistan’ı, Bosna’sı hep-
si Yugoslavya’ydı- gibi tırnak içinde “komünist” 
bir ülkeden böyle bir düşünür nasıl yetişir? Çün-
kü Balkanlar hafızalarımızda o kadar silinmişti 
ki adeta işte o zamanki resmi söylemin de etki-
siyle belki Edirne’den sonra Türk ve Müslüman 
“yok”tu. Bizim hafızalarımızda böyleydi.

1 Bilim ve Sanat Vakfı’nın 25 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştir-
diği ve oturum başkanlığını Mustafa Özel’in yaptığı panelde, 
programdan bir hafta önce vefat eden Aliya İzzetbegoviç hak-
kında rahmetli Âkif Emre’nin değerlendirmelerinin yer aldığı 
videonun deşifresidir.

 Çok az özel ilgi-
si olan insanların bel-
ki orada ne olup bitti-
ğini, belki Türkiye’de 
Bayrampaşa’ya yerleşmiş 
olan, Makedonya’da, 
Bosna’da akrabaları 
olanlar biliyordu, ama 
Anadolu’da pek çok in-
san adeta unutmuş gi-
biydi. Böyle bir hafıza-
sızlık karşısında yaşayan 
bir düşünürün böylesi-
ne önemli parlak bir eser 
çıkarmış olması gerçek-

ten çoğu kişiyi şaşırttı. Gerçekten öyle miydi, hâlâ 
bu konuda düşünmedik, konuşmadık biz. Konuş-
malıyız, çünkü Aliya’yı çözümlemenin, anlamanın 
bir yolu da böyle bir kitap nasıl, hangi ortamda ya-
zılabildi, hangi kültürel, entelektüel ve sosyal orta-
mın ürünüydü, bunu anlamak zorundayız. 

Aliya’nın Yetiştiği Şartlar

Ben birkaç ana başlık altında bu konuya, 
Aliya’nın kişiliğini oluşturan ve birikimini müm-
kün kılan ortamlardan önemli gördüğüm birkaç 
noktayı vurgulayarak başlamak istiyorum. Çok 
şey söylenebilir, ama atlanılan çok önemli bir 
nokta var: Aliya’nın yetiştiği şartları bir göz önü-
ne alalım. 

Âkif EMRE

Aliya İzzetbegoviç, her şeyden önce bir düşünür, bir siyaset adamı ve bir 
özgürlük savaşçısı. Fakat bunlar hayatının içerisinde birbirinden kopuk bölümler 
değil. Belki özelliklerinden biri belli bir dönemde çok öne çıkıyor olabilir, 
fakat bütün hayatı boyunca bu üç özelliğin de, üç vasfın da çok ilginç 
biçimde birbiriyle at başı gittiğini kendi içinde birbiriyle yarıştığını görüyoruz.



D
Ü

ŞÜ
N

C
E 

D
Ü

N
YA

M
IZ

IN
 İS

Tİ
K

AM
ET

İ

48

 Umran • Aralık 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
  ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN DÜŞÜNCESİ VE BİRİKİMİ 

1925’te doğuyor, kesin olarak Osmanlı o top-
rakları terk etmiş, işte 1878’den sonra fiili olarak 
Avusturya Macar İmparatorluğu’nun işgali altın-
da, 1908’den itibaren de resmi olarak Osmanlı ta-
mamen çekilmiş. 1918 Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra da bir Sırp Krallığı’nın parçası hâline gel-
miş. Bu arada Müslümanların büyük, esas elit 
kısmı göçmüş, geriye kalan parçalanmış, sahipsiz, 
örgütsüz bir toplum var. Fakat bir yanda varlık 
mücadelesi veren, bir yanda umut ve umutsuzluk 
arasında gidip gelen bir toplum var. 

Böylesine bir kaotik ortamda dünyaya geliyor 
ve kişiliği, belleği böylesi bir ortamda oluşuyor. 
Neydi bu ortam? İslâm âleminin geneldeki duru-
muyla Bosna’daki Müslüman-
ların veya tüm Yugoslavya’daki 
Müslümanların içinde bulun-
duğu kaotik durum birbirin-
den pek farklı değildi. Soğuk 
Savaş dönemi başlamamış, he-
nüz sömürgecilik dönemi bit-
memiş, dünyada bir elin par-
mağı kadar belki bağımsızlığını 
kazanabilmiş Müslüman ülke 
var. Geri kalan tamamen İslâm 
coğrafyası işgal altında, yarı 
sömürge durumunda, böyle 
bir ortamda Saraybosna’da bir 
grup genç bir araya geliyor, 
orada birtakım siyasi, entelek-
tüel faaliyetlerde bulunuyor. 
Aliya’nın kendisi de söylemişti 
benim yaptığım görüşmelerde, 
aynı dönemi yaşayan işte 40’lı 
yıllarda Genç Müslümanlar 
Teşkilatına dâhil olan, beraber hapis yattığı ar-
kadaşlarından da duymuştum, onların söylediği 
şuydu: “Çok ilginç, belki es geçilecek bir şey, ama 
nehrin kenarına oturur, İslâm medeniyetinin ye-
niden nasıl diriltileceğini, Müslümanların mevcut 
durumu, tekrar nasıl dirilebilir, Müslümanlar için 
neler yapılabilir, saatlerce bunları konuşurduk” 
diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz bu kadar 
umutsuz bir ortamda insanlar hayal kuruyor. Za-
ten büyük insanlar biraz da büyük hayalleriyle var 
olurlar. Önce hayaller kurulur, sonra onlar haya-
ta geçirilir. Hayali kurulmadan hiçbir şey olmaz. 
Mustafa Özel’in söylediği irrasyoneliteyle rasyo-
nelite veya çılgınlık arasındaki gerilim, dengeli 

gerilim burada beliriyor. Türkiye örneğinden de 
verirsek aklıma Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’larında 
60’lı yıllarda bir kapağı vardı: “Divanelere muhta-
cız.” Tıpkı bunu gibi.

Umutla İyimserlik Arasında

Şimdi Aliya’nın kişiliğini ele veren çok önemli 
bir ayrıntı; bu umutla, iyimserlik arasındaki du-
rumudur. Aliya bütün hayatı boyunca umudu ve 
iyimserliği hiçbir zaman elinden bırakmadı. O çıl-
gınlık noktasındaki irrasyonelite noktasına gelen 
umut ve iyimserliğin bence harmonisi Aliya’nın 
kişiliğinde oluştu. Eğer bu büyük düşünceleri, 
bu büyük hayalleri olmasaydı bugün küçük bir 

Bosna gerçeği, özgür bir Bosna 
gerçekleşmeyecekti. 

Cemalettin Latiç anlatmış-
tı: “Amerika’ya beraber ilk 
gittiğimizde New York’ta do-
laşıyoruz. Ben hep şikâyet edi-
yorum. Bak Başkan, sömürge-
ci kapitalizm ne hâle getirmiş 
toplumu, şuna bak, şu berbat, 
şu şöyle, bu böyle sürekli an-
latıyorum. O da ‘Cemalettin, 
niye böyle bakıyorsun, biraz 
da olumlu yanlarına bak. Bak, 
adamlar şu işi becermiş, şunu 
başarmış’ dedi. Hayata bu yö-
nüyle bakabilen bir insandı” 
diyor. Eğer böyle bakmamış 
olsaydı o olumsuz şartlarda 
çoktan, o büyük yükü kaldıra-
mayabilirdi. Bu iyimserliğinin 

ve umudunun Aliya’nın siyasal çizgisinde de, dü-
şünce ufkunun gelişmesinde de, fikrinin oluşma-
sında da önemli olduğunu düşünüyorum.

Bir ikinci husus: İşte bu kaotik ortamda peki, 
bu insanları besleyen şartlar, kültürel ortam 
neydi? Daha doğrusu sosyal ve kültürel ortam-
da ailenin, aile yapısının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim, tanıdığım 
ne kadar şu anda Boşnakların bağımsızlığına ve 
özgürlüğe giden yolda mücadele etmiş, öncülük 
etmiş ne kadar isim varsa, İslâmcı aydın varsa he-
men hepsi büyük, önemli aile yapısına sahipler. 
Bunu biraz tarihçiler bilir, konularına girmiş ol-
mayayım, ama Bosna-Hersek eyaletinde Osmanlı 

Aliya bütün hayatı boyunca 
umudu ve iyimserliği hiç-
bir zaman elinden bırak-
madı. O çılgınlık noktasın-
daki irrasyonelite nokta-
sına gelen umut ve iyim-
serliğin bence harmonisi 
Aliya’nın kişiliğinde oluş-
tu. Eğer bu büyük düşün-
celeri, bu büyük hayalle-
ri olmasaydı bugün küçük 
bir Bosna gerçeği, özgür 
bir Bosna gerçekleşmeye-
cekti.
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döneminde diğer Osmanlı eyaletlerine nispeten 
daha aristokrat diyebileceğimiz toprak ağalığına, 
mül-zenginlerinin oluşmasına imkân veren bir ya-
pısı vardı. Orada çok büyük aile yapıları oluştu. 
Bunların son döneme kadar, gerçi o toprak refor-
muyla çoğu ellerinden alındı, ama yine de büyük 
mekânları olan, oturmuş geleneği olan köklü ai-
leler sürekli Bosna’da oldu ve özellikle komünist 
dönemin yıkıcı tahribatına karşı aileler kendi ne-
sillerini korudular, İslâm geleneği böyle devam 
etti. Aliya sık sık bahseder, annesinin etkisinden 
bahseder. O, namazı, ibadeti, dini hayatı, dini te-
fekkürün ilk nüvelerini ailesinden almıştır. Benim 
gözlemlediğim, benim şahsi düşüncem, yanılıyor 
da olabilirim, bu bir istatistik değil, ama tanıdık-
larımın hemen hepsi böylesine Bosna’nın tanın-
mış köklü ailelerinden geliyorlar. Bu çok önemli, 
bu durumun Türkiye’nin şu modern zamanlarda 
Türkiye’nin yaşadığı dönüşüm açısından da aile 
kurumunun özelliği, önemi açısından ayrıca vur-
gulanması gerektiğini düşünüyorum. 

Toplumu Tanımak

Bir başka özelliği de Aliya’nın, onu başarılı kı-
lan bir başka nokta da: Aliya toplumunun zaafları-
nı ve yeteneklerini çok iyi tanıyan bir liderdi. Yani 
Boşnak toplumu mesela, ben cenazeye gittiğimde 
dedim Boşnaklar beni bir kez daha şok etti, şaşırt-
tı. Biz şaşırıyoruz. Direnişi, o müthiş direnişi gös-
terdiklerinde de şaşırmıştık, beklemiyorduk çün-
kü, bu kadar dejenere olmuş, dışarıdan bakılınca 
İslâm toplumları içerisinde çoğu sosyoloğun söy-
lediği gibi en seküler bir toplum görünümü veren 
bu toplum sırf Müslümanlık ismini koruyabilmek 
için veya o isimden dolayı katliama maruz kaldılar 
ve müthiş destansı bir direniş gösterdiler. Burada 
şaşırdık, bu cenazede ben yine şaşırdım. 

Doğrusu o muhteşem manzarayı, o tarihi ola-
ya tanıklık ettiğimiz için ben şahsen kendimi mut-
lu sayıyorum. O Aliya’nın artık misyonunun ora-
da kök tuttuğunu, kök saldığını gösteren bir olay-
dı. Aliya’yı bu denli sahiplenmiş olmalarını ben 
beklemiyordum. Bu kadar önemli bir şekilde, bu 
kadar geniş kitlesel bir katılımla sahiplenmiş ola-
bileceklerini beklemiyordum. Gerçekten müthiş 
bir olay, Aliya giderken yeniden tarih yazdı aslın-
da, toplumsal hafızada çok önemli anlardır bun-
lar. Sadece bir merasim olarak bakılabilir, bir ce-

naze merasimi olarak, ama Bosna böyle bir olayı 
en son belki 100-200 sene önce yaşamıştır. Çok 
önemli bir olaydı. İşte Boşnakların bizi şaşırtan bu 
yanı Aliya için sürpriz değildi. Yeteneklerini, di-
renme noktalarını ve zaaflarını, toplumun zaafla-
rını çok iyi biliyordu. İslâm Konferansında yaptığı 
bir konuşmada “Biz başımıza gelenlerin Allah’a 
karşı işlediğimiz suçlardan dolayı olduğunu bili-
yoruz. Boşnaklar olarak bunun bilincindeyiz. Çok 
günah işledik.” O, bunu diyecek kadar kompleks-
siz, ama toplumunun kahramanca direnişini ve 
yeni bir toplum oluşturabilecek kadar da yeteneği 
sahip olduğunu bilecek kadar da realist birisiydi. 

Şimdi buradan hareketle bahsettiğimiz aile 
ortamı ve kültürel ortamdan geçerek biraz daha 
genelleştirerek şöyle bir şey yapabiliriz: Aliya’nın 
ilk gençlik döneminde fikri yapısının oluşumun-
da kimler nasıl katkıda bulundu, ona hangi kül-
türel entelektüel etki tesir etti? İstanbul-Saray-
bosna hattı işte Osmanlı’nın çökmesiyle birlikte, 
ondan da önce Bosna’nın Osmanlı’dan koparıl-
masından sonra fiili olarak koptu, büyük ölçüde 
koptu. Yine birtakım din devam ediyordu belki, 
ama Osmanlı’nın dağılmasından sonra bu tümüy-
le koptu. Türkiye’nin resmi politikalarının da o 
zamanki dünya dengelerinin içerisinde belki de 
kendisine dayatılan dış politikalar gereği veya 
başka gerekçelerle Balkanlara ve Osmanlı bakiyesi 
unsurlara ilgisiz kalması hem siyasi anlamda, hem 
kültürel anlamda doğrudan dini hayatın, toplum-
sal hayatın Türkiye üzerinden, Osmanlı üzerinden 
şekillenmiş olan bir toplum için müthiş bir ka-
yıptı. Dolayısıyla başka kaynak arayışına geçtiler. 
İşte o Genç Müslümanlar Teşkilatındaki isimlerin 
hemen hepsi bildiğimiz İslâmcılık cereyanının 
etkisinde. Özellikle Arap dünyasında ortaya çı-
kan Muhammed Abduh, Reşit Rıza gibi modern 
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İslâmcı düşünürlerin etkisini yoğun biçimde ora-
larda görüyoruz, inkârı mümkün olmayan böyle 
bir etki var. Yani İstanbul hattındaki Osmanlı ge-
leneğinden çok daha modernist bir tarz var, fa-
kat Aliya’nın her ikisini de çok dengeli biçimde 
içinde hazmettiğini görüyoruz. Eserinde çok ra-
hatlıkla bu görülebiliyor. Bu tesir bugün için de 
çok ciddi bir problem, 1920’lerden, 30’lardan 
itibaren dini hayatın şekillenmesinde Osmanlı 
kültürünün yerine, daha çok Ortadoğu’dan ge-
len düşünceler tesirli hâle geliyor. Bunu evrensel 
İslâm düşüncesinin değerleri açısından ayırıcı bir 
şey olarak kullanmıyorum, fakat beslenme kayna-
ğı açısından söylüyorum. Çünkü sonuçta üslup, 
tarz, ele alış her coğrafyaya göre de bazı şekiller, 
biçimler alıyor. Bu bakımdan Bosna toplumunun 
İslâm anlayışını da genel anlamda farklı bir dalga-
lanma oluşturdu. Burada Aliya gibi bir tipin şöyle 
biri olması beklenebilirdi: Son derece modernist, 
toplumuna yabancılaşmış, işte beslendiği kaynak-
lar itibariyle de geleneksel diye itham edebileceği 
veya tanımlayabileceği bir dine karşı yabancılaş-
mış,  içinden çıktığı topluma yabancılaşmış bir 
entelektüel tip çıkabilirdi. Aliya’nın önemi bir 
kez daha burada ortaya çıkıyor. Entelektüel olu-
şumunu alabildiğine açık tutarak beslenebildiği 
kadar beslenmiş, yani zamanındaki Bergson’dan 
Heidegger’e kadar pek çok Batılı düşünürü oku-
duğu kadar İkbal’den Reşit Rıza’ya kadar da İslâm 
coğrafyasının yetiştirdiği bütün önemli isimleri de 
ulaşabildiği kadar okuyabilmiş bir insan. Bu çok 
önemli… Uzun vadede onun entelektüel oluşu-
munu çok ciddi şekilde bu belirledi. Dolayısıyla 

bir tür modernlik karşısındaki Müslüman’ın varo-
luş problemi, sosyal problemleri, buna verilecek 
İslâmî cevaplar konusunda çok ciddi bir arayışa 
girdi ve Doğu Batı Arasındaki İslâm eserinde bu 
arayışın izlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. 

Düşünce, Siyaset ve Özgürlük

Şimdi Aliya bütün bunlarla birlikte nedir? Bana 
göre üç önemli başlığı var: Aliya her şeyden önce 
bir düşünür, bir siyaset adamı ve bir özgürlük sa-
vaşçısı. Fakat bunlar hayatının içerisinde birbirin-
den kopuk bölümler değil. Belki özelliklerinden 
biri belli bir dönemde çok öne çıkıyor olabilir, 
fakat bütün hayatı boyunca bu üç özelliğin de, üç 
vasfın da çok ilginç biçimde birbiriyle at başı gitti-
ğini kendi içinde birbiriyle yarıştığını görüyoruz. 
Bildiğimiz anlamda bir ihtiraslı, güce tapan, güç 
tutkunu bir siyasetçi değil. Genellikle siyasetçi-
ler böyle bilinir, fakat burada çok değişik bir si-
yasetçi tipi var karşımızda; fiili olarak 1990’lara 
doğru aktif siyasete geçtiğini biliyoruz, fakat ha-
yatının tümünde bence siyasi eylemlilik içerisin-
deydi. Mesela, 60’lı ve 70’li yıllarda ne yapıyordu? 
Saraybosna’da oturan kendi hâlinde bir avukat 
görünümünde, fakat o zaman da çok siyasiydi. 
Nedir? Bir kere sistemle olan ilişkisinde çok siyasi 
bir tercihi vardı, ideolojik bir tercihi vardı. Sistem-
le hiçbir şekilde bu kadar siyasi bir kişiliği olduğu 
hâlde muhalif kişiliğiyle sistemle ilişkiye geçmedi. 
Eğer sistemle, o tür kirlenmiş sistemle öylesi bir 
ilişkiye geçmiş olsaydı, muhtemelen o komünist 
sistemin çöktüğü dönemde kirlenmemiş bir kah-
raman olarak insanlar kendisine güvenmeyecekti. 
Burada güven unsurunun altını çizmek istiyorum, 
yeniden döneceğiz. Ne yapıyordu? Saraybosna’da 
oturuyor, herhangi bir gazete, bir şairin şiiri mi 
çıktı, o şiirde bir pırıltı, bir mısrada bir pırıltı, bir 
yetenek keşfetmişse, o insanla tanışıyor ve onunla 
irtibata geçiyordu. Resmen ağını kurmuş, orada 
bir kumaş dokumaya çalışıyordu. Kendi hâlinde 
herkesin tanımadığı, ama çok dar halkasıyla sü-
rekli oturan, okumalar yapan bir insan. Nitekim 
Bosna Savaşında ve daha sonra Bosna’nın oluşu-
munda o Aliya’ya öncülük eden yakın kadrosun-
daki genç kuşak, onun yaşına göre genç olanların 
hemen hepsi Saraybosna’daki avukatlık dönemin-
de ilgilenerek kazandığı gençlerden, üniversite 
öğrencilerinden oluşuyor. Hasan Çenk, Cema-
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lettin Latiç pek çoğu. İkincisi, yakın çevresinde 

çok sadık, işte Ömer Behmen’den tutun Ekrem 

Çampari’ye kadar pek çok insanla, kader birliği 

yaptığı insanları hiçbir zaman terk etmedi. Böyle 

bir özelliği de var. 

Çok dağınık belki, ama ben dağınık bir şekil-

de konuşuyoruz ama özellikle, sistematize etmek 

istemiyorum. Siyasi kişiliği böyle, yani ihtiraslı 

değil, gerektiğinde bence, bence değil, yani edin-

diğim izlenimlere göre Aliya biraz da zorlanarak 

siyasete atılmış biri. Neden? Yapısı gereği çok bu 

tür komplolara, ayak oyunlarına yarışacak bir in-

san değil, kumaşında o yok, ama toplumun kar-

şısında öyle bir misyon yüklenmesi gerektiğinde 

de bundan kaçınmayan ve gerektiği zaman da 

bırakabilecek olgunlukta bir insan. Nitekim öyle 

yaptı. Sorumluluktan kaçmadı, sonuna kadar en 

iyi şekilde yaptı, sonunda da “ben çekiliyorum” 

demesini de bildi. Bu çok önemli, ama hayatının 

tamamı aslında bir siyaset içerisindeydi. Üst siya-

set anlamında böyleydi.

İkincisi, düşünürdü. Bunu artık söylemeye 

gerek yok, bunu ayrıca açımlamak lazım ve sü-

rekli de bir eylem üzerinde olmuş bir özgürlük 

savaşçısı diyebileceğimiz veya eylem adamı diye-

bileceğimiz bir niteliğe sahipti. Bunu hayatın bü-

tün safhalarında gösterdi. Aliya’yı evvelki günkü, 

çarşamba günkü cenazesinde yalnız bırakmayan 

halkın bu denli bağlanmasının sebeplerini bir dü-

şünelim… Kimilerine göre şöyle okunabilir: Bir 

savaşa, sebepsiz bir savaşa sebep oldunuz ve yüz 

binlerce insanın kanına mal olmuş bir lider olarak 

da okunabilirdi bu durum.  Sonuçta savaş çıkıyor 

ve savaş sonucunda da çok da büyük, parlak bir 

zafer elde edilmiyor. Yani tatmin edici bir barış ya-

pılamadı. Bu çünkü gücünü aşan bir şeydi. Buna 

değer miydi denilebilirdi, ama buna rağmen başka 

bir açıdan baktığımızda bu insanlar bunca kana, 

cana rağmen Aliya’ya neden sahip çıktılar? 

Ben bir anımı daha anlatayım… Savaştan he-

men sonraydı, bir yolculukta hatta Ahmet, sen 

de vardın, Hüseyin Bey de vardı sanıyorum ora-

da, Hırvatların terk ettiği bir kasabada bir sabah 

vakti bir kahvaltıdaydı. Bir kadın bar işletiyor. 

İçkili bir lokanta aslında, açtı, yani bizim Türki-

ye ölçeğinde bir meyhane aslında, lokantayı açtı, 

bize hemen yemek hazırladı. Başka bir yerden sü-

rülmüş gelmiş orada bir lokanta, içkili bir lokan-

tayı çalıştırıyor. Aliya’nın durumu nedir, seçimler 

de yaklaştı? “Aliya olmasaydı herkes bizi satardı” 

dedi. İşte Boşnaklar kendilerini satmayacak bir 

lider olduğuna sonuna kadar inandılar, bunda 

hiç kimse tereddüt etmedi. Yani iktidardayken, 

yönetimdeyken birtakım eleştiriler almış olabilir-

ler, beğenmedikleri yanları olabilir, ama Aliya’nın 

bile bile kendilerini satmadığını herkes biliyordu, 

buna inanıyordu ve kişiliğiyle de düşmanları dâhil 

herkese saygı uyandıran bir insandı. 

Bu anlamda, bütün bu özellikleriyle bir lider 

tipi olarak İslâm dünyası, sadece İslâm dünyası 

değil, batı da ondan çok önemli dersler almak zo-

runda. Batı bir erdemlilik ilke sınavı verdi ve onun 

karşısında kaybetti. Batıya karşı bir erdem dersi 

verdi, İslâm dünyasına karşı da üst siyasetin nasıl 

yapılabileceğini, hayallerin, ideallerin ölmediğini, 

bu bütün olumsuz şartlarda ve dünya dengelerine 

rağmen ne kadar çok şey yapılabileceğini göster-

diği için çok önemli bir mesaj bırakarak gitti. Bu 

yönüyle de yepyeni bir açımlanması, izah edilme-

si, yeniden okunması gereken bir lider tipi olarak 

önümüzde duruyor. Hepinize teşekkür ediyorum. 

Aliya entelektüel oluşumunu alabildiğine açık tutarak beslenebildiği kadar beslenmiş, 
yani zamanındaki Bergson’dan Heidegger’e kadar pek çok Batılı düşünürü okuduğu 
kadar İkbal’den Reşit Rıza’ya kadar da İslâm coğrafyasının yetiştirdiği bütün önem-
li isimleri de ulaşabildiği kadar okuyabilmiş bir insan. Bu çok önemli… Uzun vadede 
onun entelektüel oluşumunu çok ciddi şekilde bu belirledi. Dolayısıyla bir tür modern-
lik karşısındaki Müslüman’ın varoluş problemi, sosyal problemleri, buna verilecek 
İslâmî cevaplar konusunda çok ciddi bir arayışa girdi ve Doğu Batı Arasındaki İslâm 
eserinde bu arayışın izlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz.
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İçinde İmkân Barındıran Kriz

İ slâm düşüncesi, 
terkip olarak 18. 

yüzyıla ait. Terkibin 
müellifleri müsteş-
rikler. Evvela, Arap 
düşüncesi ve felse-
fesi terkibini kullan-
mak istiyorlar. Ancak 
bu terkibin küresel 
bir din olan İslâm’ın 
doğasına uygun ol-
madığı kanaatine va-
rıyorlar ve İslâm düşüncesinde karar kılıyorlar. 
Bununla anlatmak istedikleri şey,  Hz. Peygamber 
(s.)’den bugüne Müslümanların ortaya koyduğu 
ilmi, felsefi, hikemi, irfani, edebi, bilimsel, siyasi 
birikim. Müsteşriklerin bu adlandırması zamanla 
Müslüman düşün insanları tarafından da kabul 
görmüş. Adlandırmanın “dışarıdan” yapılmış ol-
ması belki bir engel olarak görülebilir. Ancak son-
raları, çağdaş Müslüman mütefekkirler aracılığıy-
la kazandığı içerik, handikabı ortadan kaldırmış. 
Tıpkı İslâmcılık kavramında olduğu gibi… Nite-
kim İslâmcılık kavramı da “dışarıdan” bir yapılan 
tanımlamadır. Ancak kavramın, 19. yüzyıldan 
bugüne kadar süren tarihsel yolculuğunda kazan-
dığı içerik, aziz İslâm’ın çağlar üstü dilinin hayata 
içkin kılınması olarak bariz hâle gelmiştir.

İslâm düşüncesi dediğimizde İslâm’ın temel 
referansları olan Kitab-ı Kerim ve sahih sünnete 
dayanarak Allah, insan, evren, zaman, mekân, ta-
biat telakkisini inşa etmeyi murat eden bir düşün-
ceden bahsediyoruz demektir. Bu düşüncenin biri 
sabit diğeri değişken olmak üzere iki ayağı vardır. 

Sabit ayağı (İslâm), 
Kitab-ı Kerim ve sa-
hih sünnet; değişken 
ayağı (düşünce) ise, 
bu sabitelerden ilham 
alarak oluşturulmuş 
geleneksel birikimdir. 
Geleneksel tecrübe/
birikim, eleştirel bir 
dikkat, deruni bir 
farkındalık bilinci ve 
müteşerri bir tutumla 

istifadeye açıktır. Bu bağlamda gelenek, ne bütü-
nüyle mukaddes ve eleştiriden muaf ne de, mo-
dern düşüncenin iddia ettiği gibi, ilkel, arkaik, 
primitif değildir. Yaklaşık on dört asırlık bir tecrü-
be yabana atılamaz. Ancak, insan zihninin ürünü 
olduğu için mutlaklaştırılması da doğru değildir. 
Sabiteler, her dönemin ontolojik ve epistemolojik 
soru ve sorunlarına cevap üretebilecek evsaftadır. 
Bu bağlamda vahyin ve sahih sünnetin zamanla ve 
mekânla mukayyet kılınması gibi bir durumdan 
söz edilemez.

Tevhid ve Kulluğun Mahiyeti

İslâm düşüncesi herhangi bir etnik, mezhebi, 
meşrebi, folklorik ve coğrafi bağlama hapsedile-
mez. Hicaz Yarımadası’ndan Maveraünnehir’e, 
Mağrib’ten Avrupa’ya, Hint Alt Kıtası’ndan 
Anadolu’ya kadar oldukça geniş bir coğrafi hav-
zanın birikiminden mürekkeptir. Hatta İbn 
Haldun’un izinden giderek söyleyecek olursak, 
İslâm düşüncesine en az katkıyı Arap havzası yap-
mıştır. Özellikle Maveraünnehir ve Rey (bugün-

Kamil ERGENÇ

Bir sorunu çözmek için, evvela o sorunu ortaya çıkaran aklın çalışma biçimine 
dikkat kesilmek gerekir. Bugün, insanlık ailesinin şahit olduğu sorunların 
temelinde modern paradigmanın artık küreselleşen insan-tabiat-evren-zaman-
mekân-tarih ve tanrı telakkisi yatıyor. Demek ki bu telakkiyi üreten akıl ve düşünme 
biçimiyle hesaplaşmadan, yaşadığımız sorunlardan kurtulmak mümkün değil.
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kü İran), Endülüs ve Mağrib İslâm düşüncesinin 
zirveye çıktığı mekânlar olarak adlandırılabilir. 
İslâm’ın tevhit akidesi, adını andığımız bu bel-
delerde daha önceleri cari olan medeniyetlerin 
bütün tasavvur biçimlerini (özellikle Allah ve in-
san tasavvurlarını) mağlup etmiş ve oldukça kısa 
sayılabilecek bir zaman diliminde çok geniş bir 
coğrafyada etkili olmuştur. Bunun nasıl mümkün 
olduğunu anlamak için, Allah (c.c.)’ın tarihe mü-
dahalesi anlamına gelen, nü-
büvvet zincirinin son halkası 
olan Hz. Muhammed (s.)’in 
tarih sahnesine çıkmasından 
sonra, tarihin nasıl hareket et-
tiğine dikkat etmek gerek.

Hıristiyan takvimine göre 
7. yüzyılda, ticaret kervanla-
rının geçiş güzergâhında olan, 
Roma ve Pers medeniyetlerinin 
Ğassan ve Hire karakolları ta-
rafından tarassut altında tutu-
lan, bedevi karakteristiği bariz 
Arap toplumu arasından Allah, 
bir elçi seçti. Bu elçiye yakla-
şık yirmi üç yıl boyunca vahiy 
gönderdi. Rabbinden aldığı 
vahyi, evvela kendi şahsında 
bariz hâle getiren bu yetim ve 
ümmi elçi, maruz kaldığı onca 
hakarete, aşağılamaya, tahkir 
ve tezyife rağmen taviz verme-
den ilahi şiarları özgürleştirdi 
ve vahiy gelmezden evvel, in-
cir çekirdeğini doldurmayan 
sebeplerle birbirlerinin kanını 
döken, faiz yiyen, güçlü olanın zayıfı ezdiği, ada-
letin ve merhametin kayıp olduğu, pazarlarında 
insanların alınıp satıldığı, şiir müptelası, hamiye-
tiyle övünen çöl bedevileri arasından, insanlık nu-
munesi şahsiyetler çıktı. Ve bu şahsiyetler, elçinin 
dâr-ı bekâya irtihalinin üzerinden henüz yüzyıl 
bile geçmemişken, aziz İslâm’ın sancağını Fas’tan 
Endonezya’ya, Hicaz’dan Mağrib’e ve Avrupa’ya 
kadar taşıdılar. Dönemin süper güçleri olan Roma 
ve Pers medeniyetlerini tarihin çöp sepetine attı-
lar. Adeta bir tsunami dalgası gibi, önlerine çıkan 
her ne varsa, İslâm’ın tevhit akidesi perspektifiyle 
yapı söküme uğrattılar. Bunu, kimi dâhili ve hari-
ci müsteşriklerin dediği gibi sadece kılıç zoruyla 
açıklamak elbette ki mümkün değil. Ya da kimi 
Marksistlerin söylediği gibi, iktisadi gerekçelerle 

açıklamak, ganimet arzusu ve dünyalık sevgisi, ya 
da uygarlık açlığının verdiği vahşilikle saldırgan-
laşmış bedevilerin cihanı yağmalama arzularının 
bir sonucu olarak anlamak elbette mümkün de-
ğil.1 Yoksa Moğol savaş makinesinin Urumçi’den 
kalkıp kuzeyde Sibirya steplerine, Güneyde Bağ-
dat ve Anadolu içlerine kadar yakıp yıkarak gel-
mesine rağmen, tutunamayıp hatta İslâm’a gire-
rek, adeta düşmanının değer sistemine ram olup, 

sonraları o değerlerin ikamesi 
için canla başla savaşmasını 
açıklamak zor olabilir.

Evet, nasıl açıklamalı? Bi-
linen insanlık tarihinde bir 
örneği daha olmayan bu ya-
yılmayı mümkün kılan neydi? 
Roma, Pers, Yemen ve Habeş 
imparatorlukları gibi olağa-
nüstü büyük ve güçlü mede-
niyetleri, hem de daha düne 
kadar, adını andığımız bu 
medeniyetler tarafından insan 
yerine bile koyulmayan bu 
çöl adamları, nasıl tarih sah-
nesinden sildi. Baldırı çıplak 
bedeviye, Kisra’nın sarayında 
“dileyeni kula kul olmaktan 
kurtarıp, Allah’a kul yapmaya 
geldik” cümlesini kurduran 
neydi? Bunun, kanaatimce, 
tek bir cevabı var. İtikat…Tev-
hid akidesi…Bu akide insanı 
sadece Alemlerin rabbine kul 
olamaya (abd) çağırdığı için, 
mutlak bir eşitlik beyanında 

bulunmuş oluyordu. Çünkü Allah’a kul olmak 
demek, bütün bir insanlık ailesini eşit görmek 
demektir. İmparatorlukları çıldırtan tam da buy-
du. İslâm, ferdiyet/şahsiyet/benlik manifestosuyla 
Kisraların, Kayserlerin, Mubetlerin Şehinşahla-
rın, Ruhbanların, Racaların kulları olduklarına 
inan(dırıl)an insanlığa, âlemlerin Rabbi olana tes-

1 Marksistlerin tarih algılarının İslam’ın zuhuru ve yayılmasıyla ilgili 
nasıl bir sığlık taşıdığının örneğine ilişkin şu tespitleri okuyalım: 
Bunlara göre Roma ve İran arasındaki savaşlar güney ticaret yollarını 
kapatmıştı. Bundan dolayı kervanlar Mekke ticaret yoluna meylettiler. 
Bu ticaret nedeniyle Mekke’de hatırı sayılır bir burjuva sınıfı oluştu 
ve elbette bunun karşısında da proletarya. Burjuva burada kısa süre-
de iktisadi kalkınmayı sağladı ve proletarya ile savaşa girdi. Demek 
ki Muhammed (s.) gibi bir elçiyi, Ebubekir, Ali, Ömer gibi insanlık 
numunesi şahsiyetleri deve kervanlarının Mekke üzerinden gidiş geli-
şi sayesinde ortaya çıkan burjuva-proletarya kavgası doğurmuştu.(!) 
(Daha geniş bir değerlendirme için Bkz. Ali Şeriati, İnsan, Çev. Şamil 
Öcal, Fecr Yayınları, Ankara, 2008.) 

İslâm düşüncesi dediğimiz-
de İslâm’ın temel referans-
ları olan Kitab-ı Kerim ve 
sahih sünnete dayanarak 
Allah, insan, evren, zaman, 
mekân, tabiat telakkisini 
inşa etmeyi murat eden bir 
düşünceden bahsediyoruz 
demektir. Bu düşüncenin 
biri sabit diğeri değişken 
olmak üzere iki ayağı var-
dır. Sabit ayağı (İslâm), 
Kitab-ı Kerim ve sahih 
sünnet; değişken ayağı 
(düşünce) ise, bu sabite-
lerden ilham alarak oluş-
turulmuş geleneksel biri-
kimdir.
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lim olmaları gerektiğini, onun dışındaki tüm rab-
lik iddiasında bulunanların kof ve bayağı oldu-
ğunu beyan etmiş oluyordu. Böylece Aristo’nun 
gayri meşru çocuğu olan Roma’nın civil-barbar 
kategorisi, Şehinşahlar diyarı Persin Ahuramaz-
da-Ehrimen çekişmesi, Racalar ülkesi Hint’in kast 
sistemi, Çin’in tanrı krallar ve kullarından oluşan 
mitik ve mistik dünyası, Dâru’n-Nedve ulularının 
putlarını bile iktisadi düzenlerine göre belirleyen 
paganizmleri, bu yalnızca Allah’a kul olan ferdiyet 
ve benlik manifestosu karşısında elbette direne-
mezlerdi. Öyle ki, aziz İslâm’ın ferdiyet/ben idraki 
daha düne kadar Ümeyye Bin Halef’in kırbaçları 
altında inleyen, ucuz bir meta karşılığında alınıp 
satılan ve insan altı olarak kabul edilen Bilal’i, 
Mekke Aristokrasisinin en çok gelir getiren ve bu 
yüzden özenle korudukları, Put kırıcı İbrahim’in 
inşa ettiği Kâbe’nin üzerine çıkarıyordu. Başka bir 
köle olan Zeyd’in oğlu Üsâme’yi, içinde Ebubekir 
ve Sad b.Vakkas gibi sahabenin ulularının olduğu 
bir orduya komutan tayin ediyordu. Mustazafların 
muktedir olmasını murat eden Allah (c.c.)’a kul 
olan insanlık, müstekbirlerin elinde sömürülmek-
ten kurtuluyordu. Ve bugün en çok ihtiyacımız 
olan şey, aziz İslâm’ın bu müstesna ferdiyet/şahsi-
yet/benlik manifestosudur.

Yalnızca Allah’a kul olma bilinci, başka bü-
tün kulluğa çağıran değerlerin reddini tazam-
mun eder. İktisat, siyaset, ideoloji, iktidar, ma-
kam, şan, şöhret, mansıp gibi insanı ayartan her 
ne varsa, bu kulluk bilincinin balyoz darbeleriy-
le un ufak olur. Aziz İslâm’ın tevhit akidesi teori-
pratik, ruh-beden, dünya-ahiret, kamusal-özel, 
fizik-metafizik, madde-mana birliğini öylesine te-
sirli bir dille izah eder ki, Müslüman şahsiyet ken-
disini bir anda maverai bir atmosferin içinde bu-
lur. İslâm, dünyadan bahsettiğinde aslında ahiret-
ten bahsetmektedir. Ahiretin dünyanın tarlası ol-
ması, kişiye ancak uğruna çaba gösterdiğinin kar-
şılığının ödenmesi, dünyada kör olanın ahrette 
de kör olarak haşr edileceği gibi temel ilkeler, bu 
“bir”liğin nişanesidir. Tevhid akidesinin, sermaye-
nin belli bir sınıfın elinde dönüp dolaşan bir meta 
haline gelmesini reddeden sarih beyanı, hem elçi 
bizzat hayattayken hem de onun ölümü sonrasın-
da Raşit halifeler döneminde oldukça hassas bir 
konu olarak canlılığını devam ettirmiştir. “Kenar-ı 
Dicle de bir kurt kapsa koyunu/döner Adl-i İla-
hi sorar Ömer’den onu” diyen bir bilinçlilik hali, 
bu yıllarda Müslümanların hayatında hâkimdir. 
Bu bilinçlilik halinin zaafa uğradığı her dönemde 

Müslümanlar tarihin nesnesi olmuşlardır. Kamu 
hayatında adalet ilkesinin en ateşli müdafi olan 
bu perspektif, düşmanlarını bile kendisine hay-
ran bırakacak evsaftadır. Tevhid, toplumsal birli-
ği de içkin olduğundan, toplumun sınıflara/kast-
lara ayrılmasına, iktisadın yegâne belirleyici olma-
sına, siyasi gerekçelerle insanların sömürülmesine 
izin vermemiştir. Yönetici elit ve yönetilen reaya 
şeklinde sonraları sultanlıkların temel argümanı 
olan siyasal perspektif, zemmedilmiştir. Nitekim 
bugün, Müslümanların yaşadığı hemen her yerde 
siyasi/politik gerekçelerle ferdiyetin/şahsiyetin ör-
selendiği, tahkir ve tezyif edildiği bir hakikat ola-
rak önümüzde durmaktadır. İslâm düşüncesinin 
bu örseleme, tahkir ve tezyif karşısında müdana-
sız bir duruşun mümessili olmayı yeğlemesi, her 
türlü iktidara karşı hakikatin tarafında olmayı en 
temel vazife addetmesi, ihmale gelmeyecek bir so-
rumluluktur.

Başka Kültürlerle Karşılaşma

İslâm’ın yayılma sürecinde tevhit akidesi, 
karşısına çıkan tüm değer sistemlerini yerle bir 
ederken Müslümanların başka kültürlerle karşı-
laşmasının elbette ki İslâm düşüncesi açısından 
müspet ya da menfi bir takım sonuçları olmuştur. 
Emevilerin mutaassıp ve kavmiyetçi yaklaşımları-
na nazaran, Abbasilerin dışa açık ve kozmopolit 
perspektifleri, özellikle İran-Mısır(İskenderiye)-
Roma-Nusaybin-Cundişapur gibi bilim ve düşün-
ce merkezleriyle tanışıklığı sağlamıştır. Beytü’l-
Hikme aracılığıyla bu kültürlerin bilim ve felsefe 
içerikli eserleri tercüme edilmiş, bu tercümeler 
İslâm noktayı nazarından teşrih masasına yatırı-
larak, Müslümanların bünyesine uygun olanlar 
alınmış olmayanlar ise “usul” disiplinleri aracılı-
ğıyla dışarıda bırakılmıştır. Farklı kültür havza-
larıyla kurulan düşünsel temas, yeni soru ve so-
runların ortaya çıkmasına sebep olmuş ve İslâm 
düşünce okulları bu vasatta sistematik kurumsal-
laşmalarını tamamlamışlardır. Tefsir, hadis, ke-
lam, fıkıh, usul, tasavvuf, tarih gibi ilim dallarında 
devasa bir birikim ortaya çıkmıştır. Müslüman 
bilim/ilim adamları, İslâm düşüncesinin sabit ve 
değişken ayağını gayet vazıh bir biçimde ortaya 
koymuş ve kendilerinden sonra gelenlere oldukça 
önemli bir ilmi miras bırakmışlardır. Başka kültür 
havzalarından yapılan çevirilerle ilk yüzleşmeyi 
Mutezile uleması yapmıştır denebilir. Abbasiler 
döneminde, kısa süreli de olsa devletin resmi eko-



55

 Umran • Aralık 2018

  İÇİNDE İMKÂN BARINDIRAN KRİZ 

lü olarak kabul edilen Mutezile, bu karşılaşmayı 
oldukça başarılı bir şekilde göğüslemiştir. Emevi 
Hanedanlığı’nın meşruiyeti için araçsallaştırılan 
Murcie akımıyla da yüzleşen İ’tizâl ekolü, iktidara 
geldikten sonra takındığı ceberrut tavrı nedeniyle, 
kamusal meşruiyetini zamanla kaybetmiştir. An-
cak bıraktığı ilmi miras Eş’ari ve Maturidi ulema-
sına çok büyük fayda sağlamıştır.

Aristo-Platon gibi Yunan düşüncesinin sembol 
isimlerinin eserleri de bu süreçte tercüme edil-
miştir. Böylece İslâm düşünce geleneğinde Aris-
tocu çizgiyi temsilen Meşşâi (Peripatetik); Platon-
cu çizgiyi temsilen de İşrâki (sudurcu) ekoller or-
taya çıkmıştır. Aristo’nun “hareket etmeyen ha-
reket ettirici (muharrik-i evvel)”olarak tanımla-
dığı ve sadece bir açıklama nesnesi olarak, yani 
sistemi kuran ve o sisteme hayat verip onu ken-
di başına bırakan mutlak ve aşkın bir varlık ola-
rak tavsif ettiği tanrı algısı, kimi filozoflar aracılı-
ğıyla ,İslâm düşüncesine girmiş oldu. Yunan koz-
mik tasavvurunun bir yansıması olarak, evreni ay 
altı (oluş ve bozuluşun mekanı) ve ay üstü (oluş 
ve bozuluşun olmadığı mükemmel alem) şeklin-
de ayıran Aristocu perspektif, varlığı zorunlu olan 
(vacibü’l-vücud)’dan, sebep-sonuç ilişkisi içeri-
sinde doğan akıllar teorisiyle, faal akılla Cebrail’i 
eşitledi ve Peygamberle-filozofu aynı kefeye koy-
du. Peygambere gelen vahiy, faal akılla eşitlen-
di. Gerekli çabayı göstererek faal akılla temas ku-
ran (ittisal) filozofun da peygamberin ulaştığı ha-
kikate ulaşacağı tezi, bu dönemde işlenmeye baş-
landı. Dolayısıyla filozof hakikatin bilgisine kes-
bi olarak, peygamber ise Vehbi olarak ulaşır so-
nucuna ulaşıldı. Yunan filozoflarını Müslüman-
laştırma çabasının bir diğer ayağında ise Platon-
cu (İşrâki) gelenek vardı. Onlara göreyse varlık, 
tanrıdan sudur (feyezan) etmişti. Nurlar hiyerarşi-
si şeklinde kurdukları sistem, sonraları panteizme 
kapı araladı. Bilginin elde edilmesinde akli çaba 
ve istidlal yerine kalbe doğma, keşf, sezgi daha 
öncelikli kabul edildi. Tasavvuf ekollerine de te-
sir eden bu akım, Sühreverdi tarafından sistemleş-
tirildi. Bâtıni aşırılıkların ortaya çıkışında ve meş-
ruiyet kazanmasında bu akımın oldukça işlevsel 
olduğunu söylemek mümkündür. Bugün bile ta-
savvufi akımlarda İşrâki damar oldukça güçlüdür. 
Araştırma-inceleme-akıl yürütme-istidlal bu çev-
relerde genelde tahfif edilir. Keşf-sezgi ve rüya ise 
hakikatin bilgisine işaret eden olgular olarak tas-
vir edilir. En son, Türkiye’nin başına bela olan Fe-
tullahçılığın, bir tür Neo-İşrâki akım olduğunu 

söylemek sanırım yanlış olmaz. Bugün, İslâm dü-
şüncesinin yüzleşmesi gereken en mühim mesele-
lerden biri de sözünü ettiğimiz bu Neo-İşrâki ve 
Neo-Meşşâi akımlardır.

Ünlü müsteşrik Montgomery Watt’ın Müslü-
manların tarihiyle ilgili yaptığı bir tespiti eleşti-
ri hakkımızı saklı tutarak, burada zikretmek ge-
rekir diye düşünüyorum. Watt’a göre Müslüman-
lar, tarihleri boyunca üç büyük sorunla karşılaş-
tılar. Bunlardan birincisi, hızlı yayılma sürecinde 
gerçekleşti. Beytü’l-Hikme aracılığıyla yapılan ter-
cümeler, aslında ciddi bir riski de içinde barındı-
rıyordu. Fakat Müslümanlar güçlü ulema ve siya-
set desteği ve henüz daha kaynağa yakın olmanın 
avantajıyla bu sorunun üstesinden geldiler. Tercü-
me sürecinde oldukça seçici davrandılar. Bünye-
lerine uygun olmayacağını düşündükleri eserleri 
(mesela mitoloji, edebiyat vb.) tercüme etmediler.

İkincisi, Haçlı ve Moğol saldırılarıyla karşılaş-
tıkları dönemdi. Doğudan ve Batıdan sıkıştırılan 
Müslümanlar bu saldırılarda, ilmi birikimlerinin 
hatırı sayılır bir kısmını yitirdiler. Ancak metodo-
loji (usul) sistemleri, bir disiplin olarak, varlığını 
devam ettirdiği için düşünsel toparlanma zor ol-
madı. Ciddi bir siyasal belirsizlik ve iktisadi buh-
ranla yüz yüze gelmelerine rağmen bu sorunu da 
aşmayı bildiler. Haçlı-Moğol ittifakının kurula-
maması ve Moğolların iki kuşak sonra Müslüman 
olarak artık İslâm’ın hizmetine girmeleri de topar-
lanmayı kolaylaştırdı. Selçukluların, Batıni-Rafızi-
Heteredoks ve Dehri akımların yayılmasını engel-
lemek amacıyla ihdas ettikleri Nizamiye Medrese-
leri, toparlanma sürecinde önemli rol oynadı. Sel-
çuklu ulemasının Osmanlı’nın kuruluş sürecinde-
ki katkısı, bu rolün en önemli ayağıdır.

Watt’a göre üçüncü sorun ise Aydınlanma 
Devrimi ile geldi. Avrupa’nın bilimsel ilerlemeyi 
merkeze alarak kilise karşısında kazandığı zafer 
ve akabinde elde ettiği askeri kazanımlar, Müslü-
manların dikkatini çekti. Avrupa, bu bilimsel iler-
lemenin askeri alanda kazandırdığı imkânları kul-
lanarak Müslümanları püskürtmeye başlayınca, 
“mağluplar galipleri taklit eder” ilkesi gereği, öy-
künme süreci başladı. Özellikle 18. yüzyıl ve son-
rasında hızlanan bu öykünme hala devam ediyor 
ve Müslümanlar henüz aydınlanma paradigmasıy-
la başa çıkmış değiller.

Watt’ın bu teorisini kemale erdiren ise Hung-
tington ve Fukuyama oldu. 1990’ların sonundan 
itibaren Medeniyetler çatışması ve tarihin sonu-
son insan tezini küresel entelektüel arenaya sunan 
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bu iki düşünür, liberal demokrasileri insanlığın 
varacağı son nokta olarak takdim ettiler. Artık in-
sanlık için başka bir değer sistemi mümkün değil 
demeye getirdiler. Bu söylem, zımnen, Batı Aydın-
lanmasının zaferini ilan etmekti. Peki, öyle mi? Bu 
zafere giden sürecin yol haritasına baktığımızda 
iddia edildiği gibi aydınlanma paradigmasının 
zaferinden söz etmek pek mümkün görünmüyor.

1492 ve Sonrası

İslâm düşüncesi için en büyük kriz, 1492’nin 
mümkün olmasıyla başladı. Endülüs’te ki son 
emirliğin Avrupa kıtasından sürülmesi anlamına 
gelen bu tarih, Müslümanlar için olduğu kadar, 
Yahudi ve Hıristiyanlar için de oldukça önemli-
dir. Bugün insanlık ailesi olarak maruz kaldığımız 
modern paradigmayı tarih sahnesine çıkaran işa-
ret fişeği 1492’de atılmıştır dersek herhalde abart-
mış olmayız. Müslümanları ve Yahudileri Kıta’dan 
söküp atan Avrupa, Cezayirli tarihçi Jaques 
Attali’nin deyimiyle bir tür “arınma” yaşamıştır. 
Kendisine Kudüs’ü, yani doğduğu yeri, hatırlatan 
her ne varsa kurtulmak isteyen Avrupa’nın, bu ta-
rihten sonra başlattığı deniz seferleri, uzun vadede 
Kıta Avrupa’sının kaderini değiştirmiştir. O güne 
kadar, bir taraftan Osmanlı diğer taraftan Mağ-
rib Sultanlıkları/Emirlikleri tarafından sıkış(tırıl)
mış olan Avrupa’nın dışarıyla kurduğu bu temas, 
burjuvanın doğuşunu, kilise-bilim çatışmasını ve 
akabinde kilisenin mağlubiyetini, reform ve Rö-
nesans hareketini ve en nihayetinde Aydınlanma 
ve sanayi devrimini tetikleyen önemli bir tarihsel 
eşiktir. İslâm düşüncesi açısından ise duraklama-
nın ve yerinde saymanın, Osmanlı özelinde, güç 
zehirlenmesine bağlı opaklaşmanın, medresenin 
yavaş yavaş işlevini yitirmesinin başladığı dönem 
olarak değerlendirilebilir.2

2 Medreseye ilişkin kısaca birkaç noktaya temas etmekte fayda var. 
Medrese, Müslümanların tarihinde oldukça köklü bir arka plana 
sahiptir. Osmanlı medrese sisteminin şekillenmesinde büyük ölçüde 

Avrupa aydınlanmasında en büyük rol hiç 

şüphesiz Endülüs’tür. Yaklaşık sekiz asır Avru-

pa Kıtası’nda kalan Müslümanların ürettiği bilgi, 

Rönesans ve reformun tetikleyicisi olmuştur. Yu-

nan düşün dünyasının önemli simalarıyla Müs-

lümanlar sayesinde temas kuran Avrupa enteli-

jansiyası, kilise dogmatizminin geriletilmesine ve 

böylece feodalitenin mağlup edilmesine öncülük 

etmişlerdir. Bu sayede Avrupa, özgür düşüncenin 

etkisi olan Nizamiye Medreselerinin ise, konumuz açısından, özellikle 
gündemleştirilmesi gerekir. Melikşah’ın siyasal, Nizamülmülk’ün 
bürokratik desteğiyle kurulan ve Gazali’nin de ders verdiği bu 
medreseler, yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Sünni anlayışı 
tahkim etmek ve dönem itibariyle Şii yayılmacılığına karşı Sünni 
itikadı korumak amacıyla ihdas edilen bu medreseler, misyonlarına 
uygun olarak oldukça etkili olmuşlardır. Fatımi-Büveyhi Şii tehdi-
dini bertaraf etmek amacına uygun olarak sistemleştirilen Nizamiye 
Medreseleri, hem Anadolu Selçuklularına hem de Osmanlılara önemli 
bir ilmi miras bırakmıştır. Bu mirasın en belirgin özelliği, elbette ki 
devletin bekasını sağlayacak ilmi doneleri oluşturmak ve Şii/Bâtıni/
Rafızi örgütlenmelere karşı mukavemet göstermektir. Kuruluşunda 
bir “koruma refleksi” olduğundan bu medreseler, ağırlıklı olarak 
nakli ilimleri merkeze almış, akli ilimleri daha geri planda tutmuştur. 
Gazali’nin kendi dönemi için anlamlı sayılabilecek dini-dünyevi 
ilim ayrımını, sonraları kesin bir kaide olarak belirleyen Selçuklu 
iktidarlarının, medresenin 16. yüzyılda yaşadığı zafiyetin temelini 
attıklarını söylemek mümkündür. Nitekim her ne kadar Fatih Sultan 
Mehmet zamanında akli ilimlere dönük önemli çabalar görülse de-ki 
bu çabalar Fatih’in şahsi özelliğiyle alakalıdır-sonraları bu çabalar 
ilerletilememiş ve medrese içi yozlaşma kaçınılmaz hale gelmiştir.

 Osmanlıda ilk medrese 14. yüzyılda Orhangazi zamanında İznik’te 
kurulmuştur. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, sarf-nahiv dersle-
rinin verildiği bu medresenin amacı dini ve idari hayatın tanzimi 
için devletin ihtiyaç duyduğu kadroları yetiştirmektir. Bu medreseler 
vakıflar tarafından finanse edildikleri için kısmen bağımsız sayılırlar-
dı. İlk dönem Osmanlı medreselerinin hocaları, Selçukludan kalan 
hocalardı. Hoca yetiştirme sürecinde tıp, matematik gibi akli ilimler 
için Maveraünnehir, Fergana ve Buhara’ya gidilirken, nakli ilimler 
için Mısır-Suriye-Irak havzası tercih edilirdi. Devlet, ilk zamanlarda 
medreseye müdahale etmezken, ilk müderris azli 16. yüzyıldan sonra 
ortaya çıkmıştır. İmparatorluğun Fatih dönemindeki merkeziliği ve 
bir cihan devleti haline gelişi, Yavuz döneminde hilafeti uhdesine 
alması ve Kanuni ile birlikte müesseseleşmede zirveye çıkması med-
reseyi de yakından ilgilendiren bir süreçtir. Fatih’in küresel vizyonu, 
medrese de geçici bir inkişafı temin ederken, Yavuz, medreseyi Şii/
Rafızi akımlara karşı yeniden örgütlemiştir. Kanuni ise Osmanlı uhde-
sine geçen hilafete ilmi meşruiyet kazandırmak ve “Kureyşi” olmayan 
bir hilafet teorisi geliştirmek için medreseyi görevlendirmiştir.”Cihad” 
“Gaza” ve “İslam Birliği” ekseninde geliştirilen yeni hilafet teorisi 
sayesinde, Osmanlı sultanları halife olma vasfını kazanmıştır. Kanuni 
zamanında medrese bir müessese olarak kavileşmiş ancak dönemin 
iktisadi, içtimaı, hukuki ve siyasi alanlarında ortaya çıkan sorunlar 
nedeniyle çözülmelerin önüne geçilememiştir.(Bu konuda Hulusi 
Lekesiz’in “Osmanlı İlmi Zihniyetinde Değişme” başlıklı yüksek lisans 
tezine bakılabilir)

Kaynaklarını müsteşriklerden okuyan Müslüman entelijansiya, İslâm düşüncesinin 
özgün olmadığına, İran-Roma-Yunan-Hint-Çin gibi medeniyetlerin sentezi olduğuna 
inanmaya başlar. Böylece Müslümanlar, geleneksel birikimlerini çerçevesini şarkiyat-
çıların çizdiği perspektiften okur duruma gelirler. Hıristiyanların kendi kutsal metin-
leri için geliştirdikleri yorum bilimi (hermenötik), tefsir alanına sirayet etmeye başlar. 
Aziz Kur’an hidayet rehberi olarak değil, üzerinde operasyon yapılacak nesne haline 
getirilmeye çalışılır.
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imkânlarını fark etmiş ve skolastik düşüncenin 
bertaraf edilmesinde önemli bir entelektüel mevzi 
kazanmıştır. Batı dünyasında “şarih” olarak bili-
nen Kurtuba kadısı İbn Rüşd denebilir ki, Avrupa 
hinterlandındaki en etkili düşünürdür. Öyle ki, 
kilise karşıtı söylemin inşasında onun fikirlerin-
den istifade edilir. Dahası, bir dönem İbn Rüşd 
okumak, kilise otoriteleri tarafından yasaklanır ve 
kitapları yakılır. Endülüs’ün bu dev siması, din-
felsefe/vahiy-akıl ilişkisi hususunda Avrupa düşün 
dünyasına tesir etmiştir. İbn Rüşd din ve felsefeyi 
aynı memeden süt emen ikiz kardeş olarak gören 
anlayışı, yorum tekelini elinde bulunduran kilise-
ye karşı hür düşünce mektebinin oluşmasını sağ-
lamıştır.

Kıta Avrupa’sına tesir eden Endülüs ilim ve fi-
kir havzası oldukça zengindir. Fizikte İbn Firnas, 
matematikte Macriti, cerrahide Zehravi, hadiste 
İbn Abdilberr, Milel ve Nihal alanında İbn Hazm, 
filolojide Batalyevsi, tıpta İbn-i Bacce, coğrafya-
da İdrisi, astronomide Batruci, usulde Şatıbi, tarih 
felsefesinde İbn Haldun Endülüs’ün diğer sem-
bol isimleridir. Batıni/sufi ekolün zirve ismi İbn 
Arabi ile işraki geleneğin önemli temsilcilerinden 
İbn Tufeyl’i ve büyük seyyah İbn Battuta’yı da an-
mak gerek elbette… Hem zahiri (İbn  Hazm) hem 
de Batıni(İbn Arabi) çizginin zirve isimlerini çıka-
ran bir coğrafya olması, herhalde, Endülüs’ün çok 
kültürlü ve çok dilli doğasının neticesidir. Şiir, 
edebiyat, musiki ve mimari de ortaya konulan 
çaba olağanüstüdür. Kurtuba kadısı İbn-i Rüşd’ün 
ders halkasına her dinden her mezhepten insanlar 
katılabilmektedir. Ders meclislerinde edebiyattan 
şiire, kozmolojiden musikiye kadar birçok alan-
da değerlendirmeler yapılabilmektedir. Doğu’da 
ki başkentlerde yazılan eserler oldukça hızlı bir 
şekilde Endülüs’e ulaşmakta ve mütalaa edilmek-
tedir. İbn Rüşd’ün Gazali’ye yazdığı “tehafüt” bu 
haberleşmenin oldukça iyi olduğunun gösterge-
lerinden biridir. Doğu’da Beyt-ül Hikmenin yap-
tığı hizmetin benzerini Endülüs havzasında Tu-
leytula (Toledo) yapacaktır. Müslüman düşünür/
ilim adamlarının eserleri burada Avrupa’nın yerel 
dillerine çevrilecek ve yukarıda da değindiğimiz 
üzere Rönesans ve aydınlanmanın yolunu açacak-
tır. Bu durum, Rönesans’ın Endülüs tesirinin güç-
lü olduğu Sicilya’ya yakınlığıyla bilinen İtalya’da 
başlamasını da açıklar.

Artık Avrupa için yeni bir dönem başlamakta-
dır.1492 den birkaç yıl sonra Portekizliler öncülü-
ğünde Afrika baştanbaşa geçilecek ve Hindistan’a 

ulaşılacaktır. Bu, Avrupa için Aydınlanma devri-
mine kadar giden yolun başlangıcıdır bir anlam-
da. Osmanlı ve Mağrip Müslümanları tarafından 
kıta Avrupa’sına sıkıştırılan Hıristiyanlık, kendi-
sine yeni bir mecra bulmuştur. Portekizliler ara-
cılığıyla denizcilik alanında oldukça hızlı mesafe 
kat eden Avrupa, ilerleyen tarihlerde Akdeniz’deki 
Osmanlı ve Memluk egemenliğini sarsacaktır. 
Endülüs’teki ilmi/entelektüel bilgiyi, Tuleytu-
la (Toledo) çeviri okulu aracılığıyla tevarüs eden 
Avrupa, kilise karşısındaki bağımsızlığını bu bil-
giyi “sekülerleştirerek” kazanacaktır. O güne ka-
dar Sümer-Bağdat-Mezopotamya-İskenderiye-
Endülüs arasında kesintisiz devam eden hikmet 
geleneği, Avrupalılar tarafından seküler bir muh-
tevaya büründürülecektir. Modernite, bu dindı-
şı/seküler bilgi aracılığıyla ihdas edilecektir. Ar-
tık Yunan’ı diriltme zamanıdır. Aradığı seküler 
muhtevayı, atası Yunan’da bulan Avrupa bu ka-
dim/antik medeniyete sıkıca sarılır. Müslüman-
lardan tahsil edilen bilgi, hızlıca kutsaldan arın-
dırılır. Bilim-kilise çatışması bu süreci hızlandırır. 
Kıta dışından emek ve sermaye akışıyla semiren 
Avrupa burjuvazisi, kilisenin mağlup edilmesi için 
bilime yatırım yapar. Nihayet incilin ulusal dillere 
tercümesini mümkün kılan başkaldırı hareketiyle 
birlikte, kilisenin yorum tekeli de elinden alınır. 
Latincenin emperyalizminden kurtulmanın verdi-
ği heyecanla Avrupa’da uluslaşma süreci baş gös-
terir. Milliyetçilik, anti-emperyalist bir mukave-
met hattı olarak sahiplenilir ve ulus-devletler ih-
das edilmeye başlanır. Ancak tabiat boşluk kabul 
etmeyeceği için, yıkılan her değerin yerine yenisi-
ni koymak gerekecektir. Mağlup edilen kilisenin 
yerine bilim geçer. Artık yorum ve bilgi tekeli üni-
versitenindir. Papazlar yerlerini bilim adamlarına 
terk ederler. Bilim, hakiki mürşit olarak kodlanır. 
Avrupa’nın yeni dini, pozitivizmdir.

Bu süreçten en fazla Müslümanlar etkilenir. 
Hıristiyanların, dinlerini bilim lehine terk ederek 
gerçekleştirdikleri “ilerlemeler” Müslüman bürok-
rat ve entelektüeller tarafından hayranlıkla izlenir. 
Yavaş yavaş benzer talepler dillendirilmeye baş-
lanır. Bilimin mürşitliği, neredeyse tartışma dışı-
dır. Askeri alanda yaşanan hezimetler, aydınlanma 
aklının ithal edilmesi gerektiği tezi için en güç-
lü argüman olur. Yaklaşık bin yıldır Müslüman-
ların bilgi üretim havzaları olan medreseler,16.
yüzyıldan itibaren yaşadığı çok yönlü zafiyetler-
den dolayı bitap düşmüştür. Nihayet 19. yüzyıl-
da medrese, mektep karşısında mağlubiyetini ilan 
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eder. Medresenin mağlubiyeti ulemanın mağlu-
biyeti demektir. Ulema, yerini aydın ve entelek-
tüele bırakır. Bu yer değişikliğinin en ağır yaşan-
dığı yer hiç şüphesiz Türkiye ve Mısır’dır. Türki-
ye, yazısının değişmesiyle hafızasızlaşırken, Mısır 
Napolyon’un işgaliyle kolonyal perspektife mah-
kum olur. Türkiye, diyaneti ihdas ederek ulus-
devletin ihtiyaç duyduğu dini söylemi inşa eder-
ken, Mısır, Ezher’e format atar ve benzer işlevi 
orada da Ezher üstlenir. Kum ve Necef uleması ise 
mezhebi enstrümanlar nedeniyle içe kapanmaya 
mahkûm olur. Zeytûniye’nin kaderi de diğerlerin-
den farklı olmayacaktır. Ulemasızlık, Türkiye’nin 
modern paradigmayla barışık bir perspektife 
mahkûm olmasını sağlarken, aydın ve entelektü-
eller bu mahkûmiyeti tahkim eder.

Avrupa, Doğu hakkında edindiği bilgiyi, ope-
rasyonel amaçlı olarak sistemli bir şekilde kullan-
maya 18. yüzyılda başlar. Şarkiyat enstitüleri ara-
cılığıyla Doğu’yu (özelde Müslümanları) uygarlık 
karşıtı, vahşi, ilkel, barbar, gayri medeni olarak ta-
nımlayan Avrupa “beyaz adamın misyonu” mot-
tosuyla “ehlileştirme” seferlerine çıkar. Doğu, eg-
zotik, hayalperest, duygusal, edilgen, mistik, şeh-
vet düşkünü; Batı ise rasyonel, gerçekçi, medeni-
yetperver, hümanist olarak tavsif edilir. İlginçtir, 
Doğu’nun entelijansiyası da bu vasıflandırmaya 
ikna olur. Filoloji, arkeoloji ve antropoloji disip-
linleri aracılığıyla derlenen bilgiler, sözünü ettiği-
miz bu vasıflandırma ameliyesine bilimsel meşru-
iyet kazandırır. Bu durumun İslâm düşüncesine 
etkisi ise, oldukça güçlüdür. Kaynaklarını müsteş-
riklerden okuyan Müslüman entelijansiya, İslâm 
düşüncesinin özgün olmadığına, İran-Roma-
Yunan-Hint-Çin gibi medeniyetlerin sentezi oldu-
ğuna inanmaya başlar. Böylece Müslümanlar, ge-
leneksel birikimlerini çerçevesini şarkiyatçıların 
çizdiği perspektiften okur duruma gelirler. Hıris-
tiyanların kendi kutsal metinleri için geliştirdikle-
ri yorum bilimi (hermenötik), tefsir alanına sira-
yet etmeye başlar. Aziz Kur’ân hidayet rehberi ola-
rak değil, üzerinde operasyon yapılacak nesne ha-
line getirilmeye çalışılır. Kur’ân artık bir araştırma 
nesnesidir. Laboratuvarda yapılan tahlillere ben-
zer, metin analizleri yapılır. Her kavramın yüzler-
ce anlamı sayılıp dökülerek, Kur’ân’ın anlaması 
zor bir kitap olduğu zihinlere kazılır. Modern pa-
radigmanın “uzmanlık” klişesi burada da devre-
dedir. Din, artık bir uzmanlık işidir. Tefsirin aldığı 
darbenin benzerini hadis te alır. Hz. Muhammed 
(s.)’in sözleri, sonu gelmez spekülasyonların ko-

nusu yapılmaya başlanır. Şarkiyat enstitüleri ara-
cılığıyla geliştirilen ilerlemeci/lineer/doğrusal ta-
rih doktrini, bilimsel olmadığı gerekçesiyle şifa-
hi kültürü “tarih dışı” ilan ettiğinden, hadis kay-
nakları bir anda muteber olmaktan çıkar. Tefsi-
re uygulanan hermenötik metot hadis için de uy-
gulanmaya başlanır. Böylece gelenek, tam da mo-
dernitenin “tradition” dediği şeye dönüşür. Mo-
dern bilim öncesi yapılan tüm çalışmalar “bilimsel 
değil” argümanına sığınılarak dışarıda tutulmaya 
başlanır. Antropoloji ve arkeoloji aracılığıyla ilkel, 
vahşi, geri olduğu tescillenen geçmiş toplumlar-
dan ileri olduğumuz iddia edilir. Din, geçmişin il-
kel tarım toplumlarının korku, hayal, büyü, ve-
him gibi duygu durumlarını izale etsin için insa-
nın ürettiği bir değer olarak adlandırılır. Toplum-
lar, teolojik-metafizik aşamaları geçerek poziti-
vist oldukları için dine gerek kalmadığı iddia edi-
lir. Böylece, Hıristiyanlık içi mücadelenin sonucu 
olarak doğan dindışı seküler Batı Medeniyeti, mo-
dern tarihin öznesi olarak kabul edilir. Ancak bu 
öznenin yaslandığı değerler sistemi, insanlık için 
hiçte hayırlı sonuçlar üretmez.

Seküler Bilginin Meydana Getirdiği Tahribat

Mevcudiyetini, kutsal/ilahi olanla kavga ede-
rek inşa eden bir aklın insanlık için hayır üretme-
si elbette mümkün değildi. Nitekim öyle de oldu. 
Bilinen insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş 
bir trajediye mahkûm oldu insanlık. Kaos rutin-
leşti. Aydınlanma paradigmasının inşa ettiği insan, 
her geçen gün tabiatı yok ediyor. Bilimin mutlak-
lığı artık şüpheli. Görelilik (rölativite)’in egemen-
liği her geçen gün perçinleniyor. Bilimsel gelişme-
ler, insanlığı tehdit eder boyuta ulaştı. 20. Yüzyı-
lın ilk yarısında iki büyük savaşla insanlığı felake-
te sürükleyen modern paradigmanın süksesi her 
geçen gün azalıyor. İnsan, yaptıklarının kulu ol-
maya başladı. Ürettikleri, insanı esir alıyor. Kitab-ı 
Kerim’in diliyle söyleyecek olursak “kendi eliyle 
yonttuklarına tapan” bir insan türü doğuyor. So-
luduğumuz hava, içtiğimiz su, üzerinde gezindi-
ğimiz toprak her geçen gün ifsat oluyor. Bilim-
sel gelişmeler, insanlığın gerilemesine hizmet edi-
yor. Makinelerin egemen olduğu bir çağa doğru 
hızlı adımlarla ilerliyoruz. İletişim teknolojisin-
de yaşanan olağanüstü gelişmelere rağmen, insan-
lık hemen yanı başındaki zulümleri, tecavüzleri, 
katliamları duymuyor ve görmüyor. Ay’a üs kur-
makla övünen bilim, mustaz’afların hiçbir soru-
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nuna çözüm üretemiyor. Bilakis istiz’afı sistema-
tik hale getiriyor. Bilim, güçlülerin elinde onla-
rın istediği istikamette yol almaya devam ediyor. 
Tanrıya mahsus bir edayla “mutlak kontrol ve de-
netim” arzusu, bilimin olmazsa olmazları arasın-
da sayılıyor. Devletler, maiyetleri altındaki kitlele-
ri daha iyi kontrol edebilmek için, bilimin kuca-
ğına oturuyor. Kutsalla irtibatı kesilmiş akıl tara-
fından üretilen modern bilim, varlığı ve varoluşu 
tehdit ediyor. İnsanlık ailesi bilim aracılığıyla kö-
leleştiriliyor ve düşünemez hale getiriliyor.

İnsanlık yaklaşık üç asırdır seküler bilginin 
meydana getirdiği tahribatın büyüklüğüne şahit 
oluyor. Sanayi devrimi ve sonrasında yaşanan ka-
pitalistleşme süreci, mazlum halkların emek ve 
kaynaklarının sömürülmesiyle kemale erdi. Bi-
limsel bilgi adı altında sosyoloji, antropoloji, ar-
keoloji, filoloji gibi disiplinler Avrupa merkezci 
dünya tasavvurunu meşrulaştırmak için araçsal-
laştırıldı. Kapitalizmin küreselleşmesi için dünya-
nın en ünlü üniversiteleri oldukça yoğun çalışma-
lar yaptı. Kendisini İslâm’a nispet eden toplumlar 
da bu üniversitelerin ürettiği bilgi ekseninde ko-
num belirledi ve düşün dünyalarını bu üniversi-
telerin perspektifine göre inşa etti. Hâlihazırda da 
akademik hayat, büyük ölçüde, yaklaşık üç asır-
dır küre ölçeğinde etkili olan seküler bilgi temel-
li çalışmaktadır. Bu bilgi, ilgili ülkelerin halklarını 
İslâm’ı folklorik bir içerikte tecrübe etmeleri hu-
susunda ikna etmek için uğraştı ve uğraşmaya de-
vam ediyor. Seküler bilgiye mahkûm olan Müs-
lümanlar, evrensel/cihanşumûl bir perspektife sa-
hip olan İslâm’ın yerli ve milli bir bağlama hapse-
dilerek taşra kültürüne indirgenmesine itiraz ede-
miyor. 

Son yıllarda gerek Türkiye gerekse İran, Mısır, 
Suud gibi bölgenin diğer halkı Müslüman ülkele-
rinde de terviç edilen bu yerli ve milli İslâmî söy-
lem, her ne kadar anti-emperyalist mukavemet 
hattını tahkim etme amacı taşıdığını iddia etse 
de, nihai kertede İslâm’ın evrensel ufkunu, tavrı-
nı, tarzını ve söylemini sığlaştırmaktadır. Bunun 
yanında, mezhebi tercihlerin bir çatışma unsuru 
olarak kodlanması da hâlihazırda yaşadığımız 
buhranların en önemli ayağını teşkil etmektedir. 
Sünni-Şii-Selefi-Vahhabi-Zeydi akımlar arasında 
cereyan eden sürtüşmeler ve kavgalar, bir yandan 
Müslümanların topyekûn küresel istikbara yönelt-
mesi gereken enerjisini zayi ederken, diğer yan-
dan müsteşrikler tarafından dillendirilen İslâm’ın 
da Hıristiyanlık benzeri bir tarihi süreçten geçtiği, 

mezhepler arası kavganın bir İslâm Rönesans’ını 
ve reformunu başlatacağı tezini, adeta bir kader 
gibi sahiplenme tehlikesi barındırmaktadır. 

Bu süreçte Müslümanların özellikle Suud ve 
İran eksenli kavgalar aracılığıyla konum alma-
ya zorlanmaları manidardır. Klasik Arap-Aryan 
kavgasının yeniden canlandırılması amacı taşıyan 
bu projenin, her iki devlet aklı tarafından sahip-
lenilmesi, krizi her geçen gün derinleştirmekte-
dir. Suud devlet aklının Siyonizm de dâhil bü-
tün müstekbirlerle işbirliğini caiz gören özelliği, 
İran’ın anti-Sünni refleksiyle birleştiğinde ortaya 
oldukça yıkıcı bir tablo çıkmaktadır. Bu tablonun 
en görünür olduğu yer şüphesiz ki Irak, Suriye 
ve Yemen’dir. Bu kutuplaşmada Türkiye’nin, Sün-
ni Türk-İslâm’ı paradigmasına yaslanarak hayatta 
kalmaya çalışması ise, kamusal alanda meşruiyeti 
olmayan İslâm’ın gerektiğinde devlet menfaati için 
nasıl araçsallaştırıldığını gösteren dikkat çekici bir 
örnektir. İslâm, sözünü ettiğimiz bu halkı Müslü-
man ülkelerde, devletin mevcudiyet ve meşruiye-
tini tahkim etmek amacıyla oldukça profesyonel 
bir araçsallaştırmaya muhatap olmaktadır. Kum, 
Necef, Ezher, Zeytûniye, İstanbul ulemasının bu 
inhirafa dur demesi gerekmektedir.

Modern Paradigmayı Mümkün Kılan

Bir sorunu çözmek için, evvela o sorunu orta-
ya çıkaran aklın çalışma biçimine dikkat kesilmek 
gerekir. Bugün, insanlık ailesinin şahit olduğu 
sorunların temelinde modern paradigmanın artık 
küreselleşen insan-tabiat-evren-zaman-mekân-
tarih ve tanrı telakkisi yatıyor. Demek ki bu te-
lakkiyi üreten akıl ve düşünme biçimiyle hesap-
laşmadan, yaşadığımız sorunlardan kurtulmak 
mümkün değil. Sorunu üreten düşünme biçimine 
yaslanarak ya da onu farklı formlara sokup birta-
kım revizyonlara tabi tutarak çözüm üretmek te 
mümkün değil. Modern paradigmayı mümkün 



  BİRAZ TARİH, BİRAZ ÜTOPYA 
D

Ü
ŞÜ

N
C

E 
D

Ü
N

YA
M

IZ
IN

 İS
Tİ

K
AM

ET
İ

60

 Umran • Aralık 2018

D O S Y A
D

O
S

YA kılan düşünme biçimi, bütünüyle reddedilmeli ve 
İslâm’ın telakki biçimi sadece teorik olarak değil 
pratiğe aktarılarak sarih biçimde beyan edilmeli-
dir. Bu bağlamda Einstein’ının “bir sorunu çözmek 
için o sorunu ortaya çıkaran akıldan uzaklaşmanız 
gerek” mealindeki sözünü hatırlamak gerekiyor. 
Müslümanların yaklaşık iki asırdır tecrübe ettikle-
ri ve benimsedikçe tutsaklıklarını arttıran modern 
paradigmadan teberri etmenin vakti çoktan geldi 
ve geçiyor. Şayet bu teberri etme gerçekleşmezse, 
Peygamber (s.)’in beyanında da yer alan “bir top-
luma benzemek isteyen onlardandır” sözü bir kez 
daha tecelli edecek. Dolayısıyla İslâm düşüncesi 
“paradigma içi” bir mücadeleyi değil, tamamen 
özgün ve özgür bir mücadele dilini inşa etmekle 
mükelleftir. Tevhid akidesini berraklaştırarak işe 
başlanabilir. Bu berraklaştırmayı sağlamak için de 
“mağaraya” dönüş gerekli. Mağara, sükûtun ve 
sükûnun mekânı… Yani tefekkürün makarrı… 
Bizim geleneğimizde mağara, Platon’un hakikate 
bigâne olanlar için kullandığı bağlamdan farklı-
dır. Biz de mağara, hakikatle temas kurmanın en 
önemli ayağıdır. Hakikatin bilgisi ilk olarak mağa-
rada muhatabıyla buluşmuştur.

Siyer okumalarında çoğu zaman ıskalanan 
ya da çabuk geçilen bir dönemdir mağara dö-
nemi. Oysa ki Peygamber (s.)’in hayatını anla-
tırken çocukluk ve gençlik döneminden sonra, 
mağara dönemine dikkatlice yoğunlaşmak gere-
kir. Çünkü bu dönem, Peygamber (s.)’in haya-
tında dönüm noktasıdır. Vahiy uzlette, inzivada, 
sükût ve sükûn halindeyken, yani tefekküre dal-
mışken inzâl oldu son Elçi’ye. Bu tesadüf olamaz. 
Demek ki inzâl, ancak tefekkürle mümkün. Rah-
man (c.)’ın tenezzülü için, kulun tefekkür halinde 
olması gerek. Tefekkür öylesine mühim ki, hak-
kı verilerek yapıldığında inzâl ve ardından inkılâb 
kaçınılmaz. Elçi’nin hayatından öğreniyoruz ki, 
sükûtu ve sükunu temin edemeyene vahiy inzal 
olmuyor. Çünkü tefekkürün “durmaya” ihtiya-
cı var. Bu bağlamda, modern hayatı mümkün kı-
lan şey, insanın tefekkür melekesinin dumura uğ-
ramasıdır dersek herhalde yanlış olmaz. Hayat öy-
lesine “hızlı” akıyor ki, düşünmeye vakit yok! Hep 
bir yerlere yetişme arzusuyla yaşıyor modern in-
san. Hatta durduğunda düşeceğine inandırılmış. 
Azıcık dursa ve düşünse, tüm yapıp etmelerinin 
ne için? Ve ne uğruna? Olduğunu fark edecek ve 
bu fark ediş, sorgulamayı ve beraberinde inkılâbı 
getirecek. Aziz kitabımızdan öğreniyoruz ki tefek-
kür, batıl olandan yüz çevirmeye ve tenzihe kapı 

açan bir fiilin adı aynı zamanda. Semanın ve arzın 
yaratılışı hakkında tefekkür, batıldan yüz çevirme 
ve tenzihle sonuçlanması gereken soylu bir eylem.

Mekke’de, iktisadi olarak hali vakti yerin-
de, siyasi olarak oldukça hatırı sayılır bir kabile-
ye mensup, yani kısaca dünyevi kaygıları olma-
yan bir adamı mağaraya götüren şey neydi? Ne-
den günlerce toplumundan uzak kalıyor ve dü-
şüncelere dalıyordu? Cevap aradığı sorular neler-
di? Belli ki, bir arayış içindeydi ve belli ki onu ra-
hatsız eden bir şeyler vardı. Bu tecrübe bizi de ya-
kından ilgilendiriyor. Arayış içinde olan, büyük 
soru(n)ları olan, kendisini sorumlu hisseden, et-
rafında olup bitenlerden rahatsızlık duyan herke-
sin mağaraya ihtiyacı var… Aziz Kitabımızın “gece 
okuyuşunun” önemine yaptığı vurgu da, bu bağ-
lamdan bağımsız değil. Tıpkı mağara gibi, gece de 
sükûtun ve sükûnun karargâhıdır. Yani tefekkü-
rün…

Mağaraya sığınmanın bedeli ağırdır hiç şüphe-
siz. Çünkü tefekkür, insanın rahatını kaçırır. Ra-
hatsız olan, rahatsız etmeye başlar. Konfora alışan 
zihinler kaçarlar tefekkürden. Bu yüzdendir ikti-
darların düşünen insan(lar)dan korkmaları. Çün-
kü mütefekkir, tefekkür nimetinin büyüklüğü-
nü idrak eden ve bu nimetten nasiplenmeleri için 
başkalarını da davet eden kişidir. Tefekkür eden-
lerin sayısı arttığında, müstekbirlerin uykuları ka-
çar. Bilirler ki tefekkür kıyama, kıyam inkılâba ge-
bedir.

İnsanı, ürettiklerinin kölesi yapan; onu haz ve 
hız bataklığında debelenen adi bir beşere indirge-
yen; ondaki ilahi cevheri, yücelme idealini, hik-
met ve bilgelik sevgisini, maverai özlemleri yad-
sıyan; onun zindanlarda çürüme, dövülme ve sö-
vülme, karalanma, tahkir ve tezyif edilme, aç bıra-
kılma pahasına hakkaniyete bağlılıktan zerrece ta-
viz vermeyen, ışığa koşan kelebek misali yanmayı 
arzulayan; lüks, şatafat makam, mansıp, iktidar ve 
servetle ayartıl(a)mayan yüce ideallerine sırt çevi-
ren; kapitalist düzenin sadık hizmetkârı bilim ara-
cılığıyla, onu adeta bir laboratuvar faresine indir-
geyen; göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten 
çekindiği emaneti yüklenen bu soylu varlığı meta-
nın konusu yapan ve O’nu bir reklam malzemesi-
ne indirgeyen; kadim sultanlıkların, feodal beyle-
rin, Firavun ve Nemrut düzenlerinin yaptığından 
daha beter bir şekilde onu aşağılayan modern/se-
küler medeniyeti mağlup etmek için, mağaraya 
dönüş şart!...
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İsmail COŞKUN

Ütopyalar kesinlikle bir kriz durumunda, bir çözülme durumunda, bir 
altüst oluş durumunda, bir istikrarsızlık durumunda ortaya çıkarlar 
ve bu anlamda ciddi biçimde tepkiseldirler. Ütopyalar toplumun, dinin, 
kilisenin, aklınıza ne geliyorsa çeşitli düzeylerdeki o günkü toplumsal yapının, 
toplumsal dengenin, siyasi-ekonomik dengenin çözülüş durumuna tepki 
olarak ortaya çıkar. Bu anlamda ütopyalar krizle doğrudan ilişkilidir. 

Biraz Tarih, Biraz Ütopya

Ü topyaları konuşuyoruz.1 
Modernlikle ilişki bağ-

lamında, modern uygarlık-
la, modern devletle, günü-
müzde modernliğin geldiği 
düzeyle sorunlu olmak an-
lamında ütopyalar. Modern-
liğin öyküsüne ve geldiği 
düzeyin sorunlu karakterine 
işaret etme, tarihsel bir o ka-
dar da eleştirel bir okuma. 
Geçtiğimiz ilk oturumda, 
“Modern Toplum ve Ütopyalar” başlığı altında 
Ütopyalar Nedir? Ne Değildir?’i konuştuk. Daha 
ziyade ütopyalara ilişkin çıkış sorularımız, tespit 
ve kabullerimiz, ütopik modelin tarihsel kaynak-
ları bağlamında Eskiçağ düşüncesine odaklandık. 
Ütopyacı modellerin, önerme ve dilin kaynağı ola-
rak Eskiçağ mirası, Yunan tecrübesi ve Eflatun’la 
ilişki konusunu irdeledik. 

Bir Melez Tür Olarak Ütopyalar

Öncelikle ütopyalar Yeniçağ başlangıcında 
ortaya çıkmış yeni bir tür, bir anlatım, ama keli-
menin pür anlamıyla ne kadar edebiyatın konu-
sudur? Edebiyatı içeriyor, ama pür edebiyat, yani 
modern anlamında Cervantes’in Don Kişot’u ya da 
Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’su ya da diğer 
modern çağın başlangıç kurucu metinleri gibi bir 
edebiyat metni değil. İster doğulu anlamında, is-

1 Bu metin İsmail Coşkun’un Zeytinburnu Belediyesi’nde      
13 Kasım 2018’de yaptığı konuşmadan oluşturulmuştur.

ter batılı anlamında siyaset-
name ya da Machiavelli’nin 
Hükümdar’ı anlamında bü-
tünüyle siyasete odaklanan 
bir metin değildir. Ancak si-
yasal alana ilişkin konuştuğu 
birtakım değerlendirmeleri 
içerdiği muhakkak… Aynı 
şekilde ciddi biçimde felsefi 
gelenekle ilişkilidir. En ba-
şında Eskiçağ Yunan mira-
sıyla var, Eflatun’la ilişkili. 

Ancak ütopya metinleri pür felsefi bir metin de-
ğildir. Bir Eflatun anlamında ya da Sokratik diya-
loglar anlamında bir felsefi soruşturmayı içermez 
ancak felsefeden beslenir. 

Bu anlamda ütopyalar bir melez türdür. Bi-
rincisi bu, ikincisi yeni tür kesinlikle fazla iddialı 
bir şey olacak, Batıya özgü bir şeydir. Ütopyalar 
Batıda ortaya çıkmıştır, Batıda gelişmiştir. Özel-
liklerini, karakterini orada kazanmıştır. Bunu 
tarih içerisinde çeşitli değişimler geçirmiştir. Bu 
değişimler de Batı’nın tarihsel öyküsüyle olduğu 
kadar, Batı’nın diğerleriyle, ötekisiyle girdiği iliş-
kilerin seyrine göre mahiyet kazanmıştır. Batıya 
özgülük konusunda ısrarlıyız. Yalnız bu Batıya öz-
gülük geçen oturumda da söyledim, Max Weber 
anlamında, Weberci anlamda bir Batının biricik-
liği. Batı uygarlığının, modernliğin, modern top-
lumun üstünlüğü, Avrupa tecrübesinin üstünlüğü 
anlamında, biriciklik anlamında kullanmıyoruz. 
Tam aksine buradaki Batıya özgülük Batının tarih 



62

 Umran • Aralık 2018

K R İ T İ K   BİRAZ TARİH, BİRAZ ÜTOPYA 

içerisindeki kısıtlarına işaret etme anlamında ter-
sinden bir kurma içeriyor bizim değerlendirme-
miz. Bu anlamda özellikle Krishan Kumar’ın ütop-
yaya ilişkin Türkçede yayınlanan her iki metninde 
de benzeri bir Batıya özgülük teması altı çizilir. 
Kumar’ın yaklaşımı daha çok Weberci bir oku-
madır. Modern ekonomi, devlet, din ya da mo-
dern mimari ya da estetik sadece Batı Avrupa’da 
ortaya çıkabilir şeklindeki ütopyaların yalnızca 
Batıda ortaya çıkabildiği değerlendirmesidir. Biz 
bütünüyle bu anlamında dışında, Weberci imayı 
ters yüz etme anlamında Batıya özgülüğün altını 
çiziyoruz.

Ütopyalar kesinlikle bir 
kriz durumunda, biz çözülme 
durumunda, bir altüst oluş 
durumunda, bir istikrarsızlık 
durumunda ortaya çıkarlar 
ve bu anlamda ciddi biçimde 
tepkiseldirler. Sertlikleri, ka-
palı sistem ve önermeleri bu 
istikrarsızlığı aşmaya ilişkin 
bir şeydir. Ütopyalar tam da 
çözülme, istikrarsızlık duru-
muna tepkidirler. Ütopyalar 
toplumun, dinin, kilisenin, 
aklınıza ne geliyorsa çeşitli 
düzeylerdeki o günkü top-
lumsal yapının, toplumsal 
dengenin, siyasi-ekonomik 
dengenin çözülüş durumu-
na tepki olarak ortaya çıkar. 
Bu anlamda ütopyalar krizle 
doğrudan ilişkilidir. 

Kriz Durumu ve Ütopyalar

Kriz durumu beraberinde 
belli bir tepkiselliği; tepkisellik de sertliği, kapalı-
lığı, sabitliği getiriyor. Bir başka tespitimiz ütop-
yaların eleştirel niteliğine ilişkindi. Ütopyalar eleş-
tireldirler, ancak bu eleştiri modern sosyal teoride 
gördüğümüz bir toplumsal çözümleme, nedensel-
lik içeren eleştiri değildir. Soyut, yapay, daha ötesi 
başkası üzerinden bir konuşmadır. Yani doğrudan 
diyelim gene Thomas More’un ütopyasında More 
-ki önümüzdeki oturum “Thomas More ve Ütop-
ya” olacak- hiçbir şekilde eleştirisinde 19. yüzyı-
lın entelektüeli gibi, aydınlanmanın entelektüeli 
gibi, modern entelektüel ya da bilim insanlarında 

karşımıza çıkan bir eleştirel dille konuşmaz. T. 
More eleştirilerinde doğrudan konuşmaz. Yani bir 
aydınlanma dönemi düşünür entelektüeli gibi ya 
da 19. yüzyıl başlangıcındaki modern entelektüel 
gibi doğrudan bir eleştiri, bir çözümleme içeren 
bir eleştiri, bizzat öznenin konuştuğu bir eleştiri 
söz konusu değil. Başkası üzerinden, bir anlatılar 
üzerinden, bir mit üzerinden, bir efsane üzerin-
den, bir gezi deneyimi üzerinden, öteki coğrafya-
ların bilgisi üzerinden konuşan ve biraz da örtük, 
kapalı bir eleştiri söz konusudur. 

Ütopyalar bir siyaset, toplumsal düzen öneri-
si söz konusudur, ama bu öneri somut bir siya-

set önerisi değildir. Marx’ın 
Komünist Manifesto’sunda 
anlattığı modern burjuva 
uygarlığının ortaya çıkışı, 
burjuva sınıfının ortaya çı-
kışı tarihsel olarak tüm Batı 
Avrupa’yı nasıl dönüştürdü-
ğü, üretim tarzlarını dönüş-
türdüğü, ekonomiyi dönüş-
türdüğü, siyaseti, şehri her 
anlamda dönüştürdüğünün 
tespitinin hemen arkasından 
ancak yeni oluşan düzenin 
de o burjuva ekonomisin-
de, kapitalizmde nasıl kendi 
içerisinde olağanüstü çeliş-
kilerle yüklü olduğunu, bu 
çelişkilerin ancak ve ancak 
bu haksızlığın, adaletsizliğin, 
kapitalizmin getirdiği ada-
letsizliklerin, haksızlıkların 
gelir adaletsizliği, eşitsizliğin, 
yaşam şartlarının ancak ve 
ancak yine modern toplum-
da ortaya çıkmış, üretimde 

çok ciddi rolü olan işçi sınıfı aracılığıyla çözülebi-
leceğine ilişkin onun üzerinden doğrudan somut 
bir toplumsal gruba yaslanarak hem bir eleştiri 
hem de somut bir siyaset önerisi söz konusudur. 
Yani kapitalist devletin çelişkilerini aşan, burjuva 
devleti çelişkilerini aşan yeni bir siyaset önerisin-
de bulunur. Bu hem ciddi bir biçimde eleştiri, bir 
çözümlemeyi farazi içerir, arkasından da somut 
bir program önerisi söz konusudur. Bir tepkisel-
lik, vesaire yoktur ve özne aktör doğrudan ko-
nuşmaktadır. Çok nettir ve berraktır. Ütopyalar 
19. yüzyılda gördüğümüz eleştiriler gibi somut 

Krishan Kumar’ın ütopyaya 
ilişkin Türkçede yayınlanan 
her iki metninde de benze-
ri bir Batıya özgülük tema-
sı altı çizilir. Kumar’ın yak-
laşımı daha çok Weberci bir 
okumadır. Modern ekonomi, 
devlet, din ya da modern 
mimari ya da estetik sadece 
Batı Avrupa’da ortaya çıka-
bilir şeklindeki ütopyaların 
yalnızca Batıda ortaya çıka-
bildiği değerlendirmesidir. 
Biz bütünüyle bu anlamında 
dışında, Weberci imayı ters 
yüz etme anlamında Batıya 
özgülüğün altını çiziyoruz.
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bir durumdan hareket etmez. Ütopyalarda yapay, 
başkası üzerinden, yeni keşfedilen coğrafyalardaki 
topluluklar üzerinden ya da Mısır tecrübesi üze-
rinden, bir mitten, bir efsaneden, bir hikâyeden 
hareketle geliştirilen, kurgulanan bir eleştiri söz 
konusudur. Doğrudan kendisi konuşmaz. Bakın, 
orada böyle böyle şeyler oluyormuş, onlar gibi 
yaparsak bu düzen başka türlü, bu istikrarsızlık, 
bu sorunu aşabiliriz anlamında dolaylı, doğrudan 
konuşmayan bir eleştiri söz konusudur. İki eleştiri 
arasındaki fark bu.

Yunan Mirası ve Ütopyalar

Ütopyalar esin kaynağı olmanın ötesinde Yu-
nan mirasıyla ilişkilidir. Eskiçağ Yunan mirasıyla 
ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Kapalı sistem ola-
rak ütopyacı toplum modellerinin Yeniçağ başlan-
gıcında ortaya çıktığında baktığı, esas aldığı, tek-
rarladığı, yeniden ürettiği eskiçağ Yunan modeli-
dir. Ütopyacı model Eflatun’un olgunluk ve yaş-
lılık dönemi metinleri olan Devlet, Timaios, Kri-
tias ve Yasalar’da ayrıntılarıyla kurulmuştur. Ti-
maios hikâyenin kendisinin Mısır tecrübesi üze-
rinden, eski Yunan ve Atlantis uygarlıkları üzerin-
den, bir anlatı üzerinden, bir mit üzerinden bir 
model kurulur. Kritias bunu ayrıntılandırır. Dev-
let te iyi devletin ne olduğu tartışmasıyla başlar, 
ciddi biçimde ahlaki sorunlar üzerinden başlar ve 
iyi devletin hangi araçlarla nasıl ikmal edileceği, 
tahkim edileceği konusunda eğitime ciddi biçim-
de odaklanarak işbölümü, vesaire eksenli bir mo-
del kurar, ama yasalarla bunu ayrıntılandırır. Bu 
iki metin özellikle okunduğunda diğer iki diyalog 
Kritias ve Timaios’a baktığınızda Thomas More 
da, Campanella’da ve benzeri diğer klasik iki ör-
neğe yakınlaşan, bir arada baktığınızda Eflatun 
tecrübesinin modelinin, Yunan modelinin olağa-
nüstü bir biçimde Yeniçağ başlangıcında ortaya çı-
kan ütopyaları biçimlendirdiğini görüyoruz. Mo-
del konusunda sadece modelin kurgulanması, ay-
rıntılandırılması değil, benzer tarihi, toplumsal 
tecrübenin de yaşanması, benzer cevapların veril-
mesi söz konuşur. Çöküş ve öteki ile ilişki ve öte-
ki üzerinden konuşma anlamında. 

Bugünkü konumuz biraz tarih, biraz ütopya. 
Bir tarih okuması yapma anlamında değil, ama 
ütopyaların Avrupa deneyimi içerisinde izini sü-
receğiz. Roma ve Ortaçağ tecrübesi üzerine odak-
lanacağız. Yeniçağ başlangıcında değişen tarihi ve 

toplumsal şartlar ve bunun sonucunda ütopyala-
rın yeniden canlanmasına, daha doğrusu bu can-
lanışın nedensel açıklamasına bir altlık olması ba-
kımından Roma ve Ortaçağ tecrübesini konuşa-
cağız. 

Eflatun’un Yunan sitesinin, yani Atina sitesi-
nin toplamda Yunan yarımadasının, 500’lerde ya-
kaladığı, MÖ. 450’ye kadar yakaladığı kendi öl-
çeğindeki o parlaklığın gücünü, kurumlaşmasını 
yitirmeye başladığı dönemin insanıdır. Peloponez 
harpleri 27 yıl sürmüş, bütün Yunan yarımadası-
nın enerjisini tüketmiştir. Atina sitesi zaten bir çö-
zülüş içerisindedir; istikrarsızlık, ekonomik çeliş-
kiler, toplumsal çelişkiler siteyi ve siteler arası iliş-
kileri de sarmış durumda. Bu mitolojik Arkadia 
beldesi çözülme evresindedir. Eflatun tam da bu 
anlamda bu çözülme, istikrasızlık durumuna tep-
ki ve sorunu aşma girişimi olarak bir düşünüşler, 
öneriler, modeller geliştirme çabasındadır. Eserle-
ri bu çabanın ürünüdür. İskender tecrübesi gele-
neksel Yunan siyasi ekonomik ve toplumsal tecrü-
besini aşan bir kısa bir dönemdir. Tartışmayı da-
ğıtmamak adına bu dönemi burada ele almıyoruz. 

Roma İmparatorluğu ve Sonrası

Roma bir imparatorluk tecrübesidir. Kısa bir 
süre içerisinde, Roma ciddi bir imparatorluk, bir 
dünya imparatorluğu hâline gelmiştir. Gerçekten 
de dünya tarihinin gördüğü sayılı imparatorluk-
lardan bir tanesidir. Ütopyaların özelliklerini ifade 
ederken ısrarla öteki üzerinden konuşma, öte-
ki üzerinden eleştiri, öteki üzerinden bir siyaset 
önermenin altını çizdik. Roma ekonomik temeli 
ne olursa olsun -bunu açacağım birazdan- ciddi 
biçimde bir siyaset geliştirmiş, bunu da kurum-
laştırmıştır. Bir düzen kurmuştur ve bunu mües-
seseleştirmiştir. Bu düzenin ekonomik temeline 
baktığımızda, yani üretim temeline baktığımızda 
bağımsız bir üretim temelinden söz edemeyiz. 
Ancak üretim bölgelerinin, uygarlık bölgelerinin, 
yani Yakındoğu, Mısır, Mezopotamya bölgeleri-
nin, zenginlik bölgelerinin denetimi üzerinden 
kazanılan ciddi bir ekonomi ve bu bölgedeki ti-
cari ilişkilerin örgütlenmesinden, yönetiminden 
gelen ciddi bir zenginleşme söz konusudur. Roma 
bu anlamda ekonomik temelini bu ilişkiler içinde 
kazanmıştır. Buraların denetimi üzerinden kazan-
mıştır. Bizatihi üretim ilişkilerini kendisinin kur-
duğu, örgütlediği, yönettiği ve nemalandığı bir 
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sistem kurmuş değil, yani Mısır’ın denetimi üze-
rinden, Yakındoğu’nun denetimi üzerinden elde 
edilen bir zenginlik söz konusu, bu zenginliğin 
Batıya transferi söz konusudur. Oradaki kısıt bir 
üretim temelinden yoksunluktur. Roma’nın zayıf-
lığını tam da bu kısıt oluşturmaktadır. 

Roma’ya baktığımızda ütopyalarla karşılaşma-
yız. Roma’da ütopya yok. Altın çağ göndermele-
ri, referansları, vesaire söz konusu, bu referans-
lar da daha ziyade Yunan mirasındaki ele alışla-
ra atıflar bu biçimde, onu tekrar gündeme getirme 
biçiminde, ama herhangi bir biçimde ütopik bir 
modelin herhangi bir düşünür tarafından öneril-
mesi, geliştirilmesi, vesaire söz konusu değil. Ni-
çin? Çünkü orada bir düzen kurulmuş ve belli bir 
başarıyla da yönetilmektedir. İmparatorluk bü-
tün olarak bütün müesseseleriyle devasa bir yö-
netim aygıtıdır. Yerleşik bir toplumsal, siyasi, eko-
nomik denge durumu söz konudur. Bu nedenle 
ütopyalar görülmez. Aynı şekilde Roma’da felse-
fe de söz konusu değildir. Roma’da hukuk öne çı-
kar, tanımlayıcı bir nitelik olarak hukuk baskın-
dır. Yönetimin hangi esaslara, usul ve kurallara 
dayalı olarak gerçekleştirileceğine ilişkin bir alan 
olarak hukuk. Bir istikrarsızlık, çözülme durumu-
nun tam tersine toparlanma ve bunu kurumlaştır-
ma düzeyi olduğu için herhangi bir biçimde bü-
tün ütopik bir modelin kuruluşu söz konusu de-
ğildir. Daha çok hukukun öne çıkması söz konu-
sudur Roma örneğinde, sonrasında Roma tarih-
ten bildiğimiz bilgilere, öykülere başvurursak ku-
zeyli halkların ya da Avrupalıların deyişiyle bar-
bar halkların baskısı neticesinde tarih sahnesin-
den çekilmesi söz konusudur. Hunlar, Gotlar, Vi-
zigotlar, Franklar, Cermenler, Vandallar... Roma’yı 

baskılayan gruplardır. Bu grupların baskısı neti-
cesinde Roma direnemez, ama burada öldürü-
cü darbeyi indiren, Roma İmparatorluk siyase-
tine nihai darbeyi vuran Vandallardır. Vandallar 
İber Yarımadası’ndan Kuzey Afrika’ya kadar ge-
lirler, Kuzey Afrika’da Tunus vs. eksenli bölge-
de Akdeniz üzerindeki Roma-Yakındoğu ilişkisi-
ni Akdeniz’de kesmeleri ve tasfiye etmeleri söz ko-
nusudur. Hepsi barbar, ama Vandallar daha bar-
bar. Gotlar Batının parçası olmuştur, Franklar Ba-
tının parçası olmuştur, Germenler Batının parçası 
olmuştur, esas bileşenleri olmuştur, ama Vandallar 
affedilmeyen bir suç işlemişlerdir, Roma’nın uy-
garlık bölgeleriyle olan ilişkisini kesme günahını 
ve suçunu işlemişlerdir. Onun için bugün Vandal 
dediğimizde Vandal, Vandalizm, vahşet, aşırı şid-
det, şiddete başvurma, vesaire gibi şeyleri anlarız. 
Şimdilik örnek bu, dolayısıyla buradan itibaren 
Roma’nın tasfiyesi söz konusu. Sonrasında Orta-
çağ dediğimiz süreç uzun bir süreçtir arkadaşlar, 
yaklaşık 1000 yıl gibi uzun bir süreçten söz edi-
yoruz. Bu süreç Roma’nın çöküşünü müteakip ya-
şanmaya başlar. Özellikle ilk birkaç asır olağanüs-
tü her düzeyde yoksulluğun, kıtlığın, zayıflığın, 
yetersizliğin kol gezdiği, iletişimsizliğin, güvensiz-
liğin, asayişsizliğin, devletsizliğin egemen olduğu 
yeni bir Avrupa resmi ortaya çıkıyor. Baktığınız-
da artık bir devlet yoktur, kuşatıcı bir toplumsal 
düzen yoktur. Avrupa’nın olağanüstü bir biçimde 
küçük birimler etrafında bölünmesi söz konusu-
dur. Daha sonra feodalizm olarak adlandırdığımız 
dönem bu küçük birimler etrafında oluşan bir iliş-
ki ağları sistemi vs. olarak tanımlanır. 

Ortaçağı karakterize eden şey aşırı bölünmüş-
lük ve bölünmüş birimlerin birbirleriyle ilişkisinin 
en alt düzeye inmesidir. Değil uygarlık bölgeleriy-
le ilişki kurmak, Avrupa coğrafyasında yaşayan 
unsurların birbirleriyle ilişkisi bile sorunludur. 
Efsane Roma yolları, bütün sınırları, kentleri o her 
şeyi karargâha, başkente, imparatorluk merkezi-
ne bağlayan ana yolların tamamı bir kayboluş ve 
çöküş sürecini yaşar. Yani ormanlaşmadan başka 
bir düzeye kadar çöküşü yaşar. Üzerinden nakil 
vasıtalarının geçemez hâle kadar tahrip oluşları, 
vesaire söz konusudur. Yerleşimler değil şehir, 
köy altına kadar düşer. Köy demiyorum, köy altı-
na kadar düşmesi söz konusudur. Bu şartlarda to-
parlanış kısa dönemde gelmeyecektir, birkaç asır 
içinde gelecektir. Feodal dönem dediğimiz orta-
çağ şartları içerisindeki bu yoksulluk ve yoksun-

İsmail Coşkun
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luk döneminde toparlanış 700 sonrası, 800 son-
rası, vesaire başlayacaktır. Daha da bir dinamizmi 
özellikle kuzeyli halklardan Normanların Batıya 
katılmasıyla, Hıristiyanlaşmasıyla demografiye 
katılmanın ötesinde başka türlü askeri görevler-
den başlayarak çeşitli görevler üstlenmesine bağlı 
olarak burada başka türlü bir canlılık, vesaire söz 
konusudur, ama bu dönemdeki resim olağanüstü 
yoksulluğun, yoksunluğun, mahrumiyetin, gü-
vensizliğin olduğu bir dönemdir. 

Ortaçağ şartlarında da ütopya yoktur. Avru-
pa düşüncesinde/geleneğinde “Aziz Brendan’ın 
Yolculuğu” şeklinde anlatılan bir hikâye vardır. 
Ütopya olarak değerlendirilen bir yolculuk öy-
küsü vardır. Aziz Brendan kilisenin azizlerin-
den, aziz olarak tanımladığı bir sima, bir figür, 
onu böyle yarı dünyevi, yarı 
uhrevi kuzeybatıya doğru, 
yani Grönland bölgesine 
doğru, İzlanda bölgesine 
doğru bir seyahati söz konu-
su. Fakat burada anlatılan, 
yani Eflatun’un Timaios ve 
Kritias’ında anlattığı böyle 
bir zengin, bayındır, somut 
dünyevi bir toplumsal, eko-
nomik, sosyal, siyasal bir 
sistem gözükmez. Maddi bir 
zenginlik de gözükmez, böy-
le flu bir beldede biraz Hıris-
tiyani, biraz uhrevi bir öteki 
âlem, yani insanın bu dün-
yada çektiği çilelere ahirette 
ödülünü alacağı anlamında 
bir imayı içerecek biçim-
de bir öykü söz konusudur. Somut bayındır bir 
belde, bir ülke, bir şehir, bir site, vesaire anlatımı 
söz konusu değildir. Herhangi bir biçimde burada 
bir Thomas More ve Campanella örneğinde gör-
düğümüz gibi, Eflatun örneğinde gördüğümüzün 
somut bir eleştiri, somut bir toplumsal durumun 
çözülmesi, bir siyaset önerisi, bize bir resim, bir 
öteki üzerinden anlatımla, vesaire karşılaşmayız. 
Değil ötekiyle ilişki, kendi içerisindeki bu coğ-
rafyada yaşayanların birbirleriyle arasındaki ilişki 
bile sınırlıdır. Dolayısıyla bir uygarlık bölgesi, bir 
gelişmiş, kalkınmış müreffeh bir bölgenin bilgisi 
de onun üzerinden bakın, böyle yaparsak başka 
türlü bir düzen kurarız anlamında bir öneri geliş-
tirme imkânı da yok. Roma bir düzenin kurumlaş-

masından dolayı ütopyanın yokluğunu yaşarken, 
bu bölgelerin denetimi üzerinden bir ütopyasız-
lık vs. söz konusuyken Ortaçağda tüm uygarlık 
tecrübesinin en alt düzeye çekilmesi ve uygarlık 
bölgeleriyle ilişkinin de tamamen kesilmesi dola-
yısıyla bir ütopyasızlık hâli söz konusudur. Ken-
dine yeterlilikle yetememe arasında salınmakta 
olan Ortaçağda şartlar ütopyaların tahayyülüne 
izin vermez. 

Kumar’ın ütopya ve ütopyacılığa yüklediği 
tüm Batı düşüncesi Hıristiyanlık dahil, kısmen 
Musevilik dahil İslâm tarihinde tüm düşünüş bi-
çimlerini ütopyacı olarak tanımlaması gibi klasik, 
modern, ortaçağ Hıristiyanlık hepsini böyle bir 
ütopya içerisine geniş bir çuval kategori oluştu-
rup onun içerisine tıkıştırması söz konusu. Bu 

doğru değil, ütopya fazla net-
tir. Kristalize olmuş örnekle-
ri var elimizde; hem Eflatun 
modeli hem Thomas More 
örneğin, hem Tommaso 
Campanella örnekleri böyle 
örneklerdir. O anlamda yay-
gın bir tür değil, ben de tarih 
dönemlerinde ortaya çıkan, 
sonra geri çekilmeyi yaşayan, 
zaman zaman farklı biçim-
lerde tekrar çıkan bir türden 
söz ediyoruz. Yoksa sürekli-
lik hâlinde bir ütopyacılığın 
bütün düşünüş tarihine yay-
gınlığı söz konusu değildir.

Yeniçağ Başlarında Ortaya 
Çıkan Ütopyalar

Ortaçağ mirası, kilise mirası, kilise yaşamının 
kendisi daha sonraki Yeniçağ başlangıcında ortaya 
çıkan ütopyalarda ciddi biçimde bir adanmışlık, 
ortakçı bir düzen, kamucu bir düzen, birlikte ya-
şama düzeni anlamında karşımıza çıkar. Manastır 
modeli ütopyalara ciddi esinlenmeleri taşır, ama 
Ortaçağ şartlarında herhangi bir biçimde ütop-
yayı görmüyoruz. Rönesans’ın hemen sonrası 
1400’lerde -belki tarih biraz ileri biraz geri gidebi-
lir- Batıda Cokayne adası diye efsanevi bir hikâye 
dolaşıma girer. Ütopya ile ilgili yazında ütopya 
olarak görülür. Ancak burada da yine bir toplum-
sal düzen önerisi yoktur, bir eleştiri yoktur. Daha 
çok gıdanın, zenginliğin, özellikle gıda merkezli 

Roma bir düzenin kurumlaş-
masından dolayı ütopyanın 
yokluğunu yaşarken, bu böl-
gelerin denetimi üzerinden 
bir ütopyasızlık, vesaire söz 
konusuyken Ortaçağda tüm 
uygarlık tecrübesinin en alt 
düzeye çekilmesi ve uygar-
lık bölgeleriyle ilişkinin de 
tamamen kesilmesi dolayı-
sıyla bir ütopyasızlık hâli 
söz konusudur.
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bir zenginliğin olduğu, dolup taştığı bir ülke res-
mi çizilir, bir belde resmi çizilir. O da haritaya 
yerleştirmeye kalktığınızda İber Yarımadası’ndan, 
yani Endülüs açıklarından Azor Adalarına doğru 
bir beldeyi işaretlemesi söz konusudur. Bu Röne-
sans sonrasında ortaya çıkar. Rönesans Ortaçağ 
şartları içerisinde yaşanan belli tarihsel gelişmeler 
sonucunda ortaya çıkan ciddi bir iktisadi, siyasi, 
ekonomik, toplumsal bir canlanma, bir üretim 
üzerinde canlanmayı içermekle beraber herhangi 
bir biçimde modernliğe doğru evrilen, açılan bir 
kapı olmamıştır. Tam aksine Rönesans’ı Ortaçağ 
şartları içinde bir canlanma, ama daha sonraki ev-
reyi yaşayamadan kalan, orada kendi içine kapa-
nan bir dönem olarak değerlendirebiliriz. Yerleşik 
anlatıların dışına çıkarak ifade etmek gerekirse, 
Rönesans herhangi bir biçimde modern toplu-
mun, modernliğin, modern uygarlığın başlangıcı-
na ilişkin birtakım tecrübeleri içermekle birlikte 
bizatihi o tecrübenin çiçeklenerek, oylumlanarak, 
gelişerek modern topluma ya da uygarlığa evril-
mesi değildir. Ortaçağ şartları içerisinde bir can-
lanmadır, bu canlanma bir üst seviyeye, düzeye 
atlayıp, modern toplumu kurma noktasında oraya 
bir evrilmesi söz konusu değil. 

Rönesans dediğimiz olgu kesinlikle ve kesin-
likle Haçlı seferleri sonrasında İtalya yarımadasın-
da yaşanan iktisadi canlanmadır. Bu iktisadi can-
lanmaya bağlı olarak Eskiçağ Roma’sı gibi olma 
özlem ve arzusudur. Haçlı seferleri sonrasında uy-
garlık bölgeleriyle, üretim bölgeleriyle, zenginlik 
bölgeleriyle bir ilişki kurulmuştur. Doğu ticareti-
nin bizzat haçlılar aracılığıyla örgütlenmesi bir dizi 
imkânın İtalya yarımadasından başlayarak Batıya 

kazandırılması ile neticelenmiştir. Bu beraberinde 
bu bölgelerle kurulan ilişki medeni, toplumsal, 
siyasi, ekonomik, teknolojik birçok bilginin Batı-
ya transferini sağlamıştır. Buna bağlı olarak İtal-
ya yarımadasında bir canlanma söz konusudur. 
Sivil grupların yükselişi diğer bir ifade ile kilise 
dışında alternatif grupların yükselişi bu anlamda 
bu iktisadi canlanmayla alakalıdır. Rönesans ye-
niden doğuş herhangi bir biçimde eskiçağ mira-
sının canlanması anlamında değildir. Gelişen her 
kent, palazlanan her kent Cenova’dan Venedik’e, 
Floransa’ya kadar her kent kendisini yeni Roma 
olarak adlandırmaktadır. Yani eskiçağ mirasıyla 
ilişki kurarak eskiçağ düşüncesinin canlanmasın-
dan ziyade iktisadi ve siyasi canlanmaya bağlı ola-
rak tekrardan Roma gibi olmaya ilişkin arzunun 
yükselişidir. Gelişen mimari modaların, kentin ta-
sarımında Roma tarzı yapıların ortaya çıkışı ya da 
zenginlerin Roma’dan kalıntıları toplaması yükse-
len yeni kent cumhuriyetlerinin şehirlerini Yeni 
Roma adlandırmalarını biraz da bu şekilde değer-
lendirmek gerekir. Bir para ekonomisi gelişmiş, 
bir canlanma olmuş, buna bağlı olarak güç sahibi 
olmuş Roma gibi davranmak, Roma gibi olmaya 
ilişkin bir şeydir. Yoksa Eskiçağ Yunan mirasını 
tekrardan tedavüle girmesi birkaç asrı bekleyece-
ğiz. Hümanistler ne yapıyordu? Evet, bir eskiçağ 
mirasıyla göreceli bir ilişki söz konusu, ama bu 
son derece sınırlı bir tecrübedir. Eskiçağ mirasının 
canlanması, eskiçağ mirasıyla bütünsel bir ilişki-
nin kurulması için 19. yüzyıla kadar bekleyeceğiz. 
Dolayısıyla niye Rönesans’a bir kapı, bir parantez 
açtım? Şunun için: Buradaki iktisadi canlanma 
beraberinde insanların bir zenginliği hayal edebil-
me, onu tahayyül edebilme, ona ulaşabilme, ona 
erişebilme artık menzillerine girmiş, ufuklarına 
dâhil olmuştur. Öncesinde, Ortaçağ şartlarında 
bütün Avrupa gerçekten olağanüstü bir mahrumi-
yet içindedir. Biz zenginliği tahayyül etme imkân 
ve araçlarına, zeminine sahip değildir. 16. Asırda, 
şato büyük bir binadır ve soğuktur. Isınması ciddi 
maliyettir. Feodal bey, senyör mutfakta domuz ço-
banıyla birlikte yatmak durumundadır. 1500’ler-
de zor, bir tek orası ısınıyor. Yani bu özel odaların 
gelişmesi, mahremiyetin gelişmesi biraz daha son-
radır. Odanın bölünmesi bile, mekânın bile başka 
türlü kullanımı daha sonra olacaktır. O denli kıt-
lıktır. Ortaçağ şartları böyle, bu ilişkisizlik dolayı-
sıyla, yoksunluk dolayısıyla herhangi bir biçimde 
bir istikrarsızlık durumunun ortaya çıkması için, 

Yeniçağ başlangıcı, ütopyaların doğuş 
çağı geleneksel düzenin çözüş ve çözül-
me sürecine girdiği, istikrarsızlığın, 
şiddetin kol gezdiği bir dönemdir. 
Stefan Zweig’ın söylediği gibi dönem: 
“şiddet yüzyılı”dır. Gerçekten herkesin 
herkesle savaşıdır, her şeyin çözüldü-
ğü bir tablo söz konusudur. Ütopyalar 
tam da bu Ortaçağ sonlarında oluş-
muş düzenin, yapının her düzeyde 
çöküşü, istikrarsız bir durumun orta-
ya çıkışıyla ilgilidir.
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bir krizin ortaya çıkması için, bir düzen arayışı-
nın ortaya çıkması için önce orada bir düzenin 
kurulması lazım, bir toplumsal dengenin oluşma-
sı lazım. Bu süreç içinde oluşacaktır. Bu da Or-
taçağın sonlarındadır. 
Gerçekten Ortaçağın 
sonlarına geldiğimizde 
Haçlı seferleri sonrasın-
da giderek toparlayan 
bir Batı Avrupa’dan söz 
edebiliyoruz. Ciddi bir 
biçimde belli müesse-
seler kurumlaşmıştır. 
Kilise, aristokrasi bir 
sınıf olarak bağlılarıyla, 
gerek serfleriyle ilişki-
ler hukuk üzerinden, 
bir tabiiyet ilişkisi içe-
risinden tanımlanmıştır. 
Bunlar müesseseleşmiş-
tir. Bir toplumsal denge 
durumu yakalanmıştır.

İstanbul’un fethin-
den başlayarak Akdeniz’de tablo bir kez daha deği-
şir. İslamiyet’in çok hızlı bir biçimde Yakındoğu’ya 
gelişi, Kuzey Afrika’da, doğuda ve Batıda yayılma-
sı, erken İslâm fetihleri söz konusuysa, İber Ya-
rımadası dâhil hızlı biçimde fethedilmişse, buna 
Avrupa’nın verdiği tepki Haçlı seferleridir. Birin-
ci tepki budur. Buna karşı tepki İstanbul’un fet-
hiyle birlikte gelir. Selahaddin Eyyubi’yle başla-
yan süreç Fatih Sultan Mehmet ile tamamlanır. 
Akdeniz’de ciddi bir biçimde Osmanlı hâkimiyeti, 
İslâm hâkimiyetinin tesis edilmesi söz konusudur. 
Bu da beraberinde Avrupa’dan Rönesans sonrasın-
da oluşan iktisadi, kültürel, toplumsal canlanmayı 
baskılar. Bu baskılanış, Avrupa’da yeni arayışları 
gündeme getirir. Roma ve Ortaçağ meselesine 
böylece değindikten sonra Ortaçağ’ın zevale doğ-
ru gittiği, bir gün batımının yaşandığı bu dönem-
de fetih çok ciddi biçimde birkaç tarihi hadiseyi 
tetikler. Bunların başında keşifler hem ütopyalar-
da atıfta bulunulan bir süreçtir hem de Avrupa da 
yeni tarihi şartların doğuşunu hazırlar.

Ortaçağın Günbatımı ve Avrupalıların Arayışları

1453 sonrasında bu sıkışma diye tarif ettiğim 
tablo içerisinde, durum içerisinde Batıda arayışlar 
söz konusu. Bunlardan bir tanesi, fetih öncesinde 

başlayan Portekiz girişimleri söz konusudur. Af-
rika kıyılarını dolaşarak doğuya ulaşma şeklinde 
bir arayış, bu arayış 1497-1498’de Bartolomeu 
Dias’ın keşfettiği, Vasco de Gama’nın aşarak yeni 

Hindistan yolunu bulma-
sıyla neticelenir. Ondan 
sonraki iki asır iktisat ta-
rihçilerin bir kısmınca bu 
çağı Vasco de Gama çağı 
olarak adlandırırlar. Doğu 
ticaretinde ciddi biçimde 
Portekizli aktörlerin güç 
kazandığı bütün Hint tica-
retini hem tahrip ettikleri 
hem de yeniden örgütle-
dikleri bir dönemdir. Ya-
vuz Sultan Selim’in Mısır 
Seferi (1517), doğrudan 
doğruya Hindistan ticare-
tinde Portekizli aktörlerin 
etkinliğiyle alakalıdır.

İkinci bir dinamik daha 
var. Bu da 1492’de Kristof 

Kolomb’un Amerika kıtasını keşfi. Bu keşfin baş-
langıçta etkisi görülmez, ama çok hızlı bir biçim-
de olağanüstü bir gelişime açar. Avrupalı güçler 
İspanyollardan başlayarak Amerika yerli halkları-
nın, özellikle Orta Amerika bölgesinin, biraz son-
rasında Güney Amerika’da İnka bölgesinin, yani 
bugünkü Peru, Şili bölgesinin bu bölge halkları-
nın ürettikleri zenginliklere el koyarak Avrupa’ya 
aktarmaları. Bu iki dinamik, diğer bir deyişle hem 
Doğu Hindistan ticareti, hem de o günkü adlan-
dırmasıyla Batı Hindistan, yani Amerika ticareti, 
olağanüstü zenginliklerin Batıya akmasıyla netice-
lenir. Baharat sofradaki tat aracı değildir yemek-
te, baharat çok çeşitli lüks gıda olmanın ötesinde 
koruyucu, ilaç, vesaire, saklama usullerinde, çok 
çeşitli amaçlarla kullanılır ve olağanüstü kârlıdır. 
Bire üç, bire beş, bire sekiz, bire üç yüz, bire beş 
yüz değil, bire üç bin, bire beş bin, bire sekiz bin 
kârlılığın yaşandığı bir ticaret söz konusudur. Bu 
olağanüstü zenginliğin Batıya transferi ister üre-
tim zenginlikleri, ister ticaret aracılığıyla gelen bu 
zenginlikler Batıda yeni gelişmelere yol açacaktır. 
Bu yeni gelişmeler nedir? 

Batıda Ortaçağın sonunda oluşmuş bir top-
lumsal denge var, bir istikrar var, kurumlar var, bir 
ilişkiler sistemi var. Artık bunlar kurumlaşmıştır. 
Şehir var, ama yeni dönemde tüm Ortaçağ boyun-
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ca oluşmuş bu sistemin dağıldığını, çözüldüğünü 
görürüz. Belirli coğrafyalardaki gruplar, güçler 
giderek bir merkezi idare biçiminde toplaşarak, 
devletleşerek yeni açılan bu imkânlar alanında bir 
aktör olma sürecine girmişler. Daha sonra burju-
va adını alacak olan gruplar iç ticaret zemininde 
gelişen gruplar değildir, esas sermaye birikiminin 
kaynağı sömürgeci ticarettir. Burjuva gruplar, esas 
itibariyle deniz aşırı ticarette faaliyet göstererek 
zenginleşen gruplardır. Bu gruplar geleneksel top-
lum yapısındaki aktörlere, feodal beylere bu yeni 
açılan alanlarda olmayı işaret ederler. Bu süreç be-
lirli coğrafyadaki güçleri, insan kaynaklarını, siya-
si etnik tüm güçleri birleştirerek merkezi bir bi-
çimde örgütlenmeyle, diğer bir deyişle kraliyetin 
otorite kazanması, giderek mutlak monarşilerin 
doğuşu ile neticelenecektir. Bu yeni olgu gelenek-
sel ortaçağ toplumsal düzeninin çözülmesini de 
hazırlamıştır. Ortaçağın bütünlüğü parçalanmak-
tadır. İspanya, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi ak-
törler ortaya çıkmaktadır. Sadece ulusal devletle-
rin yükselişi bu birliği parçalamıyor. O yeni ticaret 
anlayışının, yeni ekonomik faaliyet biçimlerinin 
toplumun dokusuna yayılmasına bağlı olarak tüm 
toplumsal yapının çözülmesi söz konusudur. Eski 
sistemler, yani Ortaçağ Feodal sisteminde ruhban 
sınıf, aristokrasi, feodal beylerin oluşturduğu aris-
tokrasi ve serflik sistemi çözülmektedir. Üç ayağı 
oluştururken baktığınızda serf o günkü şartlarda 
bir statüye sahiptir arkadaşlar, ama tam da bu yeni 
iktisadi faaliyetin toplumun dokusuna yayılması-
na bağlı olarak özellikle İngiltere örneğinde hızlı 
bir biçimde serflik sistemi çözülür. Yeniçağ baş-
langıcı sadece ulus devletlerin yükselişi, toplum-
sal yapının çözülmesi olgusu ile tanımlanamaz. 
İstikrasızlık bütün Batı Avrupa’ya egemen durum 
hâline gelmiştir. 1300 sonrasından baktığımızda 
1600-1700’lere kadar etkisini sürdüren çok ciddi 
süreklilik hâlinde ayaklanmalarla karşı karşıyayız. 
Aristokrasinin kendi içinde çatışmaları olduğu 
kadar aynı zamanda köylü ayaklanmalarıyla karşı 
karşıyayız.

Ortaçağda bütün Avrupa’yı saran bir ilişkiler 
sistemini sağlayan kilisedir. Hıristiyanlıktır. Yeni 
başlangıcındaki çözülme ve istikrarsızlaşma süre-
cinden Kilise de payını alır. Hıristiyanlık çok cid-
di biçimde bir çözülme sürecine girer. Reform de-
diğimiz süreç Vatikan’ın merkez olduğu, Katolik 
Hıristiyanlığın parçalanarak ayrı kiliselerin ortaya 
çıkışıdır. Protestan grupların, mezheplerin yük-

selişi bu dönemdedir. Reformla beraber, “Bugü-

ne kadar bizimle ilgili kararları Vatikan, kutsal 

kitabı siz yorumladınız, ne yapmamız gerektiği-

ni siz söylediniz. Bundan sonra kendi kaderimiz-

le ilgili sözü biz söyleyeceğiz. Alman olarak, İngi-

liz olarak, Hollandalı olarak biz söyleyeceğiz” şek-

linde bir ayrışma yaşanıyor. Dolayısıyla koca bir 

bütünlüğün her düzeyde çözülüşü söz konusu-

dur. Feodalizm çözülüyor, sınıflar çözülüyor, ki-

lise çözülüyor. Bu bölünmüşlük beraberinde ora-

da olağanüstü bir istikrarsızlık ortamını da doğu-

ruyor. 1500’ler ortamı o günün insanına gelecek-

te ileri, modern, yeni bir toplumsal düzen gelece-

ğini vaat etmiyor. Tam aksine 1500’lerin, yani tam 

Ortaçağın günbatımı dediğimiz dönemde, o zeva-

lin yaşandığı dönemde insanların içinde yaşadı-

ğı toplumsal düzen çöküyor. Ayağını bastığı ze-

min çöküyor, bağlı olduğu bütün aidiyetler, de-

ğerler sistemi çöküyor, gök kubbe üzerine çökü-

yor. Daha da ötesi herkesin herkesle savaşı ege-

men hâlini almıştır. Köylü savaşları, mezhep sa-

vaşları, din savaşları, aristokrasi gruplarının ken-

di aralarında, gelişmekte olan mutlak monarşile-

rin birbiriyle savaşı, sömürgeler için birbiriyle sa-

vaşı söz konusudur. Dolayısıyla Yeniçağ başlangı-

cı, ütopyaların doğuş çağı geleneksel düzenin çö-

züş ve çözülme sürecine girdiği, istikrarsızlığın, 

şiddetin kol gezdiği bir dönemdir. Stefan Zweig’ın 

söylediği gibi dönem: “şiddet yüzyılı”dır. Gerçek-

ten herkesin herkesle savaşıdır, her şeyin çözüldü-

ğü bir tablo söz konusudur. Ütopyalar tam da bu 

Ortaçağ sonlarında oluşmuş düzenin, yapının her 

düzeyde çöküşü, istikrarsız bir durumun ortaya 

çıkışıyla ilgilidir. 

Ütopyaların doğuşu doğrudan doğruya bu ta-

rihsel durumla ilgilidir. Ütopyaların doğuşun-

da tamamlayıcı bir dinamik daha bulunmaktadır: 

Keşiflerle beraber uygarlık bölgeleriyle kurulan 

ilişki. Özellikle Orta Amerika’nın gelişkin diyebi-

leceğimiz uygarlık tecrübeleri ile düzenleriyle ta-

nışılmış, onların bilgisinin edinilmiş olunmasıdır. 

Bu düzenlerin niteliği çok nettir. Bunlar kamucu 

düzenlerdir, toplumcu düzenlerdir. Sosyalist anla-

mında kullanmıyorum, bu düzenin bilgisine ula-

şılmış, bu yaşayış düzenine tanık olunmuştur. Bü-

tün ifade ettiğimiz süreç ütopyaların doğuşunu 

mümkün kılan tarihsel süreçtir. Thomas More ve 

Ütopya’sı bu tarihsel sürecin ürünüdür.
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Algı-Gerçek Sarkacında

McKinsey Meselesi ve Ekonomi Diplomasisi
McKinsey gibi aktörler vasıtasıyla, sistemin kendi silahlarının akıllı ve 
pragmatist şekilde kullanılması mümkündür. Ancak bunu yapabilmek için 
savunma odaklı reflektif zihniyetin prangalarından kurtulup, oyunun kurallarını 
belirleyebilmek yönünde çaba sarf eden ve aktif ekonomi diplomasisi kabiliyeti 
bulunan taarruz odaklı bir kurumsal altyapının inşası zaruret arz etmektedir.

Emre SAYGIN ve Tahsin YAMAK  

T ürkiye Cumhuriyeti 
2013 yılından bu yana 

yoğun şekilde maksatlı 
bir ekonomik ve finansal 
saldırının muhatabı duru-
munda. Olup bitenlerin ar-
kasındaki siyasal ve sosyal 
dinamikleri bir kenara bıra-
kacak olursak, iktisadi faali-
yetin toplumsal refah dola-
yısıyla seçmen davranışları 
ve kararları üzerindeki be-
lirleyici/yönlendirici etkisi 
nedeniyle ekonomi alanına 
kritik bir önem atfetmek 
muhtemelen yanlış olmayacaktır. Bu gerçekten 
hareketle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
birlikte oluşturulan ve teknokrat yönü ağır basan 
mevcut kabinenin en dikkat çekici yönlerinden 
birisini, ekonominin tek elden ahenkli bir şekil-
de idare edilebilmesine matuf gelişmeler oluştur-
maktadır. En başta, bakan yardımcılığı pozisyon-
larına piyasa tecrübesi bulunduğu ifade edilen 
isimlerin atanması olmak üzere, Maliye Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı’nın birleştirilmesi ve daha 
önce Başbakanlık veya sair kurumlarla ilgili ya 
da ilişkili olan Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı, kamu bankaları ile birçok kamu 
idaresinin anılan Bakanlığın çatısı altında toplan-
ması gayet olumlu gelişmeler olarak sıralanabilir.

Diğer taraftan piyasa 
aktörlerine fikir ve güven 
vermesi bakımından “Den-
gelenme-Disiplin-Değişim” 
mottosuyla kamuoyuna 
açıklanıp bilahare “Yeni 
Ekonomi Programı” başlı-
ğıyla detayları somutlaştı-
rılan Orta Vadeli Program 
dâhilinde Türkiye ekono-
misinin 2019-2021 dö-
nemine ilişkin hedefleri 
enflasyon, kamu maliyesi, 
cari açık, büyüme ve istih-
dam, bankacılık sektörü ve 

reel sektör kredileri ile programlar ve projeler ol-
mak üzere altı başlık altında ortaya konulmuştur.

***

Yeni Ekonomi Programı’nın fiyat istikrarı ve fi-
nansal istikrarın tesisi, ekonomik dengelenme ve 
bütçe disiplini ile sürdürülebilir büyüme ve ada-
letli paylaşım sacayakları üzerine kurgulandı-
ğı görülmektedir. Bu kapsamda % 20’ler seviye-
sinde bulunan enflasyon oranının, para ve mali-
ye politikasının uyumlulaştırılması ve Enflasyon-
la Topyekûn Mücadele Programını tüm paydaşla-
rın desteğiyle birlikte hayata geçirmek suretiyle 
2021 yılında % 6’lar düzeyine düşürülmesi; kat-
ma değeri yüksek ve teknolojik alanlara odakla-
nan yurtiçi üretim miktarını arttırmak yanında ih-
racatta ithalata bağımlılık, enerji ve doğal kaynak-

Hazine ve Enerji Bakanı Berat Albayrak
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larda dışa bağımlılık ve lüks ürün ithalini düşü-
rerek cari dengenin sürdürülebilir bir yapıya ka-
vuşturulması; konjonktürel olarak istikrarsızlaşan 
büyüme rakamlarının orta vadede dengelenerek 
sürdürülebilir bir büyüme patikası yakalanma-
sı ve böylece işsizliğin azaltılması; döviz kuru ve 
faiz oranlarında yaşanan dalgalanmaların reel sek-
törün borç yükü ve dolayısıyla bankacılık sektö-
rünün aktif kalitesi üzerinde ortaya çıkardığı bas-
kının alınacak politika tedbirleri ile hafifletilme-
si; oluşturulacak Kamu Maliyesi Dönüşüm ve De-
ğişim Ofisi marifetiyle kamu giderlerinde tasarruf, 
kamu gelirlerinde tahsilât etkinliği ve vergi siste-
minde dönüşüm gibi yapısal değişikliklerin ku-
rumsallaşmasını sağlayarak kamu kesimi bütçe-
sinin genel dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuş-
turulması ve böylece borçlanma gereğinin asgari 
seviyede tutularak mali sürdürülebilirliğin temin 
edilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Ekonomi Programı’nın her bir başlığın-
da farklı makro ekonomik parametrelere ilişkin 
önemli hedefler belirlendiği ve muhtelif politika 
tedbirleri öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Her ne 
kadar Türkiye ekonomisinin çok yönlü potansiye-
li kısa, orta ve uzun vadede her bir başlık altında 
sıralanan iddialı hedeflerin tedrici olarak gerçek-
leşmesini sağlayacak imkânları barındırmaktay-
sa da, ekonominin kendi dinamiği içerisinde böy-
le zorlu bir kombinasyonu içeren hedefler bütü-
nünün 2019-2021 yıllarını kapsayan oldukça kısa 
bir süreç içerisinde gerçekleştirilebilmesinin eşgü-
dümlü bir yönetim sistemini gerektirdiği cihetle 
zorlu olacağı da aşikârdır.

Kaldı ki, henüz gelişmekte olan ülkeler arasın-
da tasnif edilen Türkiye, aynı anda iç ve dış men-
şeli politik, toplumsal, finansal ve sair provokas-
yon ve operasyonlarla da mücadele etmektedir.

***

Zira bu politika oluşturma süreci içerisinde 
bir taraftan küresel likidite daralması yaşanması, 
bir yandan ise Papaz (!) Andrew Brunson özelin-
de ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik açık 
tehditlerinin küresel sermaye sahipleri, uluslara-
rası finans kurumları ve kredi derecelendirme ku-
ruluşları vasıtasıyla ete kemiğe büründürülmesi-
ni müteakip Ağustos ayı içerisinde Türk Lirası (₺) 
gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında ciddi 
şekilde değer kaybetmiştir. Bu nedenle ithal tüke-

tim malları ve ithalat hammadde barındıran ürün-
lerde yoğun bir enflasyon baskısı oluştuğu gibi, 
ekonomi yönetiminin henüz beklenen güven or-
tamını sağlayamamış olması (yani açıkta yaka-
lanması) dolayısıyla bozulan beklentileri öne sü-
ren diğer piyasa aktörlerinin fiyatlama davranışla-
rı da bozulmuş ve fiyatlar genel seviyesi çok kısa 
bir süre içinde vatandaşların reel harcanabilir geli-
rinin adeta erozyona uğramasına neden olmuştur.

Tam da bu hassas konjonktür yaşanırken, Bir-
leşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurul görüşmele-
ri münasebetiyle ABD’de bulunan Hazine Bakanı 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye-ABD İş 
Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 9’uncu Türki-
ye Yatırım Konferansındaki konuşması esnasında, 
biraz evvel detayları kısmen zikredilen Yeni Eko-
nomi Programı kapsamında ekonomide dönüşü-
mü sağlamaya yönelik olarak kurulan ve bakan-
lıklardan konunun uzmanı temsilcilerin bulundu-
ğu Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi için 
uluslararası yönetim şirketi McKinsey’den danış-
manlık hizmeti alınacağını söylemiştir. Bu açık-
lamanın kamuoyuna yansıması üzerine muhale-
fet cephesinden “IMF” temalı bayağı ve manipüla-
tif eleştiriler gelirken bazı siyasiler, düşünürler ve 
gazetecilerden ise savunma ve/veya tevil maksatlı 
girişimlere şahit olunmuştur. Birbirlerinin zıddını 
söylemekle kaim bu iki kesimin tutumları yanın-
da özellikle Ak Parti seçmeninin (içerikten bağım-
sız olarak) McKinsey ismine karşı mesafeli duru-
şunu yansıtan esaslı tenkitler en açık şekilde Ab-
durrahman Dilipak tarafından hem yazılı hem de 
sözlü olarak ifade edilmiştir. Muhalefet cephesi, 
Dilipak’ın özeleştiri kabilinden sözlerine dayana-
rak söylemlerini tahkim etmiş ve nihayet Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Kı-
zılcahamam Kampı’nda yapılan 27. İstişare ve De-
ğerlendirme Toplantısı’ndaki konuşmasında ifa-
de ettiği, “Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söy-
ledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de al-
mayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yete-
riz.” şeklindeki beyanları üzerine McKinsey hadi-
sesi şimdilik gündemdeki ağırlığını kaybetmiştir.

Peki, McKinsey özelinde başlayan tartışma 
esnasında beyan edilen ifadeler ne ölçüde doğru-
dur? Bu kuruluşlar danışmanlık şirketi hüviyetiyle 
birçok ülkede faaliyet gösteren ve farklı alanlarda 
yönlendirici, denetleyici, değerlendirici nitelik-
te muhtelif hizmetler sunmaktadırlar. Yani Türk 
siyaset camiasında itham edildikleri şekliyle IMF 
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veya benzeri uluslararası örgütlerle kurumsal ve/
veya fonksiyonel bir benzerlikleri bulunmamakta-
dır. Öte yandan bu ve benzeri kurumların “basit” 
birer danışmanlık şirketi olduklarını kabul etmek 
de oldukça güçtür.

Küresel hegemonik sistemin tam anlamıyla yü-
rürlüğe girdiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve 
özellikle de küreselleşme sürecinin hız kazandığı 
90’lı yıllar ile birlikte Batı Dünyası’na eklemlen-
meye çalışan ülkelerin akredite olma çabalarına 
rehberlik etmek üzere tasarlanan mezkûr şirket-
ler makro planda IMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü gibi kuruluşların, yerel koşullarla 
uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın her bir ül-
keye standart bir reçete gibi dayattığı ortodoks ikti-
sat politikası tedbirlerin mikro düzeyde hayata ge-
çirilmesi hususunda çalışmalar yürütmektedirler.

***

Gerek Yeni Ekonomi Programı’nın belirli bir 
çerçevesinin bulunmaması, gerekse McKinsey’den 
danışmanlık satın alınmasına yönelik girişimlerin 
psikolojik algı zeminin yönetilememiş olması, zi-
hinlerde şu iki kanaatin oluşmasına sebebiyet ver-
mektedir:

i) Ekonomik aktivitenin işleyişi, halihazırda 
salt makro ekonomik göstergelerden ibaret olarak 
algılanmakta ve iktisat politikaları bu paradigma 
üzerinden oluşturulmaktadır. Oysaki Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlik-
te, bürokratik oligarşinin uygulamaları yanında 
neo-klasik iktisat düşüncesinin dayatmalarından 
da arî kalınması beklenmektedir. Bu bağlamda 
ekonomik aktivitenin yönetilmesine ilişkin poli-
tika bütünü oluşturulurken yeni bir retoriğin inşa 
edilmesi, piyasa aktörlerinin güven algısını kuv-
vetlendirecek kurumsal yapının oluşturulması, 
etkin kaynak dağılımını teşvik edecek bir rekabet 
ortamının tesis edilmesi ve tüketim kültürünün 
törpülendiği itidalli bir büyüme patikasının öngö-
rülmesi önem taşımaktadır.

ii) Ekonominin mevcut riskleri tanımlanırken 
ve ekonomik güvenlik mimarisi tasarlanırken, 
küresel hegemonik sistemin “zinde” aktörlerinin 
metotlarına önem atfedilmektedir. Biraz evvel de 
bahsedilen kurumsal dönüşüm zihniyeti doğrultu-
sunda ekonomik faaliyet ile sivil, siyasal, toplum-
sal, hukuki düzenlemelerin kalitesinin arttırılması 

ve uygulamanın hassasiyetle gözetilmesi hususla-
rının bir bütün olarak kavranıp topyekûn ve sür-
dürülebilir bir kalkınma hamlesine tahvil edilme-
sinin daha sağlıklı olacağı söylenebilir. Bu kapsam 
dâhilinde McKinsey gibi aktörler vasıtasıyla, siste-
min kendi silahlarını pragmatist şekilde kullanıl-
ması mümkündür. Ancak bunu yapabilmek için 
savunma odaklı reflektif zihniyetin prangaların-
dan kurtulup, oyunun kurallarını belirleyebilmek 
yönünde çaba sarf eden ve aktif ekonomi diplo-
masi kabiliyeti bulunan taarruz odaklı bir kurum-
sal altyapının inşası zaruret arz etmektedir.

Böyle bir diplomasi kabiliyetine dair umut 
veren en belirgin vakıa, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
son günlerle gündeme ağırlığını koyan Kaşık-
çı olayında yaşanmıştır. Bu olay özelinde devle-
tin sergilediği proaktif, soğukkanlı ve sistematik 
hamleler bütününün, iyi yönetilen bir hadisenin 
siyasal iradenin elini ne şekilde güçlendirdiğine 
dair önemli bir örnek teşkil etmektedir.

***

Ekonomi diplomasisi, dar anlamda, devletler-
arası ilişkilerin merkezinde yer alan diplomasi 
kavramının bir tamamlayıcı unsuru olarak değer-
lendirilmektedir. Oysa bir önceki yazımızda (Bkz. 
Umran, 289: 33-40) verdiğimiz şekliyle geniş 
mânada ekonomi diplomasisi kavramı, ülkelerin 
küresel ekonomik vizyonları çerçevesinde belirle-
necek stratejik alanlarda, ulusal ve/veya ulusla-
rarası, sivil ya da hükümet-dışı her türlü aktörün 
katılımıyla zenginleşen/çeşitlenen ticaret, finans 
ve yatırım faaliyetlerinin temsîlî, istihbarî ve ope-
rasyonel kabiliyeti olarak tanımlanabilmekte; en 
basit şekliyle planlama, destek ve operasyon dön-
güsü içerisinde yürütülmesi beklenmektedir.

Planlama aşaması kendi içinde; stratejik amaç 
ve hedeflerin tespit edilmesi, iç ve dış aktör ve pay-
daşların belirlenmesi ile organizasyon ve koordi-
nasyon altyapısının oluşturulması safhalarını ihti-
va etmektedir. Bu doğrultuda küresel perspektif 
sahibi, tematik ve imaj oluşturan, güven algısını 
pekiştiren stratejik ilkelerin belirlenmesi; ulusla-
rarası örgütlerden, hükümet-dışı kuruluşlardan, 
düşünce kuruluşlarından, şirket ve hatta şahıslar 
arasından uygun paydaşların tespit edilmesi; uy-
gulayıcı aktörler arasında entegre, tutarlı ve hedef 
gözeten koordinasyon ve organizasyon stratejileri-
nin belirlenmesi gerekmektedir. 
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Ekonomi Diplomasisi Aşamaları

Ekonomi Diplomasisi Döngüsü

Destek aşaması kendi içinde; kurumlararası 
ilişkiler, anlaşma ve işbirlikleri ile iç ve dış istih-
barat başlıklarını içermektedir. Buna göre başta il-
gili kamu kurumları olmak üzere yetkili makamlar 
arasındaki iletişim prosedürlerinin netleştirilme-
si, paydaşlar nezdindeki işbirliği mekanizmalarının 
oluşturulması ve hem iç hem de dış istihbari altya-
pının güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Nihayet operasyon aşaması ise ticari faaliyetler, 
finansal faaliyetler, yatırım faaliyetleri ve diğer fa-
aliyetlerden oluşmaktadır. Ticari operasyon başlığı 
altında dış pazar risk ve fırsatları, piyasa kısıtlama-
ları ve haksız rekabet uygulamalarına  karşın mil-
li şirketlerin hareket kabiliyetlerinin desteklenme-
si, hak ve menfaatlerinin savunulması gibi faaliyet-
ler sıralanabilir.

Finansal operasyonlar dâhilinde finans sektörü-
ne ilişkin gelecek öngörülerinin üretilmesi, finan-
sal varlıkların çeşitlendirilmesi ve pazarlanmasına 
yönelik aktiviteler yürütülmesi, finansal istikrarsız-
lık ve kriz beklentilerine dair tahminlerin oluştu-
rulması, finansman alternatiflerinin araştırılması ve 
uygun şartlarda bağlantı kurulması ve benzeri giri-
şimlerden bahsedilebilmektedir.

Yatırım operasyonu kapsamında küresel yatı-
rım fırsatlarının araştırılması ve yatırımcıların bil-
gilendirilmesi, cazip koşulları haiz yatırım yapıla-
bilir ülke ve sektörlerin belirlenmesi, yatırım karar-
larına etki eden dış unsurların izole edilmesi, yatı-
rım sonrasında yatırımcı hak ve menfaatlerinin ko-
runması beklenmektedir.

Nihayet milli güvenlik mimarisinin kritik bir 
unsuru olarak tasarlanması beklenen ekonomi dip-
lomasisinin, toplumsal sorunlar ile çevre kirliliği ve 
iklim değişikliği gibi küresel problemlerin çözümü-
ne dair politikaları yönlendirici bir özellik ihtiva et-
mesi de önem taşımaktadır.

***

15 Temmuz süreci ve içinde bulunulan ekono-
mik konjonktür, 16 yıldan bu yana elde edilen si-
yasal ve iktisadi kazanımların dış saldırılar marife-
tiyle bir anda tersyüz olabileceğini göstermiştir. Bu 
noktada politik ve ekonomik alanın dönüşümüne 
dair hamlelerin hızı ve niceliğinden ziyade kalite-
si ve niteliğine odaklanılarak dengeli ve kontrollü 
bir metodun takip edilmesi, küresel jeopolitik de-
ğişimler karşısında ayaklarımızın yere daha sağlam 
basmasını sağlayabilecektir.



73

 Umran • Aralık 2018

  GÖÇÜN İZİNİ SÜREN YÖNETMEN 

ni gösteren ekonomik sınıf farkla-
rını ele alan, daha sonra toplum-
sal gerçekçi sinemayı etkileyecek 
temler barındıran bir müzikal. Fa-
kat asıl Ayhan Işık’ı seyirciye tanı-
tan Kanun Namına (1952) filmi, 
yerli sinema kabullerini değiştiren 
bir etki uyandıracaktır. Daha önce 
çeşitli mesajlar vermek veya sade-
ce seyirciyi salona çekmek için çe-
kilen, konuları ve kişileri açısın-
dan gerçek hayatla bağlantısı kur-
ma ihtiyacı duymayan sinemanın 
yerini bu filmle somut hayat ve 
gerçek insanların dramları almış-
tır. Sıradan sayılan insanların zor-
lu hayatları sanatsal bir dille işle-
mesiyle Akad, bu alanda kuşkusuz 
öncü bir yönetmendir.

Roman yazarları tarafından ka-
leme alınan senaryolarla faaliyetle-
rini sürdürüyor 1950’lerde, Akad. 
Yaşar Kemal’in senaryosunu yaz-
dığı Beyaz Mendil (1955), Atil-
la İlhan’ın senaristliğini üstlendi-
ği Yalnızlar Rıhtımı (1959), yönet-
menin çizgisini belirginleştiren ya-
pımlar.

1960’larda Türk sineması bü-
yük bir dönüşüm sürecine sah-
ne oluyor. Batı sineması destekçi-
si solcu aydınlar ve kurumlar, Ha-
lit Refiğ ve Metin Erksan’ın başı-
nı çektiği, daha sonra “ulusal si-
nema” diye adlandırılacak hareke-
tin çalışma alanını kısıtlamaya ça-
lışıyorlar. Erksan, Refiğ ve Türkali, 

T ürk Sineması’nda yapısal deği-
şim 1950’lerde başlar. Bu deği-

şimde payı olan sinemacılar ara-
sında Lütfi Akad’ın ismi ilk sıra-
da yer alıyor. Sinema tarihçileri, 
gerçek anlamda bir sinemanın ku-
rulduğu “sinemacılar dönemi”nin 
başlangıcı olarak Akad’ın Vurun 
Kahpeye (1949) isimli filmini gös-
terirler. Kanun Namına (1952), 
daha somut bir başlangıç orta-
ya koyuyor. Sinemacılar dönemi, 
devlet güdümlü memur sinema-
cıların yerine bağımsız çalışan ve 
seyircinin talepleri gibi kendi tem-
sil kodlarımızı da hesaba katan 
bir faaliyette belirginlik kazanıyor. 
Daha önceki sinemanın kalıpla-
rı halkla iletişim kurmayı bir tür-
lü başaramamış, haddizatında bu-
nun kaygısını da taşımamıştır. Ka-
nun Namına ile birlikte kamera so-
kağa inerken iç mekânlara bağım-
lıkla ilgili tereddütlerinden kurtul-
maya başlıyor.

Lütfi Akad’ın bu dönemi baş-
latan isim olması bir rastlantı de-
ğil. İlköğrenimini Osmanlı İmpa-
ratorluğu mekteplerinde gördüğü 
için yoğun ve zorlu bir dönemin 
şahidi olduğu muhakkak. Muha-
sebe tahsili ve Lale Film Şirketi’nin 
muhasebe işleriyle ilgilenmesi, si-
nemanın sektörel yönleri üzeri-
ne düşünmesini sağlamış olmalı. 
Seyirci tarafından ilgiyle karşıla-
nan ilk filmi, Halide Edip’in roma-
nından uyarladığı Vurun Kahpeye, 

Millî Mücadele yıllarında köy oku-
luna tayin edilen yenilikçi bir ka-
dın öğretmenle köyün cahil ima-
mı arasındaki zihniyet uçurumu-
nu ve bunun sebep olduğu kav-
gayı konu alır. Bu film, Cumhu-
riyet sonrası sinemasının işlediği 
“ilerici-gerici”, “aydın-yobaz” şe-
masını sürdürmesi itibarıyla Akad 
açısından bir talihsizlik anlamına 
geliyor kanaatimce. Kemalizm’in 
çeşitli alanlarda sıklıkla kullandı-
ğı “yobaz imam” figürü, mütedey-
yin kesimlerde dini inanç ve sem-
bollerini, bütün olarak da varlık-
larını karikatürize etmek suretiy-
le horlamanın bir göstergesi sayı-
larak rahatsızlık konusu oluyordu. 
Bu filmde Aliye öğretmeni başarıy-
la canlandıran Sezer Sezin, Akad 
sinemasının vazgeçilmez oyuncu-
larından biri olacaktır. (Akad anı-
larında Sezin’in, “görünmez bağ-
ları varmışçasına yönetmenle dü-
şünce alışverişi kuran az ama ger-
çek oyunculara özgü bir havaya 
sahip” olduğunu, onun kişiliğinde 
ilk defa soylu bir oyuncuyla karşı-
laştığını yazıyor).

Şekli Batılılaşma Eleştirisinden 1960’lara

Lüküs Hayat (1950), Akad’ın 
senaryosunu yazdığı ve yönettiği, 
Batıcılık ve modernlik ya da ileri-
cilik konusundaki sathi kabul ve 
uygulamaları, bununla bağlı ola-
rak gösterişçi tüketimle kendi-

GÖÇÜN İZİNİ SÜREN 
YÖNETMEN

Cihan AKTAŞ

Türk sinemasında yaşanan tartışmada taraf belirtmekten kaçınsa da, açık 
ki “yerlilik” meselesini dert etme konusunda Kemal Tahir çizgisinin izini 
sürmüştür Akad. Esin kaynaklarından söz ederken, halk hikâyelerinin 
yanı sıra Kemal Tahir’den, onun kendimize ait bir sanat ve düşüncenin 
izini sürmesinden ve böylelikle açtığı yoldan beslendiğini dile getiriyor. 
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bu yönetmenleri “sol kesim” için-
de görmeyen (sinema arşivi olarak 
kurulmuşsa da sinema faaliyetle-
rini tanımlama konumunda nadir 
bir kurum olan) Sinematek’in fa-
aliyetlerinden dışlanıyorlar. Çok 
geçmeden Sinamatek de 68 etki-
sinde bir sol hareket tarafından 
“iş birlikçi” olarak suçlanıyor. Her 
ne kadar sinemanın kurulu yapı-
sı dışında bir dil arayışıyla “ulusal 
sinema”nın itirazlarına yakın olsa 
da, Lütfi Akad bu kavgaya dâhil 
olmaktan uzak duruyor.

Kemal Tahir ve Halit Refiğ’e 
göre Yılmaz Güney, Umut (1970) 
filminde Türk toplumunun ger-
çeklerini sahih bir şekilde yan-
sıtmaktan uzaktır. Bu film yalan-
cı bir gerçekçilik kurgusuyla ken-
di toplumsal tecrübelerimize ya-
bancı, sahte bir toplumsal gerçek-
çilik inşa etmektedir. Toplumsal 
gerçekçilik konusundaki bu görüş 
farkı, Türk sinemasında ciddi bir 
ayrımı belirliyor.

Anadolu Üçlemesinden Göç Filmlerine

Akad ise, Anadolu üçleme-
sinin ilk filmi olan Hudutla-
rın Kanunu’nun (1966) senar-
yosunu birlikte yazdığı Yılmaz 
Güney’le sonraki yıllarda da ça-
lışmalarını sürdürdü. Hudutla-
rın Kanunu’nda yarı belgesel bir 
dille Güneydoğu’daki kaçakçılık 
meselesini ele aldı. Kan davasını 
konu ettiği Ana (1967) ve yoksul 
bir köyde, ağanın kızıyla yaşadık-
ları aşk yüzünden zorlu sınavla-
ra sokulan bir çobanın hikâyesini 
konu alan Kızılırmak/Karakoyun 
(1967), Anadolu üçlemesinin di-
ğer filmleridir. Akad, Umut (1970) 
filminin Sinamatek’teki gösterimi-
nin ardından büyük bir heyecanla 
Yılmaz Güney’i tebrik ederken bu 
filmi, Türk sinemasının ilk gerçek-
çi filmi olarak tanımlıyor.

Gündeydoğu’daki kaçakçı-
lık meselesi daha önce Kemal Ta-
hir ve Halit Refiğ’in de gündemi-
ne gelmişti. Memduh Ün’ün ya-

pacağı İnsan Avcıları isimli film 
için araştırmalar yapmak üzere 
birlikte Güneydoğu’ya gitmişler-
di. Halit Refiğ ve Kemal Tahir ara-
sındaki fikir uyumu daha sonra, 
Refiğ’in Bir Türk’e Gönül Verdim 
(1969) isimli filmiyle sarsıntı ge-
çirecektir. Kemal Tahir, milliyetçi 
ve muhafazakâr kesimlerde heye-
canla karşılanan bu film nedeniy-
le Refiğ’e bir yıl kadar mesafe koy-
muştur.

Kurtuluş Kayalı’nın bu konu-
daki konuşmamızda altını çizdi-
ği gibi, sinema ortamında yaşa-
nan tartışmada taraf belirtmekten 
kaçınsa da, açık ki “yerlilik” me-
selesini dert etme konusunda Ke-
mal Tahir çizgisinin izini sürmüş-
tür Akad. Dünyanın neresinde 
olursa olsun seyredildiğinde “Bu 
bir Türk filmi” diye bilinecek film-
ler yapmanın peşinde oldu hep. 
Esin kaynaklarından söz eder-
ken, halk hikâyelerinin yanı sıra 
Kemal Tahir’den, onun kendimi-
ze ait bir sanat ve düşüncenin izi-
ni sürmesinden ve böylelikle açtı-
ğı yoldan beslendiğini dile getiri-
yor. Âlim Şerif Onaran ile yaptığı 
söyleşide “Erksan ve Refiğ Kemal 
Tahir’den çok etkilendi. Siz de et-
kilendiniz mi?” sorusuna su cevabı 
veriyor: “Hangimiz ondan etkilen-
medik ki? O kuşağın çoğu sanatçı-
sı etkilendi.”

Akad, sinemasının 60’larda 
kazandığı başarıyı ikinci üçle-
mesiyle 70’lerin zor ortamına 
taşımaya belki de kavga olarak 
da isimlendirilen dönemsel tar-
tışmalara mesafeli durarak güç 
bulabilmiştir Akad. Gelin (1973), 
Düğün (1974) ve Diyet (1975) üç-
lemesinde Anadolu’dan İstanbul’a 
göçün aile ve geniş aile üzerindeki 
etkilerini kadın kahraman üzerin-
den, seyircinin hislerini istismara 
meyletmeyen gerçekçi bir dille 
işlemiştir. Ailenin erkek karak-
terleri esnaf, seyyar satıcı, fabrika 
işçisi… Hülya Koçyiğit’in başa-
rıyla canlandırdığı farklı göçmen 

kadın karakterleri, şehre yerleşme 
süreçlerinde kadınların payını or-
taya koyuyor. Akad mekânların 
kullanımı konusunda bir hayli 
dikkatli bir yönetmen. Üçlemede 
iş alanları film sıralamasına göre 
nispeten bireysel olandan dışarı-
ya, emek mücadelesiyle ilgili bir 
bilinç kazanmaya zorlayan şart-
lara doğru yönelmektedir. Avlulu 
evler, büyük şehre taşınan sılayı 
ifade ediyor. Özellikle kadınlar o 
avlu içinde sılayı yaşatabildikleri 
sürece şehre mesafeli olmayı sür-
düreceklerdir.

Köyden kente göç edenlerin 
yerleşme çabalarının bir ileriki 
aşaması olarak işçi sorununa odak-
lanan Diyet’te, göçmen işçinin 
yerleşmesi sendikal mücadelenin 
sağladığı bir bilinçlenmeye bağlı 
olarak yeni bir mahiyet kazanıyor. 
Patronun sorgulanamaz konumu, 
hadis-i şeriflerin gösterdiği açıda 
tartışmaya açılıyor. Düğün’deki 
dram ise gıybet ve faiz uyarılarıyla 
tahkim edilirken Kur’an ayetlerine 
göndermede bulunuluyor. Küçük 
bir kızın, okumaya meraklı bir de-
likanlının hayatları geniş ailenin 
işlerinin yolunda gitmesi için kur-
ban ediliyor.

Geniş aileyi ayakta tutan kadın 
emeği, şehir ortamında bu emeği 
görünmez kılan dengeler sarsıl-
dığında yeni kanallarda temayüz 
edecektir. Suskunluğuyla ve hiz-
metleriyle muteber sayılan “gelin”, 
geniş aile düzeninde ister istemez 
kabul gören yeni çalışma düze-
ninde kendi sessizliğini kırmayı 
öğrenecektir. Göç travması iki ke-
limeyle geçiştirilecek kadar kolay 
izah edilemez, Akad’ın üçlemesi 
şehrin geleceğine damgasını vura-
cak sarsıcı yaşantıları, bir ölçüde 
veya tamamen bildiğimizi varsay-
dığımız halde farkına varamadığı-
mız açılardan gösteriyor seyirciye. 
Bütün olarak Akad sineması, sa-
hih ve yapıcı bir toplumsal eleştiri 
arayışında bir sinema olarak tarif 
edilebilir.
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üretmenin hem de siyasi müca-
delenin ana noktasıyken, şimdi 
kredi ilişkisi bunun yerini almış-
tır - (en azından küresel Kuzey’in 
çoğunluğunda.)

Farklı Yorumlar

Marx hakkında, bir yazar 
olarak, düşünceleriniz nelerdir?

Hiç şüphesiz Marx bir üslup 
ustasıydı. Gerçekten de devrimci 
bir üslup olduğunu söyleyebildi-
ğimiz gibi, Manifesto’da Martin 
Puchner’ın işaret ettiği gibi Marx 
ve Engels’in de etkili bir şekilde 
yeni bir tür yarattığını, gerçek 
bir “devrimin şiiri” oluşturduğu-
nu söyleyebiliriz. Ama bu sadece 
Manifesto’da değil. Kapital de 
aynı ölçüde bir edebî şaheser-
dir. Tüm bunların Marx’ın mirası 
için önemine gelince, karmaşık-
tır... Bir yandan Marx’ın retorik 
güçleri, belirli bir devrim amacı 
için insanları harekete geçirme-
de açıkça rol oynadı. Öte yan-
dan, Marx çoğu zaman ironik bir 
ruh hâli ile yazdı, öyle ki anlamı 
bazen kayboldu. Bir şey kesin: 
Marx’ın yazıları zor, ancak sıkı 
okuyucusunu ödüllendiren ve 
birçok farklı yoruma izin veren 
şekillerde yazar.

G ünümüzde finans piyasalarının 

toplumları nasıl etkilediği da-

hası kapitalist üretim tarzının ka-

pitalist öngörü tarzına dönüşmesi 

ayrıntılarıyla ele alınması gereken 

meselelerden biri… Ekonomiye 

hükmeden zirvedekilerin üretim-

den öngörüye kaydıklarında yaşa-

nanlara bakmak bu bakımdan ol-

dukça ufuk açıcı olacaktır. Zira bir 

şeyler üretmenin veya doğrudan 

hizmet sağlamanın zorluklarıyla 

uğraşacaklarına, bunlarla uğraşan-

lar üzerinden bahis oynayıp puan-

lama yapmakla ilgileniyorlar. Ivan 

Ascher hayranlık uyandırıcı kitabı 

Portföy Toplumu’nda (Açılım Ki-

tap, 2018) finansal krizlerin yo-

ğunlaştığı günümüzün tarihini ya-

zıyor. Portföy toplumunun tuhaf 

gücü ve kırılganlığı hakkındaki 

sezgilerimizi derinleştiren Ascher, 

finans kapitalizmin çoğunlukla 

esrarengiz süreçlerinden bazıları-

nı açıklamakla kalmıyor. Aynı za-

manda bizleri sermayenin kendi 

geleceğiyle ilişkisinin finans piya-

saları tarafından yönlendirildiği o 

yerlerde kapitalizmin kendisine 

ne olacağını da düşünmeye da-

vet ediyor. Son tahlilde hâkimiyet 

ilişkileri sürüp gidiyor ve gizem-

li havalar yayılıyor, fakat şeytan 

ayrıntılarda gizlidir doğrusu ya-

zarın dikkatimizi çektiği yer de 

tam orasıdır. İnsanlar günümüzde 

risk toplumunun alt katmanları-

na iştirak etmek, riski ve disiplini 

aşağı doğru dağıtırken işleyişini 

gizleyen bir sistemi desteklemek 

zorunda bırakılıyorlar. İlgilendiği 

finans kapitalizmin hızını ve de-

rin karmaşıklığını ortaya koyan 

Portföy Toplumu hem finans piya-

salarının hem de onun büyüsüne 

kapılmış toplumların eleştirisidir. 

(Umran) 

Kapitalizmin aşırılıklarının 
bazı kişiler için yıkıma yol aç-
mayacağını öne sürüyorsunuz. 
Ayrıca, “Kapitalizm tarihinde 
kâr arayışı belirleyici bir sabite 
olsa da, ürettiği kesin olarak sö-
mürü biçimleri değildir” diyor-
sunuz. Bu noktayı biraz daha 
açar mısınız?

Demek istediğim, basitçe, 
bugünün finansallaşmış yeni ka-
pitalizmi eski sistemlerden ayırt 
etmemiz gerektiğidir. Kâr arayı-
şını kapitalizmde sabit olarak ele 
alırken, bu kârın takip edildiği 
terimlerin değişebileceğini düşü-
nüyorum. Özellikle, ücret(maaş) 
ilişkisinin bir zamanlar hem kar 

YENİ KAPİTALİZMİ              
ESKİ SİSTEMLERDEN 
AYIRMAMIZ GEREKİR

Ivan ASCHER

Ivan Ascher hayranlık uyandırıcı kitabı ‘Portföy Toplumu’nda 
finansal krizlerin yoğunlaştığı günümüzün tarihini yazıyor. 
Portföy toplumunun tuhaf gücü ve kırılganlığı hakkındaki 
sezgilerimizi derinleştiren Ascher, finans kapitalizmin çoğunlukla 
esrarengiz süreçlerinden bazılarını açıklamakla kalmıyor.
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En sevdiğiniz Marksist yazar 
kimdir?

Favorilerden hoşlanmıyo-
rum, ama Marx hakkında kendi 
düşüncemi şekillendiren kitap-
ları adlandırmak zorunda olsay-
dım, Louis Althusser’in Kapita-
li Okumak, Jacques Derrida’nın 
Marx’ın Hayaletleri ve Moishe 

Postone’un Zaman, Emek ve Sos-
yal Hâkimiyet kitaplarını söyler-
dim. Ancak bu, andığım yazarla-
rın ya da hayranlarının kendileri-
ni kendi kitabımda bulabilecek-
leri anlamına gelmez! Postone’a 
bölümlerimden birinin taslağını 
verdiğimde ve bana şöyle dedi: 
“Bu çok açık.” Beklediğim iltifat 
bu değildi, ama söyleyebileceği 
en iyi şey buydu, sorun yok.

Margin Call’i (Oyunun Sonu) 
finansal kriz döneminde çıkan en 
iyi film olarak anıyorsunuz - is-
ter roman ister gazetecilik olsun, 
başka türden böyle beğendikleri-
niz var mı?

Size bu soruya akıllıca cevap 
verebilecek kadar geniş bir şe-
kilde bilgi sahibi değilim, ancak 
daha okuryazar olan arkadaşla-
rımdan bazıları sizi doğru yön-
lendirebilir. Ben şahsen Annie 
McClanahan’ın son kitabı Ölü 
Vaatler: Borç, Kriz ve Yirmi Bi-
rinci Yüzyıl Kültürü’nden çok 
şey öğrendim. South Park’ın 
“Margaritaville” adlı bölümünün 
çok iyi olduğunu, kendimle ilgi-
li çok fazla bilgi verme pahasına 
belirtebilirim. 2008 hakkında 
hem mizahi hem pedagojik ve 
aynı zamanda teolojik olarak ze-
kice olan birçok şeye sahip.

Marx’tan başka, hakkında en 
çok yazdığınız iki figür Robinson 
Crusoe ve Fabrice Tourre. Onlar 
hakkında ne düşündüğünüzü kı-
saca anlatabilir misiniz?

Daha önce önerdiğim gibi, 
Marx’ın Kapital’deki analizinin 
içeriği ve biçimi neredeyse ayrıl-
maz. Bunu fark ettiğimde, ken-
di argümanımın edebi destekle-
re ihtiyacı olacağını da fark et-
tim. Fabrice Tourre, menkul kıy-
metler sahtekârlığıyla suçlanan 
eski bir Goldman Sachs çalışa-

nı ve özel yazışmaları ve kamu 
davası, benim argümanıma hiz-
met ediyor. Kabul etmekten nef-
ret ediyorum, ama yazı boyun-
ca çeşitli nedenleri onun haya-
tıyla özdeşleştirdim. Ayrıca bir 
zamanlar Chicago’da ona rastla-
dım ve neredeyse bir imza iste-
yecektim. Pembe ve düğmeli bir 
gömlek giyiyordu. Daha sonra, 
Marx’ın da kullandığı Robinson 
Crusoe var ve bana “tahmini ka-
pitalist tarzı” dediğim şeyin fark-
lı yönlerini tarihselleştirmem-
de yardımcı oluyor. Ama liste-
me ekleyebileceğim bir karakter 
daha var: Moneybags, para sahi-
bi. Marx’ın kitabında kurnaz bir 
işveren olarak görünür. Kitabım-
da para ödünç veren ya da bu-
nun gibi bir şey olarak ortaya çı-
kıyor. Muhtemelen bu kitabın en 
önemli kişiliklerinden birisi… 

Neoliberalizm Bahsi

Bu kitabınız neoliberalizmin 
sonuçlarını ele alıyor; neolibera-
lizmi nasıl tanımlarsınız?

Açıkçası, neoliberalizmin na-
sıl oluşturulduğuna dair kesin 
tartışmalardan uzak duruyorum. 
Neoliberalizmi ayrı bir sınıf pro-
jesi şeklinde ele almak için söyle-
necek çok şey varken bunu farklı 
bir rasyonellik biçimi olarak ta-
nımlamak için de pek çok ka-
nıt bulunuyor. Her ikisi de, çağ-
daş oluşumlarımız ile daha önce 
gelenler arasındaki süreklilik ve 
süreksizlikleri anlamamıza yar-
dım ettikleri sürece bence makul 
yaklaşımlardır. Herhâlde Wendy 
Brown’ın düşünce tarzına David 
Harvey’den daha yakınım ama 
sanırım birinin her zaman seçil-
mesi gerekmiyor. Benim kendi 
katkım, hikâyenin belirli bir yö-
nüne odaklanmaktır ki bu da fi-
nansallaşmadır.

Açıkçası, neoliberalizmin 
nasıl oluşturulduğuna 
dair kesin tartışmalar-
dan uzak duruyorum. 
Neoliberalizmi ayrı bir 
sınıf projesi şeklinde ele 
almak için söylenecek çok 
şey varken bunu farklı 
bir rasyonellik şekli ola-
rak tanımlamak için de 
pek çok kanıt bulunu-
yor. Her ikisi de, çağdaş 
oluşumlarımız ile daha 
önce gelenler arasındaki 
süreklilik ve süreksizlik-
leri anlamamıza yardım 
ettikleri sürece bence 
makul yaklaşımlardır.
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Portföy Toplumu’nun kapağı, 
bir at yarışı içeriyor ve daha son-
ra kitapta, dedenize eşlik ettiği-
niz bir hikâyeyi anlatıyorsunuz. 
Bu metaforun piyasalarla nasıl 
bağlantılı olduğunu kısaca anla-
tabilir misiniz?

Bu güzel kapağı ben yapabil-
seydim keşke. Bahsettiğin anıyla 
ilgili, bölge için güzel çalışma-
lar yapan Brooklyn’li bir sanatçı 
olan Julie Fry tarafından tasar-
landı. Bazı insanlar oraları de-
vasa casinolar olarak tanımlasa 
da yarış pistinin görüntüsünü 
beğeniyorum: bir ödül kazana-
bilecekleri umuduyla yarışan 
jokeyler var (daha çok satın alan 
borçlu gibi), ve büyükbabam 
gibi yarışın sonucu üzerine bah-
se girenler var. Her iki gruptaki 
insanlar resmen özgürdür, ancak 
yarışma ve bahis oynama aynı 
şey değildir. Ve her iki grubun 
birbirine ihtiyacı olsa da, onla-
rınki çok asimetrik bir ilişki ol-
maya devam ediyor. Bu, konu 
kumarhane üzerinden de bah-
sedebilirdi, tabii ki: evin kumar-
bazlara ihtiyacı var ve kumarbaz-
ların eve ihtiyacı var. Çoğumuz 
hâlâ ev olmayı tercih ederdi.

Analizinizin türetilebilir ol-
duğunu, ancak Marx’ın emek de-
ğer yorumlamasının değiştiğine 
değiniyorsunuz. Şu an ne üzerin-
de çalışıyorsunuz?

Analizim çok türevli ve 
Marx’tan oldukça fazla yararla-
nıyorum, borçluyum ona. An-
cak, finans teorisinde, ikincil 
ürün değeri üzerinde az duru-
luyor. Yani evet, üretimden tah-
min ve korumaya geçişin gerekli 
ve potansiyel bakımından önem-
li olduğunu düşünüyorum. İs-
ter analitik bir kategori ister-
se bir mücadele alanı olarak ol-
sun, üretimin devam eden öne-
mini gizlemek için böyle bir de-
ğişim istemem. Aslında, kitabın 
bir kısmı da bunun üzerine: üre-
tim anlayışımız ile çağdaş finans 
kategorileri arasındaki bağı yeni-
den kurmak, ondan arındırılmış 
gibi görünüyor. Benim şu anki 
araştırmalarımda olduğu gibi, 
Bayesyan olasılığının yükselişi ve 
onun finans, savaş, reklam vb. 
dünyasında hayatımızı yöneten 
çeşitli algoritmik süreçlerde öne 
çıkmasıyla daha fazla ilgisi var. 
“Öngörü Araçları”nı kontrol et-
menin önemi ile ilgili şeyler; ben 
bu konu üzerinde girişimde bu-
lundum.

Trump ve Spekülatif Finans 
Dünyası

Trump, modern finans çağı-
mız için uygun birisi mi? Tahmin 
edilemez bir şekilde hareket etti-
ğini belirten bir blog yazısı yaz-
dınız, pazarın onun siyaseti ne 

olursa olsun onunla devam ede-

ceğini düşünüyor musunuz?

Donald Trump’ın ABD baş-

kanlığına seçilmesinin bir fela-

keti olduğu göstermek için çok 

fazla seçenek var. Bunlardan biri, 

Trump’ın mizacının çeşitli yön-

leri -özelleştirme, eşitsizlik, çev-

resel tahribat- spekülatif finans 

dünyasına mükemmel bir şe-

kilde uymaktadır. Blog yazısına 

koyduğum gibi, bugünün finans 

piyasaları Breitbart’taki haberler-

den farklı değil: yani söylentiler-

le dolu. Yatırım fon yöneticisinin 

herhangi bir zamanda şirketin 

hisse fiyatını “doğru” bir şekil-

de yansıtıp yansıtmadığı önemli 

değildir. En son tweet’in de ger-

çekte mi yoksa tamamen fante-

ziye mi dayalı olduğu ve yahut 

dün tweet ettiği şeyle çelişiyor 

mu Trump için önemli görün-

memektedir. Piyasaların istikrar-

sızlıktan hoşlanmadığı söylen-

se de, finansal türevlerde ticaret 

yapabilenlerin öngörülemezliğin 

artışından iyi bir şekilde fayda-

lanmaları da mümkündür. Maa-

lesef bu böyle.

Kaynak:
https : / /mitpress .mit .edu/blog/ f ive-

minutes-ivan-ascher-part-1 
ht tps : / /mitpress .mit .edu/blog/ f ive-

minutes-ivan-ascher-part-2
Çeviren: İbrahim IŞIK

Favorilerden hoşlanmıyorum, ama Marx hakkında kendi 
düşüncemi şekillendiren kitapları adlandırmak zorunda olsay-
dım, Louis Althusser’in Kapitali Okumak, Jacques Derrida’nın 
Marx’ın Hayaletleri ve Moishe Postone’un Zaman, Emek ve 
Sosyal Hâkimiyet kitaplarını söylerdim. Ancak bu, andığım 
yazarların ya da hayranlarının kendilerini kendi kitabımda 
bulabilecekleri anlamına gelmez!
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mayan muhatabın durumu gö-

zetilerek çoğu zaman temsil, teş-

bih, mecaz vb. sembolik anlatım 

yollarıyla gerçekleşmiş ve “din 

dili” olarak adlandırabileceğimiz 

bir biçimle kendine özgü bir hu-

susiyet kazanmıştır. Ancak, İlahi 

Kelamın bu hususiyetinin dik-

kate alınmadığı her durum, ta-

biat olayları ve yaratılış ile ilgi-

li birçok hadisenin mucizevî bir 

karaktere büründürülmesine ve 

bunların birer akide hâline gel-

mesine sebep olmuştur.” 

Çok büyük bir titizlik ve 

emekle kaleme alındığı anlaşılan 

ilmi değeri haiz makalelerden 

meydana gelen bu kitap; top-

lam 12 ana başlıktan oluşmak-

tadır. Altı ana başlıkta irdelenen 

mucize bahsi, “Kur’ân ve diğer 

kaynaklarımızda mucize” başlı-

ğı altında işlendikten sonra, bazı 

Kur’ân sureleri, Mi’raç olayı ve 

gerek Hz. İsa hakkında ifade edi-

len ve etrafında gelişen olayların 

irdelenmesi ve gerekse Hz. Musa 

ve Mısır’da gerçekleşen mucize-

ler ve bunlar üzerinden yapılan 

değerlendirmeleri ilgi ile okuya-

cağınızdan eminim. 

H ikmet Zeyveli’nin kaleme al-

dığı ve Kur’ân Araştırmaları 

Merkezi (KURAMER) Yayınları 

tarafından basılan İlahi Dinlerde 

Mucize ve Gayb: Geleneği Yeni-

den Okumak adlı kitabını tanıt-

maktan büyük onur duyduğu-

mu ifade etmek isterim. 

Adı geçen kitapta ele alınan 

konuların birçoğunu, Araştır-

ma ve Kültür Vakfı’nda Hikmet 

Bey’in kendisinden bir dizi semi-

nerler hâlinde takip etme fırsatı 

bulmuştum. 

Öncelikle belirtmem gerekir 

ki; Kur’ân’da ve birçok Hadis li-

teratüründe geçen “gayb”, “mu-

cize” ve “kıssa” gibi kavramlar ve 

bu kavramlar üzerinden işlenen 

konu ve olayların doğru anlaşıl-

masının, Kur’ân mesajının doğru 

anlaşılmasına yapacağı katkı tar-

tışma götürmez bir gerçektir. 

İlahi Kelamın Hususiyetleri

Bu nedenle farklı zaman di-

limlerinde Hikmet Bey tarafın-

dan kaleme alınmış olan makale 

ve seminerlerin kitap hâline geti-

rilmesi bu açıdan çok önemli bir 

hizmet olmuştur. Kanaatim odur 

ki; böyle bir kitabın ortaya çık-

masına neden olan en temel ge-

rekçe veya ihtiyaç, kitabın arka 

kapağında çok güzel özetlen-

miştir diye düşünüyorum: “İn-

san toplulukları kendilerini ifade 

etmek için her devirde nevi şah-

sına münhasır bir dil üretmişler-

dir. İlâhî hitap da bu gerçeği dik-

kate alarak onlara kendi ürettik-

leri dil ile hitap etmiştir. Bu hi-

tap, ontolojik bakımdan müte-

kellim ile aynı düzlemde bulun-

Mucize ve Gayb Kitabı 
Üzerine Birkaç Not

Ömer ALPERENOĞLU

Hikmet Zeyveli’nin İlahi Dinlerde Mucize ve Gayb: Geleneği Yeniden 
Okumak kitabında anlatılan ve zaman içinde birçok anlam kaymasına, 
yanlış yorum ve anlaşılmalarla karmaşık hâle gelen konuların; 
ilim, akıl ve ferasetle hareket edip, sözü köpürtmeden çok ufak 
dokunuşlarla ne kadar anlaşılır ve açık hâle geldiğine şahit olacaksınız.
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İkinci bölüm ise iman esasla-

rından biri olarak karşımıza çı-

kan “Gaybın Bilinmesi” başlı-

ğı altında, gaybın tanımı, muh-

tevası, gayb-peygamber ilişki-

si, Kur’ân dışı gaybi ihbarlar ve 

bunların çıkış amilleri örnek-

ler üzerinden verilerek konunun 

daha iyi anlaşılması sağlanıyor. 

Dokuzuncu başlıkta işlenen 

“Meallerle Yaşatılan bir Efsane 

Üzerine” adlı konunun önemini 

ise ilgili bölümün “Son Sözler” 

kısmını okuduğunuzda anlaya-

caksınız kanaatindeyim. Sanki 

bu bölüm, “elinizdeki bu kitap-

la yetinmeyin ve bu kitapta işle-

nen konuları mutlaka başka ki-

tap ve kaynaklardan da araştırın” 

der gibidir.

 “Kur’ân Kıssaları” başlığı al-

tında çok özlü şekilde işlenen 

konuyu yine bu bölümde ko-

nuyla ilgili atıfta bulunulan, Mu-

hammed Ahmed Halefullah’ın 

Kur’ân’da Anlatım Sanatı ismiy-

le dilimize çevrilen doktora tezi-

ni de mutlaka okumalısınız. 

Meselenin Özü

Bana göre; “mucize” bahsinin 

irdelendiği on bir ve on ikinci 

bölümlerin, ilgili kitapta yedinci 

ve sekizinci bölümler olarak yer 

alması gerektiğini düşündüğüm 

bu iki başlığın, neden burada yer 

aldığını anlamamış olmakla bir-

likte; özellikle “bereketlendirme 

mucizeleri” başlığında anlatılan 

bazı siyer olaylarının literatürü-

müze nasıl da farklı yansımış ol-

duğunu hayretle müşahede et-

miş olacaksınız. 

Özet olarak;

1) Kur’ân’da, ilk muhatap-

ların anlamayacağı hiçbir keli-

me, kavram, kıssa, olay veya ha-

ber ve benzeri şey söz konusu 

değildir. Bu nedenle bugün de 

bizim, sahabenin anladığı gibi 

Kur’ân’ı doğru anlamak istiyor-

sak; Kur’ân ile aramızda oluşan 

bu 1400 yıllık mesafenin kapan-

masına katkı sunacak çalışmala-

ra ağırlık vermemiz gerekir. Bana 

göre, Hikmet Bey’in bu çalışma-

sı ile -işlediği konular açısından- 

ilk yıllardan günümüze kadar-

ki sürede, bu kavramlar üzerin-

de oluşan sis ve tortuları çok ti-

tiz, ilmi bir derinlik ve çaba ile 

gidermeye çalıştığını görmeniz 

mümkün olacaktır.

2) Bu kitapta anlatılan ve za-

man içinde birçok anlam kayma-

sına, yanlış yorum ve anlaşılma-

larla karmaşık hâle gelen konu-

ların; ilim, akıl ve ferasetle hare-

ket edip, sözü köpürtmeden çok 

ufak dokunuşlarla ne kadar an-

laşılır ve açık hâle geldiğine şa-

hit olacaksınız. Başka bir ifade 

ile “din kültürü” nün söyledik-

leri ile “din” in söylediklerinin 

birbirinden farklı olduğunu gör-

memize katkı sağlayacaktır. “Din 

kültürü” içinde yer alan birçok 

Kur’ân yorumlarının; ilahi hita-

bın neyi niçin söylediğinden, ilk 

muhatap kitlenin ondan ne anla-

dıklarından uzak bir yaklaşımla 

ayetlere her türlü anlamı yükle-

meyi mubah sayan keyfi bir yo-

rum tarzının nasıl ortaya çıktığı-

nı görme fırsatını elde edeceksi-

niz.

3) İnsanların; Allah katında 

sorumluluktan kurtulmaları ve 

bu dünyada da barış ve huzur 

içinde yaşaması için Kur’ân’ın 

vaaz ettiği temel ilkelerin çok 

kolay, çok net ve anlaşılır şeyler 

olmasına rağmen, birçok şeyin 

çelişkili, karmaşık, anlaşılmaz ve 

içinden çıkılmaz hâle nasıl geti-

rildiğini görme imkânınız ola-

cak. Ayrıca, Kur’ân birçok şeye 

işaret ederken veya birçok şey-

den örnek verirken, işaret edi-

len veya örnek verilen şey (kişi, 

toplum, kıssa, olay, haber, yaratı-

lış, gökyüzü, yeryüzü, iklim, afet 

vs.) üzerinden ders almamız, ak-

letmemiz, mesaj çıkarmamız ge-

rekirken, örnek verilen veya işa-

ret edilen nesnelere, objelere ta-

kılarak özün, mesajın, hissenin 

ve hikmetin nasıl yitirildiğini gö-

receksiniz.

İlmi düzeyi yüksek böyle bir 

çalışmayı ülkemiz insanlarına 

kazandırdığı için başta Hikmet 

Zeyveli olmak üzere emeği geçen 

herkesten Allah razı olsun. 

Kur’ân’da, ilk muha-
tapların anlamayacağı 
hiçbir kelime, kavram, 
kıssa, olay veya haber 
ve benzeri şey söz konu-
su değildir. Bu nedenle 
bugün de bizim, saha-
benin anladığı gibi 
Kur’ân’ı doğru anla-
mak istiyorsak; Kur’ân 
ile aramızda oluşan bu 
1400 yıllık mesafenin 
kapanmasına katkı 
sunacak çalışmalara 
ağırlık vermemiz gere-
kir.
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Şark’ın Kartalı
Ali Emre

Ali Emre, Nureddin 
Zengi’nin ardından, 
çarpık yaklaşımlarla 
Doğu ve Batı edebi-
yatlarında tanınmaz 
hâle getirilen Sela-
haddin Eyyubi’ye, 
yine büyük bir ça-
banın verimi olan 
yeni romanıyla ışık 
tutuyor. Yer yer yarı 
belgesel bir özellik 
de taşıyan eserde, 
hem yalnız ve mah-
zun bir insan hem de 
kurucu ve yol gös-
terici bir önder olan 
Selahaddin’in hayatı, 
zengin ayrıntılar ve 
etkili hikâyeler eşli-
ğinde gözler önüne 
seriliyor. Şark’ın Kar-
talı, tarihin tekerini 
edebiyatın temasıyla 
yeniden döndürüyor.

Gölgedeki Adam Memduh Şevket Esendal
Yasin Beyaz

Memduh Şevket Esendal, Türk hikâyeciliğinin en önemli temsilcilerinden biri olmasına rağmen ya-
şadığı dönemde ve öldükten sonra ismi pek gündeme getirilmemiştir. Esendal hakkında hazırlanan 
eserlerin eksikliklerini giderip bütünlüklü bir çalışma ortaya koymayı hedefleyen Yasin Beyaz’ın 
Gölgedeki Adam Memduh Şevket Esendal kitabı hikâyecinin hayatını genel bir çerçevede sunmak 
yerine onun yaşadığı dönemdeki siyasi, fikri ve edebi konumunu, çevresini ve ilişkilerini dikkate 
alıyor. Böylelikle Esendal’ın tarih içindeki yerinin, yaşadığı dönemde ne anlam ifade ettiğinin ve 
eserleriyle beraber günümüze akseden yönlerinin açıklığa kavuşturuyor.

Darbe ve Din
Metin Önal Mengüşoğlu

Türkiye’nin özel bir dönemini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz son 
on altı yıllık yakın dönem tarihinin etrafında döndüğü başat kavramlar 
arasında din ve darbenin yer aldığını söyleyebiliriz. 17/25 Aralık 2013 
girişiminin ardından bilhassa 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine 
uzanan süreç darbe teşebbüsleri bakımından başlı başına ele alınması 
gereken bir süreç. 
Metin Önal Mengüşoğlu Din ve Darbe kitabında kalbi selimi esas alan 
bir dikkatle, bu iki kavram etrafında Türkiye’nin elan içinde bulunduğu 
‘özel tarih’e bakıyor. “Varsa sözümüz, eleştirimiz onu yapmalıyız ve 
ben bu kitapta kanaatlerimi paylaşmaya çalıştım.” diyor.

Sosyoloji ve Yöntem
(Ed.) Melike Akbıyık

Öteden beri sosyolojide yöntem tartışmaları daima güncelliğini koru-
muştur. Sosyoloji ve Yöntem kitabına katkı sunanlar, bu konuda ken-
di akademik serüvenlerinden yola çıkarak samimi bir sosyoloji diliyle 
perspektiflerini öğrencileri ve meraklılarıyla paylaşıyorlar. İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde verilen konferans-
lardan hareketle oluşturulan kitapta, Ahmet Çiğdem, Ali Ergur, Nadir 
Suğur ve Fatmagül Berktay’ın bilimler, bilim pratikleri, eleştirel teori, 
kuram ve saha ilişkisi, sosyolojik araştırmanın imkân ve sınırlılıkları, 
Türkiye’de siyasi düşünce tarihçiliği eksenli metinleri yer alıyor. Çalış-
mada ayrıca Yücel Bulut’un sunuşu ve Melike Akbıyık’ın önsözü var. 

Nasıl Bir Zamanda Yaşıyoruz?
Jacques Rancière

Filozof Jacques Rancière ile Eric Hazan demokrasiyi, temsili sistemin 
demokrasi olup olmadığını ve “popülizm”i tartışıyor, “sınıf mücadelesi” 
ve “tahakküm” gibi kavramlara dönüyorlar. Tahakküme karşı son on yıl 
içinde dünyanın pek çok yerinde patlak vermiş olan halk hareketlerini, 
“isyanlar”ı başarılı ve başarısız yönleriyle ele alırken ufuklarında hep 
başka bir dünyanın nasıl mümkün olabileceği var: “Geleceği yaratan 
sadece şimdiki anlardır ve bugün için hayati mesele, eşitliksizlik yanlısı 
mantıklar tarafından önerilen algı, düşünce, yaşam ve ortaklık tarz-
larına mesafe almayı sağlayan tüm ayrılık biçimlerini geliştirmektir. 
Onlara birbirleriyle karşılaşma ve bir eşitlik dünyasından fışkıran gücü 
yaratma imkânı vermek için çaba göstermektir.”
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