KİMLİĞİNİ ARAYAN TÜRKİYE
-TARİH, TOPLUM VE SİYASETİN KIYASINDA-

T

ürkiye ve İslâm dünyası hem içerde hem de dışarda ciddi sorunlarla karşı karşıya. ABD ile ilişkiler, İran ambargosu,
Muhammed Mursi’nin şehadeti, Suriye, Doğu Akdeniz, yenilenen İstanbul seçimleri, G-20 Zirvesi, hepsi birbiriyle ilişkili
gelişmeler.
Şurası son derece açık ki Türkiye, emperyalist bir kuşatma altında. Doğu Akdeniz’deki petrol/güç meselesi, S-400’lere
karşı F-35 şantajı, terörle yapılan amansız mücadele, ekonomik problemler, Körfez’deki gerilim, Suriye/İdlip/Fırat’ın doğusu
meselesi, ABD’nin en üst seviyeden Türkiye’yi ekonomik yaptırım ile tehdit etmesi gibi konular ile Türkiye’nin sıkıştırıldığı
altüst olan bir dünyada bir erken seçim noktasına gelinmez inşaallah. Artık seçim yorgunu olan ülke rahatlamalı ve bir an
önce bu atmosferden çıkarak iktidarıyla, muhalefetiyle ülke meselelerinde bütünleşmeli, adalet, işsizlik gibi temel sorunlar
yanında dış politikaya, güvenlik meselesine ve ekonomiye odaklanmalıdır.
Türkiye etnik, mezhep, tarz-ı hayat fay hatlarına sahip. Sıkça dillendirilen etnik kimlikler seçimlerle beraber gittikçe
siyasallaştı, Kürt milliyetçiliği yenilenen İstanbul seçiminde görüldü ki artık “kurşun asker” değil… Tarz-ı hayatı içeren laikdindar karşıtlık birbirine yakınlaşma görüntüsü sergilese de mezhep ve etnik iddialarla, bölge fanatizmiyle sürekli kaşınıyor, bu nedenle yeni siyasal alan müşterekliği kurmak için bir imkân olarak görülmelidir. Devletin mağdur üretmemesine,
mazlum inşa etmemesine, memnuniyetsizliği artırmamasına özen gösterilmelidir. Unutmamak gerekir ki, güçlü devlet
vatandaşlarını dışladığı, yok saydığı oranda değil kapsadığı, içselleştirdiği, bütünü içine eklemlediği oranda güçlüdür.
***
İstanbul seçim sürecinde Suriyelilere dönük ırkçılaştırılan nefret yüklü anti-mülteci siyaset, ülke içindeki gelişmelere
karşı çok daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Türkiye’nin 28 Şubat darbesi, 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber yakında
tarihte yaşadığı en önemli olaylardan olan Suriyeli mülteciler üzerinden beraberliği zedeleyen açıklamalara her an bir
yenisi ekleniyor. Bu konuda hükümetin mültecileri mümkün olduğunca barındırmak, ülke içinde tutmak eksenli siyasetin
sonuna kadar destekçisi olduğumuzu ilan etmeliyiz. İdeolojik körlük ile vicdani akıl arasındaki fark da budur. Hem zaten
beraberlik, diğer topluluklar ile ortalığı kan ve gözyaşına boğmadan yaşayabilmek demek değil midir?
Ülkemizin Batılılaşma sürecinde, bir yandan mevcut bireysel ve toplumsal özellikler, yapılar, kurumlar, değerler, anlayışlar, inançlar, hayat tarzları adeta “imha” edilirken; diğer yandan da Avrupa ülkelerinin ve bireylerinin teşkil ettiği
modele uygun bireysel ve toplumsal özellikler, yapılar, kurumlar, değerler, anlayışlar, inançlar, hayat tarzları yeniden “inşa”
edilmeye çalışıldı. Bunların yeni kültürcü ataklarının son zamanlarda artması, Türkiye’deki ahlak ve kimlik tartışmalarını da
derinden etkiliyor, dönüştürüyor.
Batılılaşma sürecinde, okullar başta olmak üzere her alanda toplumumuza yüklenen kimlik onu asla tatmin etmediğinden bu konudaki çıkış arayışı süreklilik kazanmıştır. Cumhuriyet döneminin sosyal ve siyasi gelişim dinamiğini oluşturan şey bir “öz ve kimlik” arayışıdır. Toplum bu arayışa yakın duran siyasilere destek vermiş, bağrına basmıştır. Sahici olsun
olmasın merkeze tavır koyabilen veya öyle olduğuna inandığı partilere yakın durmuştur. İslâm, ezan, cami, din öğretimi,
laiklik gibi konulardaki tavırlar bu noktada sembolik hâle gelen konulardan birkaçıdır.
İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması kitabındaki deyimiyle Batıcı, laik ve bürokratik oligarşiye karşı Doğucu,
İslâmcı, halk cephesinin teşekkül etmesi bunun neticesidir. Ne var ki tüm iyi niyetli girişimlere karşın düzenin normalleşmesi bir türlü gerçekleşmedi. Ayrıca toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan ülkenin normalleşmesi için öncelikle seküler
devlet güçlerinin tümünün temsilciliğini üstlenen CHP, millet ile barışmalı, halk ile bütünleşmeli, müfrit laikçi ve kurucu
ideoloji Kemalizm’in değerlerini referans alan ulusalcılardan kurtulmalıdır. Laikçilik adına milletin değerlerine, dindarlara
hasmane tutum sergilemekten vazgeçmelidir.
Öteden beri CHP’de çeşitli arayışlar söz konusu olsa da erken dönemde şekillenen tarihsel bagaj, kendini güncelliyor
ve fırsatını bulduğu anda belirginlik kazanıveriyor. Denebilir ki, CHP’nin hafızasını paranteze almadan bir çıkış yolu bulması
pek mümkün görünmüyor. Elbette bu ikircikli hâl sadece CHP açısından değil Türkiye’nin siyasi hayatı açısından da önemli
sonuçlar doğurmaktadır. Bir taraftan partinin ideolojik, tarihsel kodlarını esnetme bir taraftan da kendi üyelerinin dışındaki seçmene ulaşma niyeti arasında sıkışan CHP’yi daha yakından takip etmek gerekiyor. Halktan kopuk “klasik CHP’li”
tipolojinin seçimsiz geçecek birkaç yıl içindeki performansı aynı zamanda Türkiye’de düzenin ne kadar normalleştiğini de
görme imkânı sunacaktır.
***
Türkiye’de ve İslâm âleminde karşılaştığımız acılar, ölümler, ihanetler, bize kurulan tuzaklara dikkat etmemizi, oyuna
gelmememizi gösteriyor. Türkiye’den yükselen samimi sesler insanımızın uyanışının ve dirilişinin bir göstergesi olarak
umut vericidir ama henüz yeterli değildir. Herkes için ahlak, adalet ve huzur getirecek bir İslâmî uyanışın tekrar hayatımıza
hâkim kılınmasıyla ancak yeniden köklü bir değişim, bir diriliş ve kurtuluş gerçekleşebilecektir.
Bu vesile ile şunu daima hatırlamalıyız: İnsanca varoluşunun kökenleri ta Hz. Âdem’e kadar dayanmakta ve süreç
içinde gerektiğinde bu insanca varoluşun kökenleri tazelenip yenilenmektedir. İslâm’ın sürekli diri ve yeni olmasının sebebi
ve anlamı da budur. Allah’ın dini bir zaman dilimi içerisine hapsedilemez ve dondurulamaz. Bir cemaatin veya topluluğun
eline ve insafına terkedilemez. İslâm, Allah katında tek dindir, her yer ve zamanda bütün insanlar içindir.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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GÜNDEM

Müslümanlığın En Zayıf Hâli Çaresizlik…
Karşılaştığımız acılar, ölümler, ihanetler, bize kurulan tuzaklara dikkat
etmemizi, oyuna gelmememizi gösteriyor. Türkiye’den yükselen samimi
sesler insanımızın uyanışının ve dirilişinin bir göstergesi olarak umut
vericidir ama henüz yeterli değildir. Herkes için ahlak, adalet ve huzur
getirecek bir İslâmî uyanışın tekrar hayatımıza hâkim kılınmasıyla ancak
yeniden köklü bir değişim, bir diriliş ve kurtuluş gerçekleşebilecektir.

Metin ALPASLAN

B
4

u resim telefonuma düştüğünde çağdaş Ebu Cehillerin, Firavunların hüküm
sürdüğü Mısır’da Mursi adında
bir Yusuf yine toprağa düştü
dedim. Zindana atıldığı günden itibaren öldürmek için
planlar yapıp 6 yıl boyunca
sistematik bir işkenceye tabi
tuttular. Ailesiyle sadece 2 kez
görüştürüldü.
Ağır şeker hastası olmasına rağmen ilaçlarını
vermediler.
Yavaş yavaş zehirleyerek tek başına kaldığı daracık hücrede hem bedenine hem aklına hem ruhuna eziyet ettiler. Fenalaşıp yere yığıldığında 50
dakika müdahale yapılmadı. Yarım saat ambulans
çağrılmadı. Bile bile ölüme terk edildi.
Şehidin cenazesi bile Sisi ve müttefiklerini
korkuttu. Köyünde defnedilme vasiyeti olmasına
rağmen cenazesi ailesine teslim edilmedi. Şafak
vaktinde yangından mal kaçırır gibi yoğun güvenlik tedbirleri altında alelacele defnettiler. Ailesi ve
avukatı dışında hiç kimsenin, basın yayın kuruluşlarının yaklaştırılmadığı mezarlığa girme ve görüntüleme için sadece İsrail’in KAN televizyonuna
izin verilmesi bu hainlerin ne kadar alçaldığını ve
kime hizmet ettiklerini gösteriyor.

Evet, İslâm dünyası büyük bir değerini kaybetti. Piyon olarak kullanılan cuntacı
hâkimlerin yürüttüğü tiyatro
mahkemede şehidimiz her
daim darbecilere meydan okudu. O, inandığı dava uğruna
katillerle işbirliğini reddeden
tavizsiz tutumu ile daima mazlumların yanında yer aldı. Başkan seçildiğinde başkanlık sarayına taşınmadı, kirada oturduğu evde yaşamaya
devam etti. Görevdeyken hiç maaş almadı. Muhammed Mursi, bilgi ve birikimi yüksek, davasında samimi, gerçek bir Müslüman lider olduğunu
zindanlardaki direnişi ile göstermiş, davası uğruna hayatını feda etmiştir.
2012 yılında İsrail Gazze’ye saldırdığında tarihe geçen bir konuşma yapmış ve İsrail’e şöyle
meydan okumuştu: ‘Şayet İsrail bombardıman ve
işgallere son vermezse Mısır halkının kahredici
gücünü görecektir.’ demişti. Tek gündemi Mısır
halkı ve ümmetin felaha erişmesiydi. Bir gecede
4 bin Mısırlıyı barbarca öldüren darbecilere her
daim yiğitçe meydan okudu. Onun çağdaş firavunlara karşı verdiği savaş ve “Haksızlığa boyun
eğmeyin, anneler ve babalar çocuklarına ‘Sizin
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Müslümanlığın En Zayıf Hâli Çaresizlik…
ecdadınız adam gibi adamdı.’ diyecekler” sözü inşallah hiç unutulmayacaktır.
Şehit olduğu duruşmada Filistin ve Katar
ajanlığı gibi komik bir suçlama ile yargılanıyordu. Türkiye sevgisi ve Tayyip Erdoğan ile dostluğu başta İsrail olmak üzere bölgedeki Suud ve
BAE gibi kukla rejimlerin hoşuna gitmemişti. Bu
karanlık ittifak 6 yıl boyunca katil Sisi’ye destek
vererek, finansman sağlayarak işkence sürecine
yapılanmaları ve bizatihi İslâm’ın kendisini tehlidoğrudan müdahil oldular ve böyle bir Müslümake olarak ilan ediyorlar. Mursi
nı katlettiler.
şimdi özgür, Rabbinin huzuYemen’de, Libya’da Müsruna alnı açık yüzü ak çıkacak
İslâm
dünyası
büyük
bir
lümanların kanını akıtan,
inşallah. Ya siz, ABD’nin ‘abd’ı
değerini kaybetti. Piyon
Türkiye’ye karşı açık savaş
olan katiller saraylarınızda
olarak kullanılan cuntailan eden, şer güçleri ile ittiyaşasanız bile esirsiniz, her
cı hâkimlerin yürüttüğü
fak eden, güce tapan bu kagün ölüm korkusuyla yaşayan
tillere bakınca, bir anda insan
tiyatro mahkemede şehidikölelersiniz.
her şeyin bittiğine, takatinin
miz her daim darbecilere
İnsan dünyanın sonu mu
tükendiğine ve bu zalimlere
meydan okudu. O, inangeldi diye düşünüyor. Görükarşı yapacak bir şeyin kalmadığı dava uğruna katilnen o ki, şimdilik bu katildığı vehmine kapılıyor. Yeryülerle işbirliğini reddeden
leri durduracak bir güç yok.
zünde çaresizin, mazlumun,
tavizsiz tutumu ile daima
Dünya bu zulümlere seyirci
kimsesizin feryadı gökyüzüne
mazlumların yanında yer
kalıyor. Sürüdeki kuzuyu kurçıkarken bunu taşlaşmış yüaldı. Başkan seçildiğinde
dun değil de çobanın yediği
rekler, sağırlaşmış kulaklar,
başkanlık sarayına taşınbir dünyada yaşamaktayız.
insan haklarından bahseden
madı, kirada oturduğu
Elimizle bu feryada derman
ABD, İngiltere, AB ülkeleri, Sievde yaşamaya devam
olamıyoruz. İşgalci Ebreheyonist İsrail, kukla krallıklar,
etti. Görevdeyken hiç
lerin üstüne ebabiller gibi taş
emirlikler bu insanlık dramına
maaş almadı. Muhammed
yağdıracak, Musa için denizsessiz kalmaya devam ediyorMursi, bilgi ve birikimi
leri yaracak, İbrahim’i yakan
lar. İran ve Filistin dahi çok
yüksek, davasında samiateşi cennet bahçesine dönüşcılız taziye mesajları ile olayı
mi, gerçek bir Müslüman
türecek güç bize kavuşmuyor.
geçiştirdiler. İslâm âlemi bir
lider olduğunu zindanlarTaşlaşmış, kirlenmiş, kararmış
kere daha tarih önünde girdiği
daki direnişi ile göstermiş,
kalplerimizle “elimizden bir
sınavı kaybetti.
davası uğruna hayatını
şey gelmiyor” mazereti ile hafeda etmiştir.
yıflanıp duruyoruz.
Vicdanı Kararmış Dünya
Dünyanın kara yürekli caVicdanı kararmış dünya
nileri, Müslümanların, masum
ile beraber bizler de çaresizce
insanların kanını dökerken
seyrediyoruz… İslâm’ın direnen merkezi Kudüs
bizler peşinden koştuğumuz dizginlenemez arzuişgal altında, ABD bölgedeki diktatörlerin gözlelarımız, isteklerimiz, hırslarımız ile tökezlediğirine baka baka orayı İsrail’in başkenti ilan ediyor.
mizin, ümidimizi kaybettiğimizin farkında mıyız
Mekke’yi çoktan teslim etmiş olan Körfez’in tiranacaba? Şu anda İslâm âleminin maruz kaldığı işları yarın orayı da pazarlık masasına süreceklerdir.
gal ve istila hareketinin kaynağı zalimlere teslimiyettir. Son teknoloji silahlarıyla ülkeleri tarumar
Şimdi saltanatlarını korumak adına ‘Yüzyılın Antettikleri gibi, psikolojik kavramlarla da umutları,
laşması’ adı altında Kudüs’ü satıyorlar, Filistin’i
düşünceleri, inançları tarumar ediyorlar.
peşkeş çekiyorlar. Batı ile ele ele vermiş tüm İslâmî
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Karşılaştığımız acılar, ölümler, ihanetler, bize
kurulan tuzaklara dikkat etmemizi, oyuna gelmememizi gösteriyor. Türkiye’den yükselen samimi
sesler insanımızın uyanışının ve dirilişinin bir
göstergesi olarak umut vericidir ama henüz yeterli
değildir. Herkes için ahlak, adalet ve huzur getirecek bir İslâmî uyanışın tekrar hayatımıza hâkim
kılınmasıyla ancak yeniden köklü bir değişim, bir
diriliş ve kurtuluş gerçekleşebilecektir.
Bize düşen, her türlü fedakârlığı göstererek
mevkiin, makamın, servetin, şöhretin dayanılmaz
hafifliğine kapılmadan, gözünü budaktan esirgemeyen, ilmi ile amel eden, ihlas ve takva sahibi,
cihat ehli dava adamları yetiştirmektir. Bu kaliteli
insanları yetiştirecek gerekli müfredatı hazırlayacak, maddi kaynakları oluşturacak kurumları
oluşturmaktır.
İnşallah Mursi’nin bu kutlu şehadeti Müslümanların ve gelecek nesillerin önünü aydınlatacak
bir meşale olacaktır. İnsanlığın kurtuluşuna vesile
olacak bir direniş tohumu olarak yeşerecektir.
6

Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Toplum, Yeni Bir Siyaset…
İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimlerinde alınan sonuçlar bize artık
samimi bir özeleştiriye ihtiyaç olduğunu, bir muhasebe yapılması gerektiğini göstermektedir.
Cumhurbaşkanı’nın daha önce ‘metal yorgunluğu’ diye ifade ettiği gibi belediyelerde 25 yıl, iktidarda ise 17 yıllık bir yorgunluk ve yıpranmışlık
vardı. Bu yıpranmışlığın tedavi edilmediği seçimlerde alınan sonuçlardan anlaşılmaktadır. Birilerinin AK Parti içinde ciddi hatalar yaptığı ortadadır.
2011 yılına kadar toplumun kılcal damarlarına

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Türkiye’nin normalleşmesi için öncelikle CHP millet ile barışmalı, halk ile
bütünleşmeli, müfrit laikçi/Kemalist
ulusalcılardan kurtulmalıdır. Laikçilik
adına milletin değerlerine, dindarlara
hasmane tutum sergilemekten vazgeçmelidir. Millet, seçim döneminde camilerde iftarlarda verilen pozlarda samimi olunmasını arzu etmektedir.

kadar erişen AK Parti daha sonra genç ve tecrübesiz kadrolarla buradan uzaklaştı. Ayrıca ülkemizin
sistemi çok çabuk/çarçabuk değiştirilerek adeta
50+1’e mecbur edildi. Buna uygun değişiklikler
aynı hızla yapılamadığı gibi Parti ve bürokrasi de
buna uyum sağlayamadı.
31 Mart sonuçları bir tepkiyi işaret ediyordu
ama bu tepki iyi ölçülüp değerlendirilemedi. Mahalli bir seçimin dış politikaya malzeme yapılması, ülkenin beka meselesine kilitlenmesi toplum
tabanında çok inandırıcı bir yaklaşım olmadı.
Türkiye’nin onca meselesi varken İstanbul seçimlerini bu kadar öne çıkarmak uygun görülmedi.
Gündelik ve göstermelik birtakım davranışlar
toplumu aptal yerine koymak gibi algılandı. Yapılan vaatlerin daha önce iş başındayken neden
yapılmadığı sorgulandı. Haksızlıklara karşı çıkan,
özgürlükleri savunan, haksızlıkları çözmek için iş
başına gelen bir iktidar son yıllarda bu suçlamalarla itham edilmeye başlandı.
31 Mart’ta AK Parti’nin kazandığı ilçeler bu
defa CHP’ye geçti, birinci olduğu ilçe sayısını 14
ilçeden 28 ilçeye çıkardı. Demek ki seçimlerin
tamamı yenilenseydi ilçelerde de kaybedecekti.
806.000 oy farkı Türkiye çapında % 2’lik bir oy
farkı demektir ve gelecek seçimler için bir sinyaldir. Bu sonuçlar AK Parti’nin yeniden fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini göstermektedir.
AK Parti için ilk işaret fişeği 16 Nisan 2017’deki
anayasa değişikliği referandumunda atılmıştı ama
bu dikkate alınmadı. O zaman ki ‘hayır’ oyları
(4.728.000) bugün İmamoğlu’nun aldığı oya çok
yakın. O zaman da Erdoğan karşıtlığında birleşmiş bir ittifak vardı. Bu seçimde ‘millet ittifakı’
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Müslümanlığın En Zayıf Hâli Çaresizlik…
oldukça konsolide olurken ‘cumhur ittifakı’ bunu
başaramadı. Cumhur ittifakının MHP seçmeni
üzerinden kayıp yaşadığı anlaşılıyor. Farkın açılmasında Öcalan’ın mektubunun etkili olduğu,
Bahçeli ve MHP seçmeninin kendini geri çektiği,
hatta bu yüzden AK Partili milliyetçilerin dahi
Binali Bey’e teveccüh etmediği anlaşılıyor. Ayrıca
muhafazakâr gençliğin de Cumhur İttifakına oy
vermediği alınan sonuçlardan anlaşılıyor. Karşı
tarafı “Kandil ve HDP ile iş tutuyor” diye suçlarken diğer yandan Öcalan ipine sarılmak ve ona
konum kazandırmak tepki çekti.
Kürt seçmenin çekincesinin de devam ettiği
anlaşılıyor. Seçimlere 3 gün kala Öcalan’ın mektubunun kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’a
okutturulması tam bir akıl tutulmasıydı. Terörist
başının bu şekilde kullanılması Kürt seçmeni
olumsuz etkilediği ve Öcalan üzerinden mesaj verilmesinin kabul görmediği anlaşılmaktadır.
Kimse böyle ciddi bir fark beklemiyordu. Seçmenin yeniden seçim yapılması kararına ikna
olmadığı ve cezasını maalesef AK Parti’ye kestiği
görülüyor. Bu kampanyada icraatlar ve projeler
konuşulmadı, iş tamamen algı üzerinden götürüldü. Ekrem İmamoğlu mağduru iyi oynadı.
Büyükçekmece’de polis baskınları tepki çektiği için, bu ilçede 31 Mart’ta 6 puan olan fark 23
Haziran’da 18 puana çıktı. Ayrıca bu toplum tehdit dilinden hoşlanmıyor. Ordu valisine hakaret
meselesinde, ‘İmamoğlu seçilse bile onu yargı kararı ile indiririz’ söylemi ve ‘Meclisler de hâkimiz
başkanı çalıştırtmayız’ gibi söylemlere seçmenin
tepki gösterdiği anlaşılıyor.
Bu seçim sonuçlarını fırsat bilip Ekrem
İmamoğlu’nu ‘aslansın, bir tanesin, cumhurbaşkanı olursun’ diye gaza getirebilirler. Her daim
Türkiye’yi karıştırmak için devreye sokulan dışarıdaki fonlardan İmamoğlu’na mali destek geleceği ihtimalini göz ardı etmeyelim. Zayıf bir adayı
Türkiye’de alternatif hâle getirmek, Reis’in karşısında Cumhurbaşkanı adayı konumuna getirmek
kimin projesi veya kimin hatasıdır?, düşünmek
gerekiyor.
CHP’nin 3 yıl seçim istemediği belirtiliyor.
Bu süre zarfında kazandığı belediyelerin icraatlarını ortaya koyması ve başarısını göstermesi

isteniyormuş. Beylikdüzü’nde 5 yılda borcu 5 katına çıkaran bir aday koskoca İstanbul’da ne yapacak acaba?
Türkiye’nin normalleşmesi için öncelikle CHP
millet ile barışmalı, halk ile bütünleşmeli, müfrit laikçi/Kemalist ulusalcılardan kurtulmalıdır.
Laikçilik adına milletin değerlerine, dindarlara
hasmane tutum sergilemekten vazgeçmelidir. Millet, seçim döneminde camilerde iftarlarda verilen
pozlarda samimi olunmasını arzu etmektedir.
Ülkemiz emperyalist bir kuşatma altındadır.
Doğu Akdeniz’deki petrol/güç meselesi, S-400’lere
karşı F-35 şantajı, terörle yapılan amansız mücadele, ekonomik problemler, Körfez’deki gerilim,
Suriye/İdlib/Fırat’ın doğusu meselesi, ABD’nin en
üst seviyeden Türkiye’yi ekonomik yaptırım ile
tehdit etmesi gibi konular ile Türkiye’nin sıkıştırılıyor; alt üst olan bir dünyada inşallah bir erken
seçim noktasına gelinmez. Ateş çemberindeki ülkemizin bu kadar mesele varken yeniden bir seçim ortamına sokularak gerilmesi ve kaynak israf
etmesi ülkeye hayır getirmez. Toplum artık aylar
süren seçim tartışmalarından usanmış, tekrar tekrar seçime gitmekten bıkmıştır. Artık seçim yorgunu olan ülke rahatlamalı ve bir an önce bu atmosferden çıkarak iktidarıyla, muhalefetiyle ülke
meselelerinde bütünleşmeli, dış politikaya, güvenlik meselesine ve ekonomiye odaklanmalıdır.
Temiz bir Türkiye için siyasetin bu kirlilikten
kurtulması gerekmektedir. Bir zihniyet değişikliği
ve bir arınma sürecinden geçilmesi elzemdir. Yeni
bir insan, yeni bir siyaset, yeni bir toplumu konuşmamız gerekmektedir.
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Mursi’yi Niçin Öldürdüler?
Yasir EZ-ZEATİRE

N

8

e hastalık sebebiyle öldü ne
de varolan tıbbi ihmal sebebiyle. Çünkü hastalık ve tıbbi
ihmal bir anda değil, aşama aşama öldürür. Peki, mahkeme salonunda bu ölüm nasıl gerçekleşti?!
Mursi ortadan kaldırıldı. Mısır tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanına yapılan buydu. Bu tespitin içi
boş değil. Aksine olaylar sürecinin
ince analizidir.
2013 yılının Eylül ayında
Mursi’nin öldürülmesi seçeceğinin pratiğe aktarılacak bir seçenek
olduğu bağlamında bir makale
yazmıştım. Mursi o vakit uzun
süre gösterilmedi veya bir iki anlık
görüntü haricinde medya organlarına sınırlama getirildi. Bu süre
zarfında hakkında bilgi alınamadı.
Hikâyeyi anlık görüntüyle anlatmak zordu. Özellikle de yargı
süreci korkunç ilerliyor, Mursi’nin
açıklaması muhtemel sözler üzerinde tahakküm kurdu. Yargıçların
kontrolündeki mikrofon dışında
sesi dışarıya vermeyen camekân
bir şey icat ettiler.

Arap dünyasındaki gazetecilerin
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğu veya bunların tümüne katıldığımız
söylenemez. Yazıları tercüme etme
amacımız, olayların yorumlanmasında
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını
görünür kılarak meseleler karşısında
yapılan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/
yorumların bu perspektifle okunmasının
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki
gelişmeleri kavrama sürecine önemli
katkılarının olacağını düşünüyoruz.
Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye
çevrilmiştir. (Umran)

2013 yılında yayınlanan makalede bu adamın tasfiye edileceği
tahmininde bulunmuştum. Çünkü
cumhurbaşkanlığı kazanmasından
itibaren yaşananların tamamının
bilgisine sahip tek kişiydi. Sisi’nin
Mursi’nin güvenini kazanması ve
kurtulmak istediği isimlerden kurtulması sonrası kıvrak bir zekâyla
yürüttüğü bir oyundu bu.
Mursi’nin kazanması sonrası
her adım Sisi ve kendisine destek
olan güvenlik ve askeri ekibi tarafından çizildi. Mursi bu oyunun
kurbanı oldu. Daha az zeki olduğu için değil, karşı tarafın oyunun
dizginlerini elinde tutma ve sahadaki adımlarla eğilimlerini doğru verme genişliği vardı. Pratikte
Mursi başkan değildi. Görüntüdeydi sadece. Modern devlette yönetici güvenlik ve askeri kuruma
dayanan kişi değildir. Bu kurum
kendisinden kurtulma yönünde
tam bir seferberlik hali içindeyken
Mursi nasıl yönetici olabilirdi ki?!
Askeri darbenin uyarısını yaparken bunu kuma yazmadık. 30
Haziran protesto tarihi olarak belirlendiği zaman bu toplanmanın
darbeyi meşrulaştırmaktan başka bir hedefinin olmadığını ifade
ettik ancak Sisi Mursi’ye durum
kontrol altında ve kendisi için bir
tehlike söz konusu olmadığı mesajı verdi. Amaç Mursi’den bir anda
değil, sokakları ikna edecek ve
kısmen dışarının gazını alacak bir
gerekçeyle kurtulmaktı. Böylece
darbe programı kontrollü şekilde
hayata geçirildi. Vicdan sahipleri
ve keza dış çevrelerce de bu program biliniyordu.
O dönem olan bitenin bilgisine sahip tek kişi Mursi. Bunun
sonucu olarak gözlerden uzak
tutulması ve dış dünyayla irtibatına izin verilmemesi sonrası kendisinden kurtulunulması
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gerekiyordu ancak bu da belirli ve
programlı bir dönem kapsamında
yapıldı. Bir adamdan kurtulmak
yaratıcı bir fikre ihtiyaç duymuyor. Halid Meşal beraberindeki
kahramanlar olmasaydı hiç kimse
anlamaksızın zehirleyecek öldürülecek değil miydi? Zehirle suikastlar uzun solukludur ve kısa sürede
tahlillerle ortaya çıkmaz. Vefatı
meşrulaştırmak ve aynı anda zamanlamasını belirlemek için kısa
vadeli uzun vadeliye eklenebiliyor.
Sovyetler Birliği’ndeki KBG
organı, zehirlenmeyle öldürme
konusunda en meşhur organdı ve
bu yöntemi Saddam Hüseyin gibi
başkaları da kullandı. Sovyetler
çökünce kurumun birçok subayı
Siyonist oluşuma yani İsrail’e geçti
ve Siyonist oluşum bu bağlamda
en güçlü ismi oldu. Böylelikle
Mursi tasfiye edildi. Hatta tasfiye
operasyonu muhkem bir şekilde
yerine getirildi. Zira zamanlaması
mahkemede ve insanların önünde
olacak şekilde yapıldı.
Darbenin bölümleri Mursi’nin
anlatmasına gerek kalmaksızın ifşa
olmuş durumda ancak bu adamın
anlatacakları Sisi ile ilgili kısmı ifşa
edecekti ve cinayetin hedefi de bu
kısımdı. Bu adam için bir boğulmuşluk hissetmiyoruz. Çünkü o
Allah’ın izniyle rabbine şehit olarak gitti ancak Mursi Arap dönemimizin en aşağılayıcı bir sürecini
yaşayan bizleri kahretti. Mursi’ye
selam olsun ve Allah onu şehitler
arasında kabul eylesin. Katillerine,
destekçilerine ve onları meşrulaştıranlara gelinde onlar için dünyada ve ahirette utanç vardır.
(Katar el-Arab gazetesi, 19 Haziran 2019)

ORTADOĞU'DAN

Yüzyılın Antlaşması:
Filistinliler Hariç Herkes Kazanıyor
Abdulvehhab BEDİRHAN

Ö

lü doğdu. Hiçbir şey değiştirmeyecek. İki devletli
çözümü bitirecek. Yaklaşık bir
asırdır Filistin halkının uğradığı
zulmü derinleştirecek. Bölgedeki
şiddet ve terör tırmanacak. Ortadoğu’daki çekişmenin ömrünü
uzatacak. Dinler arasında ayrılığı,
İslâm ve Batı dünyası arasındaki
nefreti arttıracak. Yahut tam tersine ekonomik büyümeye dayalı çözümün tohumlarını ekecek, Filistin halkının şartlarını iyileştirecek,
çekişmenin sonlandırılmasına ve
bölgede daimi barışın tesisine zemin hazırlayacak, üç semavi dinin
mensupları arasında barışçıl birlikte yaşamaya zemin oluşturacak.
Yargılar ve görüşler Donald Trump
yönetiminin “barış planından”
veya bu başkanın/işadamının alışkın olduğu sözleşmeleri temsilen
“yüzyılın antlaşmasından” bahsetmesinden bu yana iki yıl boyunca
ortaya konuldu. Trump, damadını, müteahhitlerinden birini ve
İsrail destekçisi ABD büyükelçisini görevlendirerek antlaşmanın
hazırlanması noktasında aynı gizli
yöntemi ve pazarlığı baz aldı.
Peşi sıra gelen tereddütler, erteleme ve değişikliklerden sonra
planın siyasi yönünün ilan edilmeye hazır olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak toprağın, davanın
ve hakkın sahipleri Filistinlilerin

yokluğunda antlaşmanın ekonomin yönü Manama Çalıştayı’nda
ele alındı. Filistinliler Trump’ın
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
tanıması ve ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasından itibaren ABD’yi ve sunduğu her şeyi
boykot ediyorlar. Filistinlilerin
önünde şu iki seçenek var: Boykot ve yok olmak. Zira ABD tarafı
onları esasında yok hükmünde
görüyor. Kudüs konusundaki kararları aldığında onların davasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok.
Hatta Trump Arapların böylesine
merkezi bir sorunu kendi sorunları olarak benimsemesini gördü.
Washington’un Filistinlileri bu
antlaşmaya zorlamaya çalışmasına
rağmen onlara karşı yüz binlerce
evladını eğitimden ve sağlıktan
mahrum bırakarak sistematik
bir yıkım politikaları izledi. Zira
UNRWA ajansının iptali için kampanya başlattı, hastanelere vergiler
ödenek de dâhil tüm yardımlarını
kesti, İsrail’in soykırım, aç bırakma ve kutsalların ihlali arasında
gidip gelen kısıtlayıcı tedbirlerini
destekledi.
Kudüs kararı ve sonrasındaki
adımlar Filistin yönetiminin Kouchner ve Greenblatt’ın yıllardır
duran müzakereleri canlandırma
çabalarıyla işbirliği yapmamasına
misilleme olduğu açıklamasıyla
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meşrulaştırıldı. Yalnız bu “iki arabulucunun” sunduğu şartlar İsrail hükümetinin aşırı isimlerinin
sunduğundan daha aşırıydı. Zira
bu şartlar ortada bir İsrail işgali
olmadığını, yerleşimlerin meşru,
Kudüs’ün İsrail’e ait, dönüş hakkının tartışılamaz olduğunu ve
sınırların uluslararası kararlara
saygı göstermeksizin müzakereyle
çizileceğini öngörüyor. Daha da
kötüsü Trump yönetimi daha fazla
Filistin toprağı çalma amaçlı bir
dizi düzenlemeye yönelik Filistin
tutumunun olumsuz yaklaşımını
kullanmak için plan yapma hususunda İsrail hükümetine eşlik
ediyor. Hatta ABD Büyükelçisi
David Friedman Batı Şeria’dan
geniş alanları katma meselesinde
Binyamin Netanyahu ile pazarlık
yapıyor. Bununla birlikte ABD
antlaşmasını Filistin halkının kalkınma ve büyüme projesi olarak
sunuyor.
Birkaç istisna ile birlikte Manama Çalıştayı’na katılan tüm ülkelerin dikkate aldığı temel husus
ekonomik bir projenin özellikle
siyasi istikrarın varlığıyla irtibatlı bir çekişmedeki başarısıdır. Bu
antlaşmanın fikir babaları şu yaklaşımları tespit etmeliler: Birincisi
plan iki tarafın tam katılımına sahip olacak ve Filistinlilere rağmen
hayata geçirilmeyecek. İkincisi
Filistinlilerin halkları ve antlaşmaya varılmış iki devletli çözümle
ilgili uluslararası karar ve yasaları
gözetecek. Üçüncüsü adil ve kalıcı barışı tesis etmeye kadir olacak ancak plan/antlaşma esasında
Arap şartları üzerine bina edildi.
Bu Arap şartları bazı Arapların kazanım elde etmelerine imkân tanıyor, Amerikalılara ve İsraillilere
işgal halini devam ettirme veya Filistin ve halkını daimi sömürmelerine imkân tanımaktadır.
(Katar el-Arab gazetesi, 26 Haziran 2019)
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Vekâlet Savaşlarında Yeni Gelişmeler
Şemlan Yusuf EL-İSA

isteyen bir devlet olduğunu
sananlar yanılıyorlar. Zira bu
devletin yöneticileri dört Arap
başkenti Bağdat, Şam, Beyrut
ve Sana’yı ele geçirdiklerini ilan
ediyorlar. Körfezde biz Araplar
Yemen’de Husilere yoğunlaştık
ve İran’ın Irak’ta artan nüfuzunu unuttuk. İran orada Sünnileri
zorunlu tehcir için çalışıyor ve
Irak sınırındaki bölgelerdeki demografik yapıyla uğraşıyor.
İran 40 yıldır uygulanan

A
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BD ile İran arasındaki
askeri gerilim sebebiyle
Körfez bölgesinde tehlikelerin
arttığı bir zamanda Irak milletvekili Meşan el-Ceburi Irak televizyonlarından birine çıkarak
Suudi Arabistan’da petrol bölgelerini vuran SİHA’ların Irak’taki
bir askeri üsten hareket ettiğini
açıkladı. Milletvekili haberi adını
zikretmediği büyük bir devletten aldığını ve bu devletin Irak
başbakanını
bilgilendirdiğini
belirtti.
Sonrasında
Irak
polis
gücü tutuklanması amacıyla
Ceburi’nin evine baskın düzenledi. Belki de bu tutuklama
milletvekilinin Irak’taki siyaset
sınıfından bazı kanatların ortaya çıkmasını istemediği bir sırrı
ifşa etmesi sebebiyle yapıldı. Burada soru şu: Ceburi’nin iddiası
doğrultusunda Irak üssünden
SİHA’ları kaldıran taraf kim? Bu
tarafın Irak hükümetinin olmadığı kesin. Zira birçok kez Irak
hükümeti bölge çekişmelerine
karışmayacağını ve tarafsızlığını
korumak istediğini açıkladı.
Bizim açımızdan kesin olan
şu ki; İran’ın uşakları, maddi ve
askeri destek verdiği destekçisi

Amerikan ekonomik ambargoIraklı milisler ve partiler, İran
üzerindeki baskıyı hafifletmek
için harekete geçti. İran’ın bölgede çıkardığı bu milisler Körfez
bölgesinde kargaşa çıkardı. Birçok zaman İran yerine sahnede
bunlar yer alıyor, vekâleten savaşlara giriyor, bölge sorunlarına müdahale noktasında İran’ı
aklıyorlar.
Şimdi soru şu: İran ile ABD
arasındaki savaş İran’ın Irak’taki
uşakları ve destekçileri üzerinden başladı mı? Siyasi gözlemciler, İran ile ABD arasındaki açık
askeri çatışma uzak ihtimal ve
olmayacaktır. Çünkü ABD Başkanı, İran ve Suudi yönetimleri
savaşı tercih etmediklerini, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için alternatif barışçıl
çözüm arayışı içinde olduklarını
açıkladılar.
İran, bölgede barışın sağlanmasında kararlı olduğunu
açıklamasına rağmen gece gündüz Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan’daki yandaşlarını bölgedeki
Arap ve Amerikan çıkarlarını
vurmaları için harekete geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden İran’ın
barış için çabalayan bir devlet
olduğunu ve bölgenin istikrarını
Umran • Temmuz 2019

suna rağmen hâlâ Iraklı mezhepçi milisler ve partilerle birlikte
Irak’ın tarım ürünlerini yakmaya, Irak’ın balıklarını ve hayvan
zenginliklerini öldürmeye çalışıyor. Fabrikaların kurulmasını
engelliyor. Tüm bunlar Irak’ın
kalkınmasını engellemek için
yapılıyor ki Irak tamamen İran’a
bağımlılığı sürsün. ABD de Irak
halkının oluşumları arasındaki
mezhepçi bölünmeyi derinleştirdi ve Irak’ı İran’a altın tabakta
sundu.
Şimdi bölgedeki İran rolü
nasıl sınırlandırılabilir? Özellikle de Irak, Suriye, Yemen ve
Lübnan gibi Arap ülkeleri İran’ın
yayılmacı eğilimlerini destekliyorken… Bugün bütün Körfez
ülkelerinin politikalarını birleştirmeleri ve bölgedeki ittifaklarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. ABD’nin tek derdi petrol
ve İsrail’in korunmasıdır. Bölgedeki çıkarlarımıza gerekli önemi
vermemektedir.
(Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi İttihad, 22 Haziran 2019)

ORTADOĞU'DAN

Mursi’nin Ölümü ve Bir Dönemin Sonu
Mervan KAPLAN

E

ski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin
mahkeme duruşmasında ölümüyle birlikte Mısır ve Arap
bölgesi tarihinin önemli bir sayfası kapandı ve “meçhul” başlıklı yeni bir sayfa açıldı. Ocak
devriminin Arap halklarının
barışçıl değişim gücüyle doğurduğu umudu yıkan askeri darbe
bölgeyi ilk kareye götürmedi ve
aksine DEAŞ’ın basit bir kopyası
olabilecek şiddeti bir patlamaya
götürebilir. Mısır tarihinin tek
seçilmiş cumhurbaşkanının kendi hapishanesinde tıbbi ihmal
sonucu ölmesine yönelik utanç
verici uluslararası tepkiler, Mısır’daki askeri rejimin gelmesi ve
bölgedeki akranlarının baskı politikalarını sürdürmelerine teşvik
edilmesi, şu iki temel sonuca
götürür: İnsanların barışçıl seçeneğin akamete uğraması ve halklarını aşağılayan ve kalkınma
projesine ihtiyaç duyan siyasiler
gölgesinde demokratik dönüşümün ufkunun kapanması sonrası değişim talebiyle şiddete ve
aşırılığa yönlendirilmesi. İkinci sonucu ise Arap dünyasında
barışçıl demokratik dönüşümü
desteklemeyerek ve despot rejimlere yeğlemeyecek Batı politikalarının ikiyüzlü ve dar bakış
açısına sahip olduğu kanaatinin
güçlenmesi.
Batılı ülkeler 11 Eylül 2001
olaylarından bu yana geçen 20
yıl zarfında birçok gelişmede,
Arap Baharının başarısız olması
ve DEAŞ’ın yükselmesine tecelli
eden bu iki gerçeğin farkındalar. Despotluk, Haziran 2005’te
Kahire’de konuşan ABD’li eski

bakan Condoleezza Rice’a göre
ABD’yi 11 Eylülde vuran aşırılık ve terörün sorumlusudur.
The National dergisine mülakat
veren Obama’ya göre DEAŞ’ın
yükselişi, bölgede iktidardaki siyasilerin ürettiği “marjinalleşmenin ve mezhepçi politikaların”
rahminden çıktı. Bununla birlikte Batı vizyon sahibi liderlere
ihtiyaç duyduğu, Batı demokrasisi tek görevi yeniden seçilmek
olan devlet başkanı veya başbakan mertebesinde “üst düzey
memurlar” ürettiği için sebepleri
görmezlikten gelmekte ve bunun yerine belirtilere yoğunlaşmakta, büyük sorunlara cevap
vermeyi sonraki gelen isme taşımaktadır. ABD coğrafik açıdan
bölgede “olgun yönetim” kurma
noktasındaki başarısız sonuçlardan uzak olduğunu düşünürken
Avrupa korkunç bir sessizliğiyle
bölge rejimlerin işlediği büyük
ihlallere katkıda bulundu.
Batılı ülkeler bölge halklarının saygın özgür yaşam, kendi
güvenliğini sağlama ve istikrarını koruma arzularını gerçekleştirmesine destek noktasındaki
değerli bir fırsatı zayi etti. Bu
ülkeler Arap bölgesindeki barışçıl demokratik dönüşümü desteklemekte tereddüt etti, gerek
Arap halklarının demokrasiye
ehil olmadığını dillendiren ırkçı
kültürel tutumlara tutundular
gerekse de kısa vadeli ekonomik
çıkarları savunmayı seçti. Bu
yaklaşımı özellikle de Fransızlarda gördük. Eski Fransa Savunma Bakanı Michelle Elliot Marie
Tunus’un devrik başkanı Zeynel
Abidin bin Ali’ye demokrasi
Umran • Temmuz 2019

talebinde bulunan protestoları
bitirmek için destek sunmuştu.
Özellikle de eski cumhurbaşkanı Sarkozy’nin ekonomik ve
siyasi yaklaşımlarıyla Libya’ya
müdahale edildi. Soruşturmalar
Sarkozy’nin seçim kampanyası
ile Paris’in göbeğine çadırı kurulan Albay Kaddafi arasındaki
parasal ilişkilerin varlığını ortaya
çıkardı.
Mısır, Arap demokratik dönüşümünün desteklenmesi noktasında Batının ikiyüzlülüğünün
en belirgin örneğidir. Batı seçilmiş Mursi’yi ve hükümetini,
onla birlikte barışçıl değişim hayalini deviren darbeye karşı Batı
sessiz kaldı, kendi dar bakış açısı
ile İslâmcıların yönetimini deviren askerin yönetimini yeğledi.
Batı Arap dünyasında demokrasiyi ulusal güvenliğine zarar
veren bir sorun olarak görerek
başarısız oldu. Başkan Mursi’nin
cezaevinde vefatı işlenen hatanın
fecaatine yönelik uyarımızı ifade
ediyor.
(El Arabi el-Cedid gazetesi,
19 Haziran 2019)
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MUSADDIK DARBESİ VE TÜRKİYE

Musaddık Darbesinde Etkili Olan
Dış Dinamikler için “Kötü Örnek Olmak”(!)
Musaddık, Mursi, Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Ecevit, Baykal ve
Erdoğan’ın başına gelenlerin ve Türkiye’de yapılan darbelerin, Şer ittifakının
“kötü örneklik”(!) yaklaşımı açısından yeniden değerlendirilmesi gerekir.

Burhanettin CAN

12

“İran’a verilecek her
taviz tahammül edilemez
bir örnek teşkil edecek ve
her yerde milliyetçileri
cesaretlendirecektir.”
İngiliz Dışişleri Bakanı
Herbert Morisson

S

on günlerde ABD’nin
Irak’a asker gönderme
kararı, Amerikan vatandaşlarının bölgeyi terk
etmesini istemesi, bölgede Suud tankerlerine saldırılar yapılması, İsrail’in İran karşıtı kullandığı
saldırgan dil, İran’la daha önce yapılmış Nükleer
antlaşmadan ABD’nin tek yanlı olarak çekilmesi ve
İran’a konan ambargonun sertleştirilmesi, Doğu
Akdeniz’de enerji savaşlarının yoğunlaşması, İngiltere ve ABD’nin bölgeye savaş gemileri, savaş
uçakları göndermesi, İsrail-Mısır-Güney KıbrısYunanistan’ın enerji iş birliği yapması ve doğu
Akdeniz’de doğal gaz aramalarını ABD şirketine
vermeleri, Yunanistan’ın Türkiye’yi ekonomik ambargo uygulamakla tehdit etmesi, Türkiye’nin doğu
Akdeniz’de, kendi kıta sahanlığında doğal gaz aramaya başlaması karşısında, ABD, AB ve Rusya’nın
-tonları farklı olsa da- tepki koymaları; Türkiye’de
terör saldırılarının birden bire artmış olması, gerek Türkiye ve gerekse bölgede Şer İttifakı’nın

(ABD-İngiltere-İsrailSiyonizm), yeni provokasyonları ile karşı
karşıya
kalınabileceği
ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir.1
Böyle bir dönemde
Mısır’da Şer İttifak’ın
desteklediği askeri darbe ile düşürülen Cumhurbaşkanı
Mursi’nin
mahkeme
salonunda
kameralar önünde şaibeli ölümü, daha doğrusu
öldürülmesi, özelde Mısır’da genelde Ortadoğu
coğrafyasında yeni bir şeyler planlandığının ve
yürürlüğe sokulduğunun işaretidir. Ortadoğu’dan
başlatılmak istenen 3. Dünya Savaşı stratejisinde yeni taktik bir aşamaya geçilmek istenebilir.
Türkiye’nin kendi içine kapatılarak bölge ile uğraşamaması sağlanmaya çalışıldığı bir dönemde ABD-İsrail, bölgede yeni atılımlar yapmakta;
Filistin’i ve halkını paramparça edecek girişimlerde bulunmaktadır. İran’a uygulanan ambargonun çemberi daraltılırken, S-400’lerden dolayı,
1
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Can, B., İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan
Kaynaklanan Düzen” ve “Küresel Savaş”, Umran, Eylül 2017.
Can, B., İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-2: Küresel Savaş
Türkiye Üzerinden Mi(!)? Çıkarılmak İsteniyor, Umran,
Ekim 2017.

MUSADDIK DARBESİ VE TÜRKİYE
Türkiye’ye de ambargo uygulanacağını ABD’nin
açık bir şekilde beyan etmesi pek yakında bu coğrafyada olabileceklerin habercisidir.
Mursi’nin medyada verildiği şekilde şehit edilmesi, Mısır’da Müslüman Kardeşler Hareketi’ni
provoke edip sokağa çıkarmak, eyleme sürüklemek ardından da toplu imha yapmak amaçlı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşvik ve desteği
ile Türkiye sathında milyonların iştiraki ile gıyabı
cenaze namazı kılınması; hem Şer İttifakı’na hem
de iş birlikçi, katil Mısır diktatörü Sisi’ye verilen
bir mesajdı.
Şehit Mursi’nin mekânı cennet olsun, tüm İslam âleminin başı sağ olsun. İslam dünyası, Şer
İttifakı’na taviz vermeyen, yiğit bir evladını, mücahidini daha ahirete yolcu etti. Bunun hesabı,
tüm zalimlerden ve yerli iş birlikçilerden er ya
da geç sorulacaktır! Zalim, diktatör, binlerce insanın ve müslümanın katili Şah Muhammed Rıza
Pehlevi’den sorulduğu gibi.
Geçen yazıda Musaddık Darbesi; 1- “Kaostan
Kaynaklanan Düzen”de Şer İttifakı’nın Darbeler
Zinciri, 2- Sosyal Hadiselerde Etkili Dört Temel
Dinamik: Musaddık Darbesinde Etkili Küresel Dış
Dinamikler, Musaddık Darbesinde Etkili Bölgesel Dış Dinamikler, Musaddık Darbesinde Etkili
İç Dinamikler (İran Şahı Muhammed, Rıza Şah,
Muhammed Musaddık, Millî Cephe Hareketi, Petrolün Millîleştirilmesi) çerçevesinde bir arka plan
analizi yapılmıştır.
Burada, Musaddık Darbesi, Küresel Dış Dinamikler (ABD, İngiltere, SSCB) ve Bölgesel Dış Dinamikler (Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Hindistan
ve Türkiye) açısından ele alınıp incelenecektir.

İran Halkının Sömürülmesine İsyan Eden Musaddık
“İran Petrollerini Millîleştirerek” “Kötü Örnek”
Olmuştur
İran’da Musaddık başbakan olduğu dönemde,
ABD, İngiltere ve SSCB küresel güç olarak öne
çıkan 3 ülkedir. Bu ülkeler, küresel ve bölgesel
düzlemde yaptıkları işlerde birbirlerini sürekli
gözlemektedir. Kendi inisiyatifleri altında olan ülkelerde, karşı tarafa bir kayma olmaması için gerekli tedbirleri almaktadırlar. Bu üç ülkenin yumuşak karnı, kendi hâkimiyetleri altındaki ülkelerin
rakip ya da düşman eksen ya da ülke tarafından
karıştırılması, bağımsızlık için tahrik edilmesi,
sömürülmeye karşı çıkması ve başkaldırmasıdır;

Erdoğan Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazında

eksen kaymasıdır. Böyle bir durum, bu ülkeler
tarafından, hangi tarafta olursa olsun fark etmez,
“kötü örnek olmak”(!) olarak nitelendirilmekte ve
“kötü örnek olanlara”(!) şiddetle karşı çıkılmakta
ve gerekli ders verilmek istenmektedir. Musaddık
dönemi İran’ında olan kavga, bunun ilginç ve güzel bir örneğidir. Musaddık, “kötü örnektir”(!).
Savunma Bakanı Emanuel Shinwell, İngiltere
kabinesine “Anglo-Iranianin millîleştirilmesine
müsaade etmenin kötü örnek teşkil edeceğini” ve
“kuyruğumuzun devamlı kapıya sıkıştırılamayacağını göstermeye hazır olmalıyız” tarzında yaptığı konuşmada2, “kötü örnek” tabirini kullandığına
dikkat edilmelidir.
Anglo-İran Petrol Şirketi gelirinin % 30’unu
İngiltere’ye vergi vermekteydi. İran petrollerini
millîleştirince, İngiltere ciddi bir ekonomik kayba uğramıştır. İngiltere devletinin İran’la, özellikle
Musaddık’la uğraşmasının çok önemli nedenlerinden birisi buydu. Olayın bir başka boyutu da,
bu durumun, diğer hâkimiyet altındaki ülkelere,
yani görünürde bağımsız, özünde sömürge olan
ülkelere yayılması tehlikesidir.
İran’ı asıl önemli kılan, bölgesel ve küresel güçlerin hâkimiyet mücadelesinin merkezine oturtan
ana etken, sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarıdır. İran, dünyanın üçüncü en büyük petrol rezervlerine ve dünyanın en büyük dördüncü
doğal gaz rezervlerine sahiptir. İran, o günlerde
dünyanın dördüncü büyük petrol ihracatçısı idi
ve Avrupa petrolünün % 90’ını karşılıyordu. İran’ı
stratejik öneme sahip kılan özelliklerden biri bu
zengin enerji kaynaklarının varlığıdır.3
2
3
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Stephan Kinzer, Şah’ın Bütün Adamları, İletişim, İstanbul,
2004, s.140-145.
Stephan Kinzer, Şah’ın Bütün Adamları, İletişim, İstanbul,
2004, s.140-145. “Batı’nın Musaddık Darbesi ve Arka Planı”,
Dünya Bülteni /Tarih Dosyası, 22 Ağustos 2013; https://
www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/batinin-musaddikdarbesi-ve-arka-plani-h271641.html Kuduoğlu, A., “İran’da
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1901 yılında İran petrollerinin işletim hakkını, İngiliz Anglo-İran Petrol Şirketi (Anglo-Iranian
Oil Company) 60 yıllığına almış ve 1933’te Şah ile
yaptıkları yeni bir anlaşma ile süreci 60 yıl daha
uzatmışlardır. 1933 imtiyaz antlaşmasına göre
İran yönetimi, kendi petrollerinde ancak % 15
oranında bir hakka sahiptir. Buna karşılık Şirket,
kârın % 30’unu İngiliz hükümetine vergi olarak
vermektedir.
1950 itibarıyla İran petrol sahalarında 32,1
milyon ton ham petrol üretiminden Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), 170 milyon pound
kâr elde etmiştir. İran bu petrol gelirinden ancak
44,9 milyon dolar almıştır. Aynı dönemde ABD
hâkimiyetindeki Suudi Arabistan petrol yataklarından 26,2 milyon ton petrol elde edilmekte ve
Suudi yönetimi, bu üretimden 111,7 milyon dolar
pay almaktaydı. Bu adaletsiz durum, İran tarafında ciddi rahatsızlık meydana getirmiş, 1949’da
AIOC ile İran Hükümeti arasında “Tamamlayıcı Petrol Antlaşması” imzalanmış ve İran’ın payı
% 30’a çıkarılmıştır. Fakat aynı dönemde Suudi Arabistan’la Arabian-American Oil Company
(ARAMCO) arasında yapılan anlaşmada taraflar
arasında kârın % 50-50 olarak paylaşılması kararı alınmıştır. Bu anlaşma sonucunda 1949’da 38
milyon dolar olan Suudi Arabistan’ın yıllık petrol geliri, 1950’de 111,7 milyon dolara çıkmıştır.
Ayrıca İngiliz şirketinin karşı çıkmasına rağmen
ABD, Irak hükümeti ile de yeni bir kâr paylaşım
antlaşması imzalanmıştır.4
Suudi Arabistan ve Irak’taki bu gelişmelerden
dolayı, Musaddık’ın başkanlığındaki Petrol Komisyonu, Temmuz 1949’da imzalanmış olan “Ek
Antlaşmayı”, Mart 1951’de reddetmiş ve petrol
sanayisinin millîleştirilmesine dair tasarıyı kabul
etmiştir. Komisyonun teklifi, 13/15 Mart 1951’de
Meclis’e sunulmuş ve yapılan açık oylama sonucu
tasarı, oybirliği ile kabul edilmiş ve İran petrol sanayisi millîleştirilmiştir5: “Çoğunluk hissesi İngiliz

4

5

Musaddık Dönemi: 1951-1953”, İran Çalışmaları Dergisi,
cilt: 2, sayı: 2, s: 37-62. Stephan Kinzer, a.g.e., s. 17. Oktay, H;
Cerrah, U; “İran Krizi ve Bölgesel Güvenlik Raporu”, Kafkasya
Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara- 14 Mayıs 2018.
“Batı’nın Musaddık Darbesi ve Arka Planı”, Dünya Bülteni
/Tarih Dosyası, 22 Ağustos 2013; https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/batinin-musaddik-darbesi-ve-arkaplani-h271641.html
“Batı’nın Musaddık Darbesi ve Arka Planı”, Dünya Bülteni
/Tarih Dosyası, 22 Ağustos 2013; https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/batinin-musaddik-darbesi-ve-arkaplani-h271641.html, Bulunmaz, A., “İran’ın Hafızasından

devletine ait olan bir İngiliz şirketi, 20. yüzyılın
ilk yıllarından itibaren İran petrolünün üretim ve
satışı üzerinde muazzam karlı bir tekelin kârını çıkarıyorlardı. İran topraklarının altında akan zenginlik Britanya’ya dünyanın zirvesinde söz sahibi
olma imkânı sağlarken, İranlıların çoğunluğu bu
adaletsizliğin getirdiği sefalet içinde yaşıyordu.
Sonunda, 1951 yılında, Anglo- Iranian Petrol Şirketine (AIOC) duydukları öfkeyi şahsında bütün
diğer politik liderlerden daha çok somutlaştırdığına inandıkları Musaddık’ı desteklediler. Musaddık da bu şirketi İran’dan kovma, ülkenin dev petrol rezervlerini geri alma ve İran’ı yabancı güçlerin
boyunduruğundan kurtarma sözü verdi. “Başbakan Musaddık sözünü samimi bir hevesle yerine
getirdi. Yurttaşlarının çılgınca desteği ile dünyadaki en karlı İngiliz şirketi olan Anglo-Iranian’i
millîleştirdi. Hemen ardından İranlılar İran körfezindeki Abadan’da bulunan dev rafineriyi kontrol
altına aldılar.”6
Avrupa’da yayınlanan gazetelerde, “Musaddık
İngilizlere vereceği en basit bir imtiyaz yerine Pers
petrolünde kızartılmayı tercih ederdi.” tarzında
ifadeler kullanılmış olması7, Musaddık’ın İran
petrollerinin millîleştirilmesi konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Musaddık Darbesinde Etkili Olan Bölgesel Dinamikler
İran’da Musaddık başbakan olduğu dönemde,
ABD, İngiltere ve SSCB küresel güç olarak öne çıkan 3 ülkedir. Enerji üretim ve ulaşım açısından
etkili olan bölge ülkeleri, Suudi Arabistan, Irak ve
Mısır’dır. Bu ülkelerin Musaddık darbesinde farklı etkileri olmuştur. Ayrıca Türkiye ve Hindistan,
İngiltere’nin İran’a uyguladığı ekonomik ambargo
sürecinde bir şekilde ve kısa süreli olarak isimleri
öne çıkmıştır.
Suud ve Irak, İran ile İngiltere arasındaki petrol krizine iki farklı boyutta etkili olmuştur:
Birinci boyut, ABD’nin Suud ve Irak petrolleri
ile ilgili antlaşmalardaki Suud ve Irak yönetimlerinin pastadan pay alma oranlarının yüksekliği ile ilgilidir. Bu anlaşmalar, doğrudan doğruya
İran-İngiltere ilişkilerini etkilemiştir. İran ABD’nin
bu ülkelerle yaptığı anlaşmalardaki paylaşım
oranlarını (yukarıda geçen) gerekçe göstererek

6
7
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Silinmeyen Lider: Muhammed Musaddık” Jan 15, 2018
S. Kinzer, a.g.e., s. 17.
S. Kinzer, a.g.e., s. 17.

MUSADDIK DARBESİ VE TÜRKİYE
İngiltere’yi yeni anlaşma yapmaya zorlamış fakat
hesaplarını bloke etmiştir.”9 Bölgede bulunan
İngiltere buna yaklaşmamıştır.
“Mauritius adlı İngiliz Kruvazörün yanına 4 Destİkinci boyut, İran’ın petrollerini millîleştirmeroyer daha göndererek Abadan yakınlarında askesinden dolayı İngiltere İran’a ekonomik ambargo
ri tatbikat yapmış ve bölgeye yeni Kara ve Hava
uygulamıştır. Ekonomik ambargonun neden olaKuvvetleri göndermiştir”.10
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düşürmek idi.
22 Ağustosta İngiltere İran’a karşı resmen ekonomik ambargo uygulamaya başlamış; “şeker ve
İran’da bu olaylar meydana gelince İngiliz başçelik olmak üzere temel Britanya mallarının İran’a
bakanı Attlee, ABD başkanı Truman’a gönderdiği
ihracatını yasaklamış”, “İran’a ham madde ve ma9 S. Kinzer, a.g.e., s. 140-145.
teryal ihracatını keserek Fars Körfezi’ni deniz ab10 “Batı’nın Musaddık Darbesi ve Arka Planı”, Dünya Bülteni
/Tarih Dosyası, 22 Ağustos 2013; https://www.dunyabullukasına almış”, “tüm Britanya personelinin İran
teni.net/tarihten-olaylar/batinin-musaddik-darbesi-ve-arkapetrol alanlarından ve yaklaşık “üç yüz anahtar
plani-h271641.html Kuduoğlu, A., “İran’da Musaddık
“yöneticinin de Abadan’dan ayrılmasını emretDönemi: 1951-1953”, İran Çalışmaları Dergisi, cilt: 2, sayı:
2, s. 37-62.
miş ve “İran’ın Britanya bankalarında bulunan
8

S. Kinzer, a.g.e., s. 147-152.

11 S. Kinzer, a.g.e., s. 107-108.
12 S. Kinzer, a.g.e., s. 107-108.
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“muzafferane bir telgrafta”, “…Sanırım görüşmelerin kesilmesine sebep olan tarafın Persler olduğunu kabul ediyorsunuzdur. Artık tek yol Birleşik
devletler kamuoyunun Majestelerinin hükümetini
desteklemesidir,” diyerek ABD yönetiminin İngiltere yanında yer almasını sağlamaya çalışmıştır.13

Savunma Bakanı Emanuel Shinwell, İngiltere
kabinesine “Anglo-Iranian’in millîleştirilmesine
müsaade etmenin kötü örnek teşkil edeceğini”
ve “kuyruğumuzun devamlı kapıya sıkıştırılamayacağını göstermeye hazır olmalıyız” tarzında bir
konuşma yaparak İran’ın işgal edilmesi gerektiğini savunmuştur. Diğer taraftan, Anglo-Iranian
yetkilileri, İngiliz Dışişlerine gönderdikleri bir
notta, “Britanya askerlerinin Abadan’a çıkmaları
halinde Perslerin muhtemelen vazgeçeceği ve şirketin de “İranlıların yapmayı reddedebilecekleri
işleri yapmak için Doğu Afrika’dan binlerce zenciyi getirebileceği” belirtilmiştir.14 Bütün bunlar,
İngiltere’nin İran’ı istila etmek için başlatılan geniş
kapsamlı bir ikna, kamuoyu oluşturma kampanyasının birer göstergesiydi:
“1951 Mayısında, Britanyalılar İran’ın işgali ve
İstilası için detaylı iki plan hazırlamışlardı. Değişik aşamalarda Korsan ve Plan Y kod adları verilen
birinci planda, rafineri ve petrol sahalarını “ele geçirip emniyet altına almak” için yetmiş bin askeri
“hava yoluyla gelebilecek azami sayıda kuvvetli
bir birlikte bir deniz taarruzu yaparak” kullanmayı tasarlamışlardı.
Mini harekât adlı daha kısıtlı olan diğer planda ise, sadece rafineri iki haftalığına ya da süresiz
olarak ele geçirilecek, tankerlerle depolarda bulunan petrolü alarak körfezde başka bir yerde rafine
edilmesini sağlayacaktı. Bu planlara taraftar olanlar sadece Britanya’ya petrol akışını sağlamakla
kalmayacaklarını aynı zamanda ülkede bir yurtseverlik dalgası yaratabileceklerini düşünüyorlardı.
Amirallik birinci Lordu olan Lord Fraser’e göre,
cesur bir askeri darbe Britanya’daki “köhnelik ve
kasveti” dağıtıp “Pers cüceler tarafından itilip kakılmaya” razı gelmeyeceklerini ispatlayacaktı.”15

İngiltere’de istiladan yana çok kuvvetli bir
eğilim vardı. Fakat İngilizlerin endişesi, ABD yönetiminin tavrının belirsizliği idi. Yazışmalardan
anlaşıldığına göre İngiltere yönetiminde genel
kanaat, “ABD’nin çok sert tepki koymayacağı”
istikametindeydi. Amerika’nın Britanya büyükelçisi Walter Gifford, 16 Mayısta Dışişleri bakanı
Acheson’a gönderdiği telgrafta Londra’daki “savaş
taraftarı havanın” ciddi bir tehlike oluşturduğunu
ifade ettikten sonra; “İngiliz dışişlerinin istila karşısında Amerika’nın itirazının fazla olmayacağı ve
muhtemelen üstesinden gelinebileceğine” dair bir
düşünceye sahip olduğunu ifade etmekteydi. ABD
Büyükelçisi telgrafında, “Bu arka plana rağmen
Britanyalıların güç kullanma tehdidi onları eninde sonunda şu seçeneklerden biri ile karşı karşıya
bırakacaktı: Ya öngörülemeyen sonuçların riskini
alacaklar ya da teslim bayrağını çekip itibarlarının yok olmasının ve belki de mevcut konumlarının kaçınılmaz olarak zayıflamasının sonuçlarına katlanacaklardı. Bizim tahminimize göre
Birleşik krallığın güç kullanma ya da kullanmama
yönünde alacağı nihai karar son tahlilde Birleşik
devletlerin ne kadar destek vereceğine bağlıdır.”
diyordu.16
Büyükelçinin verdiği mesajın önemli olduğunu gören ABD dışişleri bakanı Acheson, İngiliz
Büyükelçisi Franks’i çağırarak “Birleşik devletlerin
İran’a karşı güç kullanmasına veya güç kullanma
tehdidine kesinlikle karşı olduğunu ve Truman’ın
Pers güçleri ile Britanya askerleri arasında silahlı
bir çatışma çıkaracak hiçbir şeye müsaade edilmemesi üzerinde önemle durduğunu” belirtmiştir.17
ABD’nin bu tepkisi, istenen sonucu vermiş ve
İngiltere, İran’ı işgal etme planından vaz geçmiş
fakat Truman’a rağmen Musaddık’ın darbe ile
düşürülmesi fikrini benimsemiştir: “İngilizler bir
süre petrol sahalarını ve rafineriyi geri alabilmek
için silahlı bir istilayı düşündülerse de Amerikan başkanı Harry Truman’in destek vermemesi üzerine bundan vazgeçtiler. Geriye sadece iki
seçenek kalıyordu: Ya Musaddık yönetimini kabul edecekler ya da onu devirebilecek bir darbe
tezgâhlayacaklardı. İmparatorluk geleneğinin
mağruru ürünü Başbakan Churchill darbe kararını almak için hiç duraksamadı.”18

13 S. Kinzer, a.g.e., s.140-145.
14 S. Kinzer, a.g.e., s.140-145.
15 S. Kinzer, a.g.e., s.140-145.

16 S. Kinzer, a.g.e., s.140-145.
17 S. Kinzer, a.g.e., s.140-145.
18 S. Kinzer, a.g.e., s. 17.

Küresel Dinamiklerin Çatışması:
ABD’nin İngiltere’nin İran’ı İşgal Planını Engellemesi

16

Umran • Temmuz 2019

MUSADDIK DARBESİ VE TÜRKİYE
İngiltere İran’da darbe yapma kararını alıp alt
yapı çalışmalarına başlayınca Musaddık’ın bundan haberi olmuş, karşı hamle yaparak İngiliz büyükelçiliğini kapatmış ve İran’daki tüm İngilizlerin İran’ı terk etmesini emretmiştir: “Musaddık’ın
petrol şirketini millîleştirmesinin hemen ardından
İngiliz ajanlar darbe için hazırlıklara başladılar.
Çok kararlı ve saldırgandılar. Bu planlardan haberdar olan Musaddık Ekim 1952 yılında İngiliz
Büyükelçiliğinin kapatılmasını emretti, İran’da
bulunan tüm İngiliz diplomatların ve diplomatik görüntü altında faaliyet gösteren ajanların
İran’ı terk etmesini istedi. Böylece ülkede darbe
tezgâhlayacak kimse kalmamış oluyordu.”19
İngiltere bu arada bir hamle yaparak İran’la
olan petrol krizini Uluslararası Adalet Divanı’na
taşıyarak İran yönetimini şikâyet etmiş, Divan 5
Temmuz’da bir bildiri yayınlayarak “görüşmeler
süresince petrol şirketinin faaliyetlerine izin vermesini” tavsiye etmiştir. İran ise “Adalet Divanı ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar için karar verebilir; oysa 1933 tarihli petrol anlaşması İran ile özel
bir şirket arasında yapılmış olduğundan Adalet
Divanı’nın çalışma alanına girmez” diyerek kararı reddetmiş, “İran’ın iç işlerine müdahale” olarak
yorumlamıştır.20

Küresel Dinamiklerin Çatışması: ABD Başkanı Truman,
İran’ın SSCB’ye Kayma Tehlikesini Engellemek İçin
İşgal ve Darbeye Karşı Çıkıyor
1950’lerdeki dünyada ABD ve SSCB olmak
üzere iki ana güç merkezi vardır. ABD, kapitalist
bloğun, SSCB ise komünist bloğun ağırlık merkezleri idi. İngiltere ikinci derecede bir güç merkezidir. İkinci dünya savaşından sonra dünya,
Tahran, Moskova, Qubeec ve Yalta Antlaşmaları
ile paylaşılmıştır. Buna rağmen güçler arasında
çok ciddi bir soğuk savaş sürmekte; nükleer silahlanma yarışı devam etmektedir. 1950’lı yıllar
itibariyle SSCB, sıcak denizlere inmenin çaresini
aramaktadır. Komünist ideolojiyi yaymak için
tüm bağımsızlık hareketlerini desteklemektedir.
Tüm ülkelerde “devrim yapmak” için legal ve illegal örgütler kurmakta her türlü yardımı yapmaktadır. Kapitalizme açılan savaş, onun temsilcisi
ABD ve İngiltere’ye karşı açılan bir savaştı.

Güçler mücadelesinde İran coğrafyası, çok
stratejik bir coğrafya olduğu için ABD, bölgenin SSCB’nin kontrolüne geçmesini çok tehlikeli görüyordu. ABD başkanı Truman, bu nedenle
İran’da bir darbe yapılmasına şiddetle karşı çıkıyordu. İran’da TUDEH gibi çok güçlü ve etkin
bir komünist parti vardı. Başarısızlık durumunda
İran’ın SSCB tarafına kayacağı, SSCB’nin olaylara
müdahale edebileceği ve dünyanın en stratejik
coğrafyalarından birinin SSCB’nin kontrolüne gireceğinden endişe ediyordu. Bu nedenle İngiltere
ile ABD’nin meseleye bakışı farklıydı. İngilizlerin
isteği petrol, ABD’nin isteği ise SSCB’nin frenlenmesi idi: “İngilizlerin tek isteği, AIOC ile edinilen
petrol imtiyazına tekrar kavuşmaktı. Biz ise bu
mesele ile pek ilgilenmiyor, Rusların muhtemel
yayılmalarının doğuracağı apaçık tehlikeyi hesaba
katıyorduk.”21
ABD Başkanı Truman Musaddık’la yaptığı özel
görüşmede, “İran’ın davasına çok yakınlık duyduğunu” ifade ettikten sonra “petrol krizinin kontrolden çıkması durumunda” “aniden saldırmak
için duvarın üzerinde hazır bekleyen bir akbabaya
“ benzettiği Sovyetlerin İran’ı işgal edebileceği”
endişesini Musaddık’a söylemiştir. Konuşmanın
devamında “Eğer Sovyetler İran’ı ele geçirirse bir
dünya savaşı başlatabilecek duruma gelirler“ diyerek de Musaddık’ı uyarmıştır. Musaddık, “aynı
tehlikeyi kendisinin de gördüğünü söyledi ama
İran’ı karışıklığa Britanya’nın uzlaşmaz tavrının
sürüklediği fikrinde ısrar etti.”22
ABD’nin Ulusal Güvenlik Konseyi’nde bulunan Ortadoğu uzmanlarının raporlarda, “…Eğer
petrol sorunu halledilemez ise, hür dünya için
İran’ın kaybedilmesi açıkça ihtimal dâhilindedir.”
“Britanyalıların İran’ı ciddi olarak istila etmek niyetinde oldukları ve böyle bir istilanın hür dünyayı bölüp, İran’da karma karışık bir durum yaratacağı ve İran hükümetinin de yardım için Sovyetler
Birliği’ne başvuracağı” açıkça belirtiliyordu.23
ABD büyükelçisi Grady ise 1 Temmuzda ABD
başkanı Truman’a çektiği telgrafta; “İran’ın patlamaya hazır bir bomba olduğu ve Britanyalıların
Musaddık’ı devirme yollarını aradıkları”, “Mr.
Morrison’ın önderliğindeki Britanyalılar zorluklarına rağmen hükümeti devirmek için eski
21 Roosevelt, K., Roosevelt, K., Karşı Darbe, CIA İran’da,

19 S. Kinzer, a.g.e., s. 17.
20 S. Kinzer, a.g.e., s. 120-130.

Timaş, İstanbul, 2007, s.12-20.
22 S. Kinzer, a.g.e., s. 155-165.
23 S. Kinzer, a.g.e., s. 120-130.
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Erdoğan, Türkiye’nin tanklarını kendinin modernize etmesi, helikopter ve insansız
hava aracı üretmesi, yerli otomobil üretmek istemesi, savunma sanayinin değişik
alanlarına girmesi ve başarı kazanması, Çin’den uzun menzilli füze almaya kalkması,
Avrasya eksenine yaklaşması, Şanghay beşlisine girmek istemesi, İran, Kuzey Irak ve
Hindistan’la ticareti Türk Lirası olarak Halk Bankası üzerinden yapması, Mısır’daki
darbeyi meşru görmemesi, Irak-Suriye düzleminde ABD’den farklı politikalar ortaya
koymaya çalışması nedeniyle “kötü örnek”(!) olmuştur.

18

İngiltere’nin İkna Aracı: “Musaddık Başarı Kazanırsa
Kötü Örnek Olur”

taktiklerini kullanmada kararlı” oldukları ifade
edilmekteydi. “Musaddık ülkesinin insanlarının
yüzde doksan beşi, doksan sekizi tarafından destekleniyor. Onu yerinden oynatmaya çalışmak
tam bir budalalık olur.” diye de bir özel bir not
düşmüştür.24
Truman sonrası ABD Başkanı Eisenhower,
CIA’nin İran’da bir darbe yapmasına müsaade
ettiğinde, ABD Dışişleri Bakanı Foster Dulles’in
darbeci ekiple yaptığı değerlendirmede, İran’ın
stratejik önemi üzerinde hassasiyetle durarak başarısızlığın neye mal olacağına dikkat çekmiştir:
“İran, tarih boyunca Uzakdoğu ülkeleri ile Akdeniz ve Avrupa ülkeleri arasında köprü vazifesi
gördü. 1860’larda Süveyş Kanalı’nın açılışı ile ticari önemi azaldıysa da, süper devler arasındaki
bir ülke olarak kalması stratejik önemini büyüttü.
Eskiden Fransa ve Almanya için önem taşıyordu,
şimdi İngiltere ve Amerika için önemli. Rusya için
her zaman önemli oldu.
Meseleye bir başka açıdan bakarsak Sovyetlerin Güney tarafında, onların ılık denizlere inmesini engelleyen bir barikat görevi yapıyor. Elbette
Rusların ellerinde Karadeniz var ama bu denizden
dış dünyaya açılmak için İstanbul ve Çanakkale
boğazından geçmeleri gerekiyor. Boğazlar bağımsızlığa çok önem veren Türklerin kontrolünde ve
Ruslar da Türklere güvenmemek, onlardan bir şey
beklememek gerektiğini öğrendiler. Bu yüzden de
güneye bakıyorlar. Eğer İran’ı kontrol edebilirlerse, İran körfezini de kontrol edebilecekler. Bu,
Rusların büyük rüyası ve önemli hedeflerinden
biri. Deli Petro’dan beri böyle. Yani iki buçuk asırlık bir istek bu.”25

İngilizler, Truman sonrası gelen başkan ABD
Başkanı Eisenhower’in ve yönetiminin onayını
alabilmek için yaptıkları propagandadaki malzemeleri değiştirmek zorunda kalmışlardır. Başlattıkları psikolojik harekâtta şu iki noktayı öne
çekmişlerdir:
1Musaddık, TUDEH komünist partisi ile iş
birliği içinde İran’ı Sovyet bloğuna getirip teslim
edecektir.
2Eğer Musaddık, İran petrollerinin
millîleştirmesinde başarılı olursa bu “anti-kolonyal mücadeleler” için referans alınıp “kötü örnek”
olacaktır.
Sömürgeciler için “kötü örnek” olacaklara
tahammül etmek mümkün olmadığından kötü
örneklerin yok edilmesi gerekir. İngiliz propagandasına göre “Musaddık kolonyal dünyada yükselmekte olan milliyetçi akımın seçkin bir sözcüsü
olmak üzere.” olan kötü bir örnekti.26
Gerçekten de 8 Ekim 1951 yılında Musaddık,
BM toplantısına katılmak üzere ABD’ye geldiğinde gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, “Çok yakında dünyaya “zalim ve emperyalist bir şirketin
muhtaç ve çıplak insanlara ait olan zenginliği nasıl
çaldığının ve Birleşmiş Milletler’in de bu cinayeti
onaylamak üzere nasıl kullanıldığının hikâyesini
anlatacağı sözünü vererek”27 sömürgecilerin korkulu rüyası “kötü bir örnek”(!) olduğunu göstermiştir. Musaddık’ın BM’de yaptığı konuşma bağımsızlık mücadelesi veren sömürge ülkeler için
bir umut olmuştur. Bu nedenle yaptığı konuşmanın kısa bir özeti aşağıda verilmiştir: “Musaddık,
15 Ekim 1951: …Vatandaşlarımın var olmak için

24 S. Kinzer, a.g.e., s. 120-130.
25 Roosevelt, K.,a.g.e.,12-20.

26 S. Kinzer, a.g.e., s. 147-152.
27 S. Kinzer, a.g.e., s. 147-152.
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gerekli ihtiyaçları asgari düzeyde. Yaşam kaliteleri
belki de dünyada en kötü olanı. En büyük doğal
zenginliğimiz petrol. Bu zenginlik İran halkının
iş bulması ve beslenmesi için gerekli. Ulusal endüstrimiz için bunun düzgün kullanılması gerekli
ve ondan elde ettiğimiz gelir de hayat şartlarımızı
iyileştirmek için kullanılmalı. Ama şu andaki durumuyla petrol endüstrisinin ne halkın iyiliğine
ne de ülkemizin teknik gelişimi ve sanayiinin ilerlemesine katkısı var. Yabancı bir şirketin elli yıl
süren sömürüsünden sonra hâlâ İranlı teknisyenlerin yetişmemiş olması ve bizim yabancı uzmanlara ihtiyaç duymamız da bunun kanıtıdır.
İran dünya petrol üretiminin önemli bir kısmını sağlamasına ve son elli yılda üç yüz on beş
milyon ton petrol üretmesine rağmen yabancı şirketin kayıtlarına göre tüm kazancı sadece yüz on
milyon pound olmuştur. Bu muazzam sanayiden
İran’ın kazancının ne olduğu hakkında bir fikir
vermesi için size şunu söyleyebilirim: Anglo-Iranian petrol şirketinin hesaplarına göre 1948 yılında şirketin net geliri altmış bir milyon pounddur;
fakat İran bu kardan ancak dokuz milyon pound
gelir elde etmiştir. Birleşik Krallığın hazinesine giren ise sadece yirmi sekiz milyon pounddur.
Şunu da eklemeliyim ki, dünyanın en büyük rafinerisinin bulunduğu İran’ın güneyindeki
Abadan’da petrol sahalarında yaşayan halk hayattaki en basit ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksundur ve tam bir sefalet içinde yaşamaktadır!
Eğer petrol sanayimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de böyle sömürülmeye devam ederse, eğer
Mescidi Süleyman, Agacari ve Kirmanşah’taki petrol sahaları ile Abadan rafinerisinde çalışan İranlıların sadece kol güçlerine ihtiyaç duyulan basit
ameleler olmasına göz yumarsak ve eğer yabancı
sömürücüler tüm gelire el koymaya devam ederse
bizim halkımız sonsuza kadar yoksulluk ve ıstırap
çekecektir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı İran
parlamentosunu -Meclis ve senatoyu- petrol şirketini kayıtsız şartsız millîleştirmesi için oylama
yapmaya teşvik ettik.”
“Tıpkı toprağı, akarsuları ve dağları gibi İran’ın
petrolü de İran halkının malıdır. Onunla ne yapılacağı gibi, kiminle ve nasıl yapılacağına karar
vermek sadece onların yetkisindedir. …İran’ın
ekonomik olarak sömürülmesi Britanya’nın sicili
için üzücü olup, sonucunda da petrol sanayiinin
millîleştirilmesi kimse için sürpriz olmamalıdır.”

“ …Birleşik Krallık Hükümetinin görüşmede
bulunmak yerine her türlü gayrı meşru yolu kullanarak ekonomik, psikolojik ve askeri baskı ile
bizim irademizi kırmak istediği aşikârdır. Savaş
gemilerini kıyılarımıza, askerlerini de yakınlardaki üslere yerleştirmeleri barışa duydukları aşkın
kanıtıdır.”.
“…Sir Gladwyn Jebb’in (BM’de Konuşan İngiliz Temsilci) birçok cümlesinde bulunan küçük
düşürücü sözleri gerçekten saymadım, kayıtlara
bakarsanız artarda birçok iftira görürsünüz. Hareketimiz insafsız olarak nitelenirken, halkımızı
aldattığımız söyleniyor. Biz düşüncesiz ve keyfi
hareket edip hayatı da katlanılmaz yapmışız. Bizim yasama sürecimiz bir “hır gür” olarak tanımlanıyor. “Uzlaşılmaz” olarak lanetleniyor ve “ültimatom” vermekle suçlanıyoruz. Bizim kederlerimiz
“vahşi” suçlamalar olarak damgalanıp görmezden
geliniyor. Biz “acayip ve nankörüz”. Biz kendi
kellesini kurtarmak için halkını yabancılara karşı
kışkırtan ve kendi halkını sömüren “aşırı” insanlarız. Hedeflerimiz hayâlı onlara ulaşma şeklimiz
intihardan farksız, Meselemiz bir körün hayaleti
kovalaması kadar kusurlu kabul ediliyor. …
Ülkemizi kalkındırmanın, halkımızın yaşam
şartlarını iyileştirmenin ve onlara fırsatlar yaratmanın büyük ölçüde bu olağanüstü önemli ulusal kaynağa bağlı olduğunun çok uzun zamandan
beri farkındayız. Ama petrolün ulusal refahımıza
katkısı ancak yabancı şirketin masasından toplamamıza izin verilen kırıntılar kadar acınacak
miktardadır… Meselenin pratik gerçekleri ile yüz
yüze gelmek için Birleşik Krallık temsilcisinin konuyu buraya getirmesini ben de seve seve kabul
ettim ve görüşme yapmak için de ondan daha az
istekli değilim. Ancak, şirket gelecekte nerede
faaliyet gösterirse göstersin bir daha asla İran’da
faaliyette bulunamayacaktır. Ne vekâleten ne de
anlaşma yapmak suretiyle petrol kaynaklarımızı yabancılara devredip onlara sömürme hakkı
vermeyeceğiz.”28
Musaddık’ın BM’de yaptığı bu konuşma, Castro, Sukarno, Nkrumah, Lumumba ve Erdoğan’dan
çok önce olup, mazlumların hakkını savunan ilk
konuşma olmuştur. Yoksul ve mazlum ülkelerin
sesi ilk kez BM salonlarında çok yüksek düzeyde
bu şekilde duyulmuştur. O nedenle sömürgeciler
28 S. Kinzer, a.g.e., s. 155-165.
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için “korkulu rüya olmuş” ve “kötü örnek”(!)
olmuştur.
Musaddık’ın bu konuşması etkisini medyada
göstermiş, 20 Ekim 1951 tarihli New York Times
gazetesinde James Reston: “İran petrolleri üzerinde süren kavga Birleşmiş Milletler tarihindeki
hiçbir tartışmanın yapamadığını yaptı.” …Tartışma külliyen kaybın temelini oluşturdu. Şimdiye
kadar şüpheli olan bir şey açıklığa kavuştu ve Birleşmiş Milletler’in kendisi de dâhil olmak üzere
büyük ya da küçük her devletin kaybetmesinin
mümkün olduğu ispatlandı”29 şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.
İngiltere başbakanı Attlee, bir toplantıda
“Musaddık’la bir şekilde uzlaşma sağlanmalı” dediğinde İngiliz Dışişleri Bakanı Herbert Morisson,
Musaddık ile uzlaşma teklifine; “İran’a verilecek
her tavizin tahammül edilemez bir örnek teşkil
edeceği ve her yerde milliyetçileri cesaretlendireceği” gerekçesi ile şiddetle karşı çıkmıştır.30 Başbakan fikrinden vazgeçerek ABD Dışişleri Bakanı
Acheson’a iletilmek üzere İngiltere’nin Washington büyükelçisi Franks’a; “İran petrolü ekonomimiz için hayatı önemdedir ve İranlıların anlaşmadan doğan yükümlülüklerine riayet etmeden
kurtulmalarını engellemek için mümkün olan her
şeyi yapmanın gerekli olduğu fikrindeyiz.” şeklinde çektiği telgrafta, İran’ın kötü örnekliğini engellemek için “her şeyi yapabileceklerini” ifade etmiş
oldu.31
ABD Dışişleri bakanı Acheson ise Musaddık’ın,
“Sadece İran’ı değil, bütün Ortadoğu’yu sallayan
milliyetçi nitelikteki büyük bir devrimi “temsil ettiğine” inanıyordu.32 Hem İngiliz Dışişleri Bakanı
Herbert Morisson, hem de ABD dışişleri Bakanı
Acheson düşüncelerinde haklıydılar. Her ikisinin
haklı olduğu, Musaddık’ın hem “kötü örnekliği”(!) hem de “milliyetçi nitelikteki büyük bir
devrimi temsil etmesi”, İran’a dönerken Mısır’a
uğradığında apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır:
“Coşkulu bir şekilde karşılandı. Zaten Mısırlılar birkaç yıl sonra Süveyş Kanalı krizine sebep
olacak anti-emperyalist bir taşkınlık yaşıyorlardı
ve ne zaman halkın içinde görünse Musaddık’ı
coşkuyla alkışlıyorlardı. Gazeteler onu “ tarihi yenen” ve “ülkesine özgürlük ve şeref getiren” bir
29
30
31
32

S. Kinzer, a.g.e., s. 155-165.
S. Kinzer, a.g.e., s. 119.
S. Kinzer, a.g.e., s. 119.
S. Kinzer, a.g.e., s. 119.

kahraman olarak selamlıyorlardı. Birkaç gün kalıp
Kral Faruk tarafından hüsnü kabul gördü. Ve başbakan Nahas Paşa ile bir dostluk anlaşması imzaladı. Anlaşmada “birlik halindeki İran ile Mısır’ın
Britanya emperyalizmini bozguna uğratacağına”
yemin ediyorlardı.”33
“Dr. Musaddık İran’a Kahire yoluyla dönerken
orada Cemal Abdünnasır tarafından bir kahraman
gibi karşılanır” (Necip ve Nasır 1952 yılına kadar
iktidarı alamadılar ve Musaddık’la dost olmayan
Faruk o sırada hala kraldı.)34

Sonuç: “BM’de Beş Ülkenin Veto Hakkı Olması
Çelişkidir” Diyen Erbakan ve “Dünya Beşten Büyüktür”
Diyen Erdoğan “Kötü Örnek” Olmuşlardır(!)
Rahmetli Erbakan tüm mücadelesinde zalimleri hedef almış, mazlumları savunmuş, bu amaçla
BM’de “beş ülkenin veto hakkının” olmasına karşı
çıkarak “kötü örnek”(!) olmuştur: “Bugün Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, UNDP ve UNICEF ırkçı emperyalizmin kuruluşlarıdır. Tekelci
sermayeye hizmet etmektedirler. Bu kuruluşları
ırkçı emperyalizm yönetmektedir…”35 “Bu gün,
şu Birleşmiş Milletler Teşkilatında 5 ülkenin veto
hakkı var; bu çelişki değil mi?... Bu, elli sene öncenin dünyası; bu dünya böyle yürümez. Şimdi, bütün dünyanın hepsi haklı bir dünya istiyor; herkes
elli yıl sonra dünyayı yeniden kurmak istiyor.”36
Erbakan uluslararası ticaretin dolar merkezli,
New York ve Londra bankaları üzerinden yapılmasına karşı çıkarak “kötü örnek”(!) olmuştur:
“Bugün biz Amerika izin vermediği için İsviçre’ye
imam gönderemiyoruz, Mekke’ye para göndermek
ancak Amerikan bankaları üzerinden mümkün
olmaktadır ve bir İslâm beldesine telefon etmek
bile batı santralleri üzerinden olabilmektedir.”37
Erbakan, D-8’leri kurarak küresel sisteme başkaldırarak “kötü örnek” olmuştur: “Burada 8 tane
Müslüman ülke bir araya gelmiş, çekirdek oluşturulmuş,1 milyarlık bir nüfus meydana getirilmiştir. Bu bir çekirdektir; yola çıkmış, çekirdeği
teşkil etmiştir. …Bunun arkasından 2. hedefimiz
vardı. Bunlar, bütün Müslüman ülkeleri ve ezilen
33 S. Kinzer, a.g.e., s. 155-165.
34 Roosevelt, K.,a.g.e.,s.120.
35 Erbakan, Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen, ESAM, Ankara, 16
Kasım 2010.
36 Erbakan, 09 Aralık 1996 tarihinde parlamentoda bütçe üzerine yaptığı konuşma.
37 Erbakan, Uluslararası Müslüman Topluluklar 4. Kongresi, 4.
Kongrenin Rapor ve teklifleri, İstanbul, 1995, s. 9-10, 37.
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ülkeleri yani Rusya’sı, Çin’i, Hindistan’ı dâhil 5
milyar ezilen sömürülen insanın hepsini biz adil
bir dünya düzeni etrafında toplayacağız, prensibinden hareket edilmişti. Bizim gayemiz sadece 5
milyara değil. 6 milyar insanın (o zaman ki dünya
nüfusu, B.C.) hepsine hizmettir. O takdirde kendini gelişmiş sayan ülkeleri de bu sefer bir yuvarlak masa etrafında toplayacağız. Onlara, “Oturun bakalım buraya, yeni dünya sizin kuvvet ve
prensiplerinize göre değil, adil düzen prensiplerine göre kurulacaktır” diyeceğiz. “Herkes saadet
bulacak” diyeceğiz ve buna uymak için de gereken müeyyideyi elimizde tutacağız. Çünkü bunlar lâftan anlamazlar. Müeyyidesiz bunlara bir iş
yaptırmak mümkün değildir. İşte yeni dünyanın
adil esaslara göre kurulması prensibi gözetilerek
D-8`ler kurulmuştur.”38
Erdoğan, Türkiye’nin tanklarını kendinin
modernize etmesi, helikopter ve insansız hava
aracı üretmesi, yerli otomobil üretmek istemesi, savunma sanayinin değişik alanlarına girmesi
ve başarı kazanması, Çin’den uzun menzilli füze
almaya kalkması, Avrasya eksenine yaklaşması,
Şanghay beşlisine girmek istemesi, İran, Kuzey
Irak ve Hindistan’la ticareti Türk Lirası olarak
Halk Bankası üzerinden yapması, Mısır’daki darbeyi meşru görmemesi, Irak-Suriye düzleminde
ABD’den farklı politikalar ortaya koymaya çalışması, ABD’nin PYD/YPG ittifakına karşı çıkması,
İran ambargosunu desteklememesi, Filistin devletine açık destek verip, İsrail ve ABD’nin uyguladığı birçok politikaya karşı çıkması, İslâm İşbirliği Örgütü’nü harekete geçirmesi, BM’yi devreye
sokması, Katar’a uygulanan ambargoyu ve işgal
hareketini, Türkiye-İran-Pakistan eksenini oluşturarak kırması, Katar ve Sudan’da üsler kurması, Sudan’ın çok stratejik bir adasını kiralaması, Somali ile ilişkileri çok ileri düzeye taşıması,
Afrika’ya, Balkanlara ve Türki Cumhuriyetlere
geçmişe göre çok hızlı ve kapsamlı girmesi, bütün baskılara rağmen Kıbrıs’tan taviz vermemesi, F-35’ler projesine ortak olup para yatırması,
Rusya ile S-400 füze anlaşması yapması ve “Dünya beşten büyüktür” demesi nedeniyle “kötü örnek”(!) olmuştur39:
“…Zaman içinde Birleşmiş Milletler’in insanlığı barış ve refah beklentilerini karşılamaktan
38 Erbakan, N., Gayemiz Bütün Beşeriyetin Saadetidir, ESAM,
Ankara, 16 Kasım 2005
39 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskanirecep-tayyip-erdogan-konusuyor-386409.html …

uzaklaştığı da bir gerçektir. Özellikle Güvenlik
Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 ülkenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya
bürünmüştür.”
“BM’nin yapısında ve işleyişinde reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz.
… Böyle önemli bir yapının adı sürekli başarısızlıklarla anılan bir kurum haline gelmesine
bizim gönlümüz rıza göstermiyor. İşte bu sebeple
her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere
BM’nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için
de dünya 5’ten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inandırıyoruz.”
“…Özellikle Güvenlik Konseyi sadece veto
hakkına sahip 5 ülkenin çıkarlarına hizmet eden,
dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür.”
“…Geçmişte Bosna’da, Ruanda’da, Somali’de
yakın tarihte Myanmar’da, halen Filistin’de yapılan katliamlar hep BMGK’nın gözü önünde gerçekleşmiştir. Filistinlilere uygulanan zulme ses
çıkarmayanların, onlara yapılan yardımı kısma
konusundaki gayretleri sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır.”
“…Dünya 2. Dünya Savaşı sonrasının şartlarında değil. Burada 194 ülkeden temsilciler var.
Niçin bu 194 ülkenin tamamı da BMGK’da temsil
eden durumuna gelmesin. Niçin hepsi de daimi
üye olma dönerli olarak konumuna gelmesin? Sadece 5 üye, diğerleri maalesef geçici. Onların da
orada hiç inisiyatifi yok…”40
Musaddık, Mursi, Menderes, Demirel, Özal,
Erbakan, Ecevit, Baykal ve Erdoğan’ın başına
gelenlerin ve Türkiye’de yapılan darbelerin, Şer
İttifakı’nın “kötü örneklik”(!) yaklaşımı açısından
yeniden değerlendirilmesi gerekir.
Henüz vakit varken!
40 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskanirecep-tayyip-erdogan-konusuyor-386409.html …;
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Yeni Siyasal Alan
Küresel kültür, etkileşimli sosyal yaşam, ağ ile birbirine bağlanan “hayali
kolektiviteler”, otorite kabul etmeyen gençler yani “sanal anarşistler”, bir
tez-ekonomik ve siyasal model-ideoloji-ahlak getirmek yerine sadece karşıtlık
üzerine kurulu siyasal benlikler, şuurları-iradeleri-eylem potansiyelleri çabucak
yönlendirilebilen özneler siyasal alanı kolayca yıkıp yapabilir. Bu yeni “sanal
anarşistleri” ve “hayali kolektiviteleri” x-y-z kuşakları gibi görmemeli, yaşlı
muhafazakârlar da dönüşerek bu “etkileşimli eleştirel demos”a tabi oldu.

Ercan YILDIRIM

S
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iyasal alan politikanın üstündedir; siyaset partizandır, siyasal
alan değil! Siyasal alan
neoliberalizm ile iyice
genişledi. Siyasal alanı
belirleyen aktörler bu
dönemde çoğullaştı. Klasik dönemde devlet, ParKılıçdaroğlu
lamento, siyasi partiler
ve güç odakları etrafında
dönen siyasal alan küreselleşmeye bağlı küresel
medeniyet ve küresel kültür ile üretim-tüketim
endüstrisinin odağında farklı ağırlık merkezlerine
kaydı.
Siyasal alan hegemonya, güç ilişkileri bağlamında dengeleri bireyden-devlet mekanizmasına
kadar her türlü tüzel teşekkülü, kişisel inisiyatifi,
yeni kolektiviteleri içerecek boyutta çoğullaştı.
İstanbul’un yenilenen seçimleri siyasal alan
açısından tam manasıyla “olay”dır… Siyasetin
tüm tarafları, fikir ve matbuat sahası, iktisadi kanallar artık kendilerini bu seçimlere göre dizayn
edecek, moda tabirle sosyoloji değiştiği gibi ideolojiler de “ortak düşman” imgesi üzerinden kendilerini yenilemek mecburiyetinde kalacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kimliği üzerinden
dindar ve seküler Ülkücü ile Kürt milliyetçisi, Milli Görüşçü ile ulusalcı CHP aynı “ülkü”ye oy verebildi. Hepsini toparlayan temel saikler öncelikle

belirtmeli ki ekonomi
akabinde Türkiye İttifakı söyleminde karşılığını bulan paradigma, dil,
hassasiyet noktaları…
İktisadi refah tüm
ayıpları örten, açıkları
kapatan, eksikleri tamamlayan
“Pollyanna
İmamoğlu
gözlüğü”dür;
insanlar
ekonomik tatmini sağladıklarında iktidarın yanlışlarını doğruya çevirecek argümanları kendisi
üretir, bolca eleştirilen çatışmacı ve sert üslubu,
kibir ve üstten bakışı meşrulaştırır. Türkiye İttifakı
söylemini içeriklendirerek sahiplenseydi iktidar,
İstanbul’u kazanırdı!

Yeni Siyasal Alanın Sahipleri
Yeni siyasal alanda, siyasi kararlarda partilerin,
Meclis’in, kurumların etkisi azaldı, günümüzün
popülist söylemlerine bağlı olarak kitle yapısı ve
psikolojisi aynen devam ederken insanların “akıldaneleri” çoğaldı.
Küresel kültür, etkileşimli sosyal yaşam, ağ ile
birbirine bağlanan “hayali kolektiviteler”, otorite
kabul etmeyen gençler yani “sanal anarşistler”,
bir tez-ekonomik ve siyasal model-ideoloji-ahlak getirmek yerine sadece karşıtlık üzerine kurulu siyasal benlikler, şuurları-iradeleri-eylem
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potansiyelleri çabucak yönlendirilebilen özneler
siyasal alanı kolayca yıkıp yapabilir. Bu yeni “sanal anarşistleri” ve “hayali kolektiviteleri” x-y-z
kuşakları gibi görmemeli, yaşlı muhafazakârlar da
dönüşerek bu “etkileşimli eleştirel demos”a tabi
oldu.
Yeni siyasal alanın aktörleri neler istiyor? Öncelikle belirtmek gerekir ki partilerin “halkın tümünü kucaklaması” söylemi boş, oyalayıcı, gerçek dışı… Tarz-ı hayata bağlı olarak post politik
şartlarda laik-dindar iki karşıt blokun birbirini
kucaklaması imkânsız!
Yeni siyasal alanın aktörleri, halk, “hayali kolektiviteler” ve “sanal anarşistler” kucaklama gibi
irrasyonel dilin ötesinde “ihtiyaçlarının karşılanmasını”, mutluluğun-refahın-adaletin herkesleştirilmesini, dijital etkileşim kültürü uyarınca “yönetime katılım” istiyor.
İstanbul seçimleri AK Parti’nin 17 yıl boyunca gördüğü ilgiyi açıklayacak şekilde “halkın körü
körüne oy verdiği” hurafesini boşa çıkardı. Yeni
“sanal anarşist” kitle, inatlaşmanın cezalandırmaya dönüştürülebileceği bilinç düzeyini gösterdi.
Bundan sonra siyasal alanda kitleyi “sürü” görürken hayali kolektiviteleri yani bireylerin ağ sayesinde birbiriyle etkileşime geçtikleri gerçeğini göz
ardı edemezsiniz.
Üstünlük fikri eşitlikle, temsiliyet kamuda katılım ve emaneti korumayla, huzur ve güven alttan üste herkesle dengelendi; yeni siyasi aktörler
benim güvende olamayacağım, benim kazanamayacağım, benim katılamayacağım hiçbir ortamda
sen de kazanamazsın, sen de güvende olamazsın,
sen de yönetemezsin, bilincine ulaştı.

Üç Mayın Tarlası
Bu yeni tür insan gerçekliğini Türkiye’nin meselelerine yönlendirebilme başarısı siyasetin, devlet yönetiminin önünde en büyük problem. Zaten
genel siyasi yapının oturmamışlığı siyasal alanı da,
siyasetteki aktörleri de belirleyecek katılıkta. Üç
ana aksı, ekonomi, dış politika ve fay hatlarımızı
istikrarlı ve tutarlı bir hâl yoluna koymadan hem
ülkenin selametini hem siyasal alandaki varlığınızı koruyamazsınız.

Ekonomi:
Ekonomide AK Parti iktidarı zamanın ruhunu yakalayarak neoliberal iktisadi politikalar ile
sosyal devlet ilkelerini birleştirmiş, kaynak zenginliği, krediler, sıcak paralarla belirgin bir refah
ortamı yaratmıştı. Fakat bu kaynak girişi, yüksek
kârlılık “yapısal ekonomi”ye teksif edilemedi.
Üretim ekonomisine geçiş sağlanamayınca
krizlere ve operasyonlara açık kredi ve sıcak para
ekonomisi siyaseti dizayn edebildiği gibi büyük
Türkiye’yi inşa edecek dayanıklı, hacimli ekonomiyi oluşturamadı.
Türkiye alternatif bir ekonomi kurabilecek
imkâna kısa vadede sahip değil, küresel ekonomiye bağlı ve bağımlı, bu yüzden kazancı hizmet
sektörüne yatırmaktan çıkarıp sanayi ve tarım üretimine geçirmek mecburiyetinde. Tarım ve sanayideki emek daralması, her ilde üniversite olmasına
rağmen genç işsizliğin üçte bir oranına çıkması,
fiyatların yükselmesi, enflasyon ve en önemlisi
ekonomiye dair hukuki güven ortamının yeniden
tesis edilmesi ekonomide tekrar düzelmeyi sağlar.
Dış Politika:
Türkiye Transatlantik-Avrasya arasında tercihte bulunmak zorunda değil!
Anadolu bir kıta hüviyetinde olduğu için dünya sistemiyle iç içe yaşamak mecburiyetinde, bir
tarafa tamamıyla teslim olmak yahut denklemden
çıkmak ihtimallerini de devre dışı bırakmalı.
ABD ile stratejik ortaklık, enerjide Rusya, yatırım ve dış ticarette Avrupa, ekonomide küresel
sermaye ile “mecburiyet”, Ortadoğu, Avrupa ve
Asya ile kültürel, dini, medeniyet teması dış politikada marjinal, rijit tavrı engelliyor.
İstikrar, devamlılık ve sadece “Türkiye’nin
menfaatlerini gözetmek” için bloklar arasında ayrım yapmadan, bloklar üstü ve ötesinde var olma
stratejisini kuvvetlendirmeliyiz. Zaten ekonomi
ile eşgüdüm içinde giden blok kavgasında Avrasya-Transatlantik tercihini kesinleştirince, S-400,
F-35, Doğu Akdeniz ve Kürt devleti konusunda
bir netlik oluşacak.
Fay Hatları:
Türkiye etnik, mezhep, tarz-ı hayat fay hatlarına sahip. Sıkça dillendirilen etnik kimlikler
gittikçe siyasallaştı, Kürt milliyetçiliği İstanbul
seçiminde görüldüki artık “kurşun asker” değil…
Tarz-ı hayatı içeren laik-dindar karşıtlık birbirine
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yakınlaşma görüntüsü sergilese de mezhep ve
etnik iddialarla, bölge fanatizmiyle sürekli kaşınıyor, bu nedenle yeni siyasal alanın “etkileşim
gücü” millet bağını kurmak için kullanılabilir.
Belli başlı bu problemleri çözmek için kolları
sıvarken yeni siyasal alanı ve onların taleplerini,
niteliklerini iyi gözden geçirmek gerekir.

Oligarşi Adaları

24

Oligarşi geçmişte yalnızca devlet yönetimine
çöreklenmiş bir avuç eliti anlatmak için kullanılırdı; İslamcılar, AK Parti iktidarı en çok da Tek Parti
ideolojisinin ürettiği oligarşi ile mücadele etti. Siyasal alanda gençlerden ihtiyarlara kadar yeni “sanal anarşistler” ve “hayali kolektiviteler” her türlü
oligarşiyi reddediyor.
Üniversitelerde, çalışma hayatında, arkadaşlık
gruplarında, bürokraside, devlet idaresinde, parti
yönetiminde oligarşi adalarına anında refleks geliştiriyor. Küçük halkalara, ailelerden oluşan güç
merkezlerine, bir kişinin birkaç görev üstlenmesine, başarısızın ödüllendirilmesine karşı sanal
anarşistler ve hayali kolektiviteler anında örgütlenip cephe alıyor.
İnsanlar yetenekleri ve donanımlarıyla iş bulmayı, kamuya yerleşmeyi, yükselebilmeyi istiyor;
oligarşik güçlerin, halkaların dışında kalanların
mahrumiyeti, iltimas, ehliyetsizin makbuliyeti
katiyen tolere edilmiyor. Kabul etmek gerekir ki
günümüz insanı zenginliğin, kazancın kaynağını
sormuyor, önemsemiyor sadece onu elde etmek
istiyor.
Ayrıcalığa değil kendisine ayrıcalık uygulanmamasına, haram kazanca değil ona başkasının
sahipliğine karşı çıkan genel yekûnumuz vardı,
bu siyasal alanın merkezine yerleşti. Ahlaki düşüklük iken artık ayrıcalığı genelleştirme siyasal
alanın refleksi oldu.
Kendi hakkından fazlasını isteyen genel insani
kimliğin ötesinde oligarşik adaların ve halkaların
içinde kendi hakkına rıza gösteren yeni bireyler
oluştu. Buna bölgecilik ve hemşehricilik karşıtlığını da göstermek gerekir. Yeni siyasal alanda özerk
bölgecilik oligarşisine düşmanlık kavileşti. Devleti
kimliklerden azade kılma oligarşi adalarının açtığı
yaraları tamir eder.

Yeni Birey-Yeni Kitle
“Sanal anarşistler” ve “hayali kolektiviteler”den
oluşan yeni siyasal alanın bireylerine “mecbursun” formülü işlemiyor, mecburiyetini kabul etse
bile başka aktörleri tercih ediyorlar. Yeni siyasal
alanın yeni aktörlerinin yaşlıları bile ergen birey
psikolojisine sahip, dikte edilmesinden, ötekinin
hep ben bilirim ve sadece ben yaparım tezinden
hoşlanmıyor. “Ben de yaparım”, yeni siyasal alanın
iddiası.
Kibir, üsttencilik, verili iyi-kötü ahlakçılığı, israf, şatafat karşıtı bir kitle doğdu. Evlenme, ölmeöldürme, yemek programları dedikoduculuğunu
siyasal alana taşıyan yeni kitle, sıkıntıya gelmeyeceğini, kemer sıkmayacağını, feda kültürüne tabi
olamayacağını, acı reçetelere katlanmayacağını,
savaş emrine karşı “ne için, niye?” diyebileceğini
gösterdi.
Kendi ürettiği gerçekliği hakikat gören yeni birey klasik örgütlenme biçimlerine de dayanışma
modellerine de ihtiyatla yaklaşıyor. Kısa sürede
boşanacağından, nafaka vermek istemediğinden,
ekonomik yükünden, imkanı olmamasından evlenmekten kaçan bir “sanal anarşist” kitlesiyle
karşı karşıya siyasal alan. Hâliyle dil, söylem, yaklaşım tarzı ve talepleri bu karşılıklılığa bağlı kurulmalı artık.

Söylem-Dil-Medya
Retorik yoğun söylem alt yapısı oluştuğunda
anlamlıdır. Geçmişte biraz da mecburiyet etiği
uyarınca “tek sesli” dünyada, iletişimin gelişmediği dönemlerde retorik ve romantik duygusallık iş
yapıyordu. Artık insanlar söylemlerin, tekliflerin,
çatışmanın nedenini soruyor, sorguluyor.
Lümpenizm insanların hayvani itkilerle, güdülerle hareket etmesine dayanır; enikonu gaz verme
psikolojisine… Hâlihazır dünyada popülizmin
getirdiği iç-dış düşman, mülteci-yabancı karşıtlığı
hususunda linç tavrı yükseliyor. Fakat yeni siyasal
alanda bu tutumun etkisi gidiyor.
Troll dil, sosyal medyadaki taraf olan “yüklenmeler” artık kanaatleri etkilemiyor, televizyonlardaki aşırı duyarlar da! İnanma günümüzde her
taraftan akan bilgilerin sağlamasının yapılmasıyla gerçekleşiyor. İnsanlar tek kanal izlemiyor, tek
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Yeni Siyasal Alan
kaynaktan da beslenmiyor, muhalifler iktidarın
iktidar muhaliflerin yayınlarına göz gezdiriyor.
Hedefe götüren her yol mubah ve geçerli, “ne
yaparsak yapalım kazanıyoruz” fikriyatı, özensizlik, dil tercihi, ithamlara ve saldırıya dayalı tercihler, içi boş salvolar, içeriksiz düşmanlıklar siyasal
alanda karşılıksız kalıyor.
İnsanları tercih etmeye mecbur tutma, kavramları laçkalaştırma, entelektüel olanı dışlama,
sloganları yüceltme, özgüveni koyulturken bu sefer tüm öznelerin aynı özgüvene sahip olmasının
önüne geçilemiyor. Öyle bir siyasal alanda bulunuyoruz ki, taraflar, siyasi partiler, adaylar rakibinin tutumlarının, stratejilerinin aynını uygulamaktan/kopyalamaktan kaçınmıyor.
Popülizm o derece yükseldi ki, kazanmak için
bir zamanlar karşısında durulan hatta varlık sebebini belirleyen davranışları, dili, söylemi her
kesim kullanabiliyor. Bu nedenle teoloji, akıl,
romantizm birbirine girse de yeni siyasal alanda
insanları araçsallaştırma, yalnızca onaylayıcı misyonu biçme tarzı tükendi.
Sivil, antimilitarist dil, ahlak yeni siyasal alanı
daha çok işgal ediyor. Bu nedenle Carl Schmitçi
dost/düşman dikotomisi yerini en fazla nefrete
dayalı Spinozacı güç ve iradeye sevk ediyor. Medya da, siyasal söylemler de, küresel kültürün dili
de kendi gerçekliğini inşa etmeye çalışıyor, “sanal
anarşistler”, “hayali kolektiviteler” ise bu gerçeklikleri ya çoğaltıyor ya dönüştürüyor ya da kendi
gerçekliklerini ortaya koyuyor. Bu nedenle arkasına kamu gücünü alan dikte, her türlü propaganda
ve ahlakı amaç için yeterli gören yeni Makyavelist,
Jamesci tutum yeni siyasal alanda karşı ahlaklılıkla reddediliyor.
Kopya çekmesine izin vermediği için hocasını öldüren bir kuşaktan ve zihniyet dünyasından bahsediyoruz, kendisi için her tür menfaati
ve aracı meşru gören bir “sanal anarşist” davranış
mutlak ahlak ya da etik geliştirmez fakat verili iyikötüyü de kabullenmez!
Esasına bakılırsa eski siyasal alanın da yenisinin de “tutarlılık” diye bir kaygısı yok, o yüzden
en az tutarlı olsa bile en çok haklılığını, yıkıcılığını, özgürlüğün verdiği hovardalığı kullanan bu
siyasal alanı domine edebilir!

Türkiye etnik, mezhep, tarz-ı hayat
fay hatlarına sahip. Sıkça dillendirilen etnik kimlikler gittikçe siyasallaştı,
Kürt milliyetçiliği İstanbul seçiminde
görüldüki artık “kurşun asker” değil…
Tarz-ı hayatı içeren laik-dindar karşıtlık birbirine yakınlaşma görüntüsü
sergilese de mezhep ve etnik iddialarla,
bölge fanatizmiyle sürekli kaşınıyor,
bu nedenle yeni siyasal alanın “etkileşim gücü” millet bağını kurmak için
kullanılabilir.

Devlet Mekanizması
Yeni siyasal alanda devlet mekanizmasının, bu
yeni etkileşime açık birey kimliğinde nasıl şekilleneceği muamma… Devlet mekanizması hiyerarşiye, istisnayı belirlemeye, yasaya, güvenlik ve
hegemonya ayrıcalığını kullanmaya dayanır; bunları hiçbir yapı, grupla bölüşmek istemez. Fakat
devletin devamlılığı kurumların muhkem, işleyişin kusursuz olmasa bile tamlığına bağlı.
Karizma toparlar, kurumlar yürütür. Devlet
vesayeti kırar, güvenliği güçlendirip burjuvaya kaynak oluşturacak alanları zayıflatınca güç
merkezlerinin güdümüne girilir, millet bağının
saçak altından uzaklaşılır. Kurumların çalışması
kifayetsizlerle değil ehliyetlilerle olur. Yeni siyasal
alandan beklenti orta zekâda, doktora-birkaç dilyurtdışı tecrübe olmasa bile bulunduğu kurumu
götürebileceklerin seçimine yönelik. Bunun içine
tarımda planlama, tröst ve tekelcileri engelleme,
milletin devlet sevgisini hor kullanmama, yaşlı
kadın göstericilere orantısız güç göstermeme de
girer…
İdarede iyi niyete rağmen kötü metot kusuru
örtmez! Devlet kapısı hacet kapısıdır, yeni siyasal
alanda artık sosyal devlet yardımlarına bağlı yurttaşlık biçiminin karşılık görmediği de belirginleşmiş. Tabi bu arada mikro hayat tarzlarının devlet mekanizmasına işlemesi kabul edilemeyeceği
gibi çoğulculuk ile çokkültürlülük arasının tefrik
edilmesi gerekir. Çoğulculuk bu toprakların yapısında var ve el’an, İstanbul seçimlerinden sonra
siyasal alanın çoğulculuk esasına göre organize
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olabileceğini ortaya koydu fakat çok kültürlülük
millet bağımızı koparacak nitelikte.
Yeni siyasal alanda en başa yeni müşterekleri,
yeni mutabakat ilkelerini, değerlerini kaydetmek
gerekir. Asgari müştereklerimizi çoğaltmalıyız,
yeni birey türü bunu kabullenecek hazır bulunuşa sahip. Bu amaçla esas düşman-hain-öteki kodlamasını daha çok Türkiye ve millet kimliğimize
karşı dış bağlantılara odaklamak gerek.
Devletin mağdur üretmemesine, mazlum inşa
etmemesine, memnuniyetsizliği artırmamasına
yoğunlaşmalı, zira devlet bir koalisyondur, çatı
örgütlenmesidir. Devlet rıza inşa edip, mutabakat
kurandır, dışlamaz içeri alır herkesi. Devlet dışladığı, yok saydığı, düşmanlaştırdığı oranda değil
kapsadığı, içselleştirdiği, bütünü içine eklemlediği oranda güçlüdür! Bu yüzden yeni devlet anlayışı ve yeni siyasal alan denetlemeyi, katılımcılığı,
müşterekler için mutabakat ilkelerini hâliyle katılımı sağlayacaktır. Bu manada başkanın bir partiden meclis üyelerinin bir başka partiden olduğu
ve bazı belediyelerde “fiili durum” hâline gelen
denge-denetlemeli bir siyasi model Türkiye’nin
ihtiyacı olan objektif, iltiması yok eden, şeffaflığı
getirebilir! Zaten konjonktür çoğulcu demokrasinin baskınlığını gösterdi, temsili demokrasinin de
katılımcı demokrasiye evrildiğini belirginleştirdi.

Amorfun Yükselişi
Yeni siyasal alan kalıcı bir yapı olmayabilir fakat teknoloji, iletişim, etkileşim imkânları geliştikçe bırakın eski Türkiye’yi, “eski dünya”yı bile
değiştirecek, sanayi devrimi sonrası gibi yeni insan, yeni varlık, yeni oluş ve mekanizmalar kuracak boyuta evriliyor. “Hayali kolektiviteler”, “sanal anarşistler”, dijital ortamda birbirini besliyor,
geliştiriyor, zihniyetleri belirginleştiriyor, en çok
da insanın yapabilirlik, güç, irade egolarına enerji
yükleyebiliyor. Artık yeni siyasal alanda körü körüne bağlılıklar, tartışmasız otoriteler, eleştirisiz
kabullenmeler, mutlak hiyerarşiler, devletin ödevlendirmeleri geçerliliğini yitiriyor.
Hegemonya sanal ağ ile küresel kültür ve finans kapitalle daha hükmedici olsa da kendi
ürettiği “açıklar” otorite kavramının içini boşaltıp, bireye nefes alabileceği, kendini gerçekleştirebileceği, katılımı sağlayabileceği alanlar açabiliyor. Yeni siyasal alana göre kurumlar, devlet

mekanizması, tüzel kişilikler yeniden organize
olması gerekir. Burada Habermas’ın “benzemezler birliği” dediği husus üzerinden kurulan yeni
ortaklıklar Türkiye’nin değerler dizgesini de
sarsabilir.
LGBT, etnik siyasallık, dindar-laik feminizmler
hayli tehlikeli sonuçlara yol açabilecekken çevre,
kent, anti ırkçı, emek savunucusu, militan olmayan özerklikler ve en önemlisi aileye yönelik müspet tavırlar geliştirilebilir.
Son yerel seçimlerde değerler kazanmadı, ilkeler de ahlaki tutumlar da! Sadece ahlakçılık kaybetti, tutarlılık aramama, etik dışı yaşama, amaç
için her türlü gayri meşru metodu bile uygulama
tutumu yenildi; daha iyisi uygulanarak! Bu yüzden yerel seçimler amorf olanı öne çıkardı… yeni
siyasal alan da zaten bütünüyle “etkileşim”e dayalı, hayali kolektivite mantığı uyarınca değeri
arkaya attı.
Yeni siyasal alanı, müzakereci, katılımcı, alçak
gönüllü, sade, emir verici, otorite kurucu, insanları ret ve inkâra değil tanımaya yönelik bakış açısı
getirerek tasarlamak mümkün. İstişare mekanizmasını alınan kararları dikte edip onaylatmak için
değil teklifleri değerlendirerek işlevsel kılmak için
kullanmak, günümüzün “sanal anarşistleri”ni otorite dışı dünyayı hedefleyen bireyini etkileyebilir.
Tabi bu hayali kolektiviteleri bir millet bağına yönlendirmek için aidiyet sahasını en başta
İslam’a göre de kurmak gerekir; “hududullah”ı
yeni siyasal alana monte ederek, sahih bir kanalda
akmasını sağlayabiliriz… ev yaparken komşusunun güneşini kesmeyi Allah’ın hükmüne saldırı
gören incelikle başlayabiliriz!
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İstanbul Seçimleri ve HDP
Temel problemler, Kürt oylarına talip olan siyasal bir tercihin, gelenek açısından
Kürtlerin hassasiyetlerine yakın olmayan bir siyasal tercih/parti ile yola çıkması,
seçime kısa bir süre kala ülkenin tanımadığı bir akademisyen ile Öcalan’ın
ifadelerini okutması ve Barzani’nin siyasal alana yeniden dâhil edilmesidir. Bu
üç ana başlık ne AK Parti’nin ne de HDP’nin çıkarına hizmet etmiştir. HDP’nin,
AK Parti aleyhine olacak her tür siyasal pratiğe evet diyeceği bilinirken, İYİ
Parti ile yan yana gelmesi de kendi geleceğine dair önemli neticelere gebedir.

Adem PALABIYIK

D

emokrasiyle
özdeş
hâle gelen seçim, parti,
meclis gibi kavramlar, bir
ülkenin ne kadar geliştiğine dair önemli ipuçları
sunabilir. Yönetim sistemi
ile birlikte demokrasinin
uygulanış biçimine dair
yapılan vurgular, özellikle Batı dışı ülkeler için daha belirgindir. Ne var
ki bu durum çoğu zaman Batı gözüyle okunduğu
için geniş boyutta oryantalist bir bakış açısı da içermektedir. Batı ülkelerinin geçmişte yüzyıllar boyu
yaşadıkları hesaplaşmaların neticesinde demokrasi kavramı özellikle hukuk kurumu üzerine inşa
edilmiştir. Hukukun belirleyici bir rol oynaması,
diğer işlevsel kurumların da işlerini kolaylaştırmış
ve devlet daha merkezi hâle gelmiştir. Bu çerçevede kendi ülkemizin geçmişine bakmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Özellikle yerleşik olan askeri
vesayetin gücünü korumak için kullandığı hukuk
sistemi Özal ile başlayarak prangalardan kurtulmuş
ve Erdoğan döneminde de etkin hale gelmeye başlamıştır. Şimdiki dönemde hukuk üzerine yapılan
baskıların kökeninde de bu problem mevcuttur.
Şu ya da bu şekilde vesayetlerin istediklerinin gerçekleşmemesi, ülkedeki hukuk etrafındaki tartışmalara süreklilik kazandırmaktadır. İlginç olan ise
Batı ülkelerinin bu sav karşısında destekleyici bir
pozisyonda olmasıdır. Hem elit sınıfların hukuku
kendi kontrolleri altına alma çabaları hem de Batı
ülkelerinin, bu çerçevedeki çabaları maalesef bazı
sorunlar oluşturabilmektedir.
Bunun en bariz yaşandığı sürecin İstanbul
seçimlerinde olduğuna şahit olduk. İstanbul

seçimlerinin yenilenmesini adeta hukukun katledilişi olarak göstermeye
çalışan muhalefetin çabasının Batı ülkelerinden
karşılık bulması, yukarıda ifade ettiğimiz sebeplerden dolayı tesadüf olaHDP’li Sezai Temelli
rak algılanmamalıdır. Batı
ülkelerinin, Türkiye hukuk sistemi üzerine yaptığı
baskıya rağmen seçimlerin yenilenmesi kararının
alınmış olması bu bağlamda dikkat çekici bir gelişmedir. Seçim kararının yenilenmesinin anlamı,
hukukun işlevsel olduğuna dair ipuçları sunarken,
öte taraftan siyasi bağlamda da sürecin yeniden başlayacağına da işaret etmekteydi. AK Parti’nin, kendi
sloganıyla başlatmadığı bu süreç, en başından itibaren şiddetle tartışılmaya başlandı. Çünkü ilk defa
bir seçim sürecinde AK Parti, muhalefetin dillendirdiği benzeri ifade/ifadeler1 kullanmış ve sanki karşıt
tarafa aitmiş gibi görünen ortalama imaja sahip olmuştur. Genelde AK Parti imajı, özne konumunda
bir anlama sahipken, ilk defa AK Parti, nesne konumuna dâhil olarak, edilgen bir tavır takınmıştır. Sorunlu olarak algılanan bu tavır karşısında milletin
şaşkınlığı aşikârken, AK Parti’nin bunun farkında
olamaması da ayrı bir girdaptır. Siyasetin belirlediği bir alanda boşluk oluşması durumunda yine
siyasetin doğası gereği o boşluk başka pratiklerle
doldurulmaktadır.
AK Parti’nin, Türk siyasetindeki yerinin doldurulması konusunda bir tartışmanın yapılması bu
1
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bağlamda şimdilik beyhûde görünmektedir. Çünkü
Menderes ve Özal isimlerinden sonra Erdoğan’ın
Türk siyasetine vurduğu damganın bir benzeri için
epey bir zamana ihtiyaç var. Türk siyasetinin özellikle son yirmi yılı Erdoğan ismi anılmadan ele alınamaz, dolayısıyla Erdoğan ve AK Parti, bir bütün
olarak algılandığı için iki durum arasında bir ayrım
yapmak da hatalı olacaktır. Ne var ki yapılan yorumların içeriğine bakılınca, AK Parti’nin, bundan
sonra bir siyasi parti olarak yalnız başına süreci
devam ettirmesi gerektiğine dair yorumlar günden
güne çoğalmaktadır.

Kürt Seçmen Tercihi

28

Başka faktörler bir yana AK Parti’nin, İstanbul
seçimleri sürecinde karşılaşacağı en önemli problemin Kürt seçmenlerin tercihleri ile alakalı olduğu
açıktı ve AK Parti, bu zorluğu aşabilmek için bazı
önlemlerin yahut politik yaklaşımların benimsenmesini tercih etti. HDP’nin, Kürt seçmenler üzerindeki etkisi tahmin edildiği için AK Parti’nin yeni
bir çözüm süreci açıklamasından ziyade başka politik ataklar yapacağı beklenirken, Mayıs ayından
itibaren İmralı’nın sürece dâhil edildiğini gördük.
Çözüm süreci boyunca, örgüt ile Kürt sorununun
ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten ve buna
yönelik çalışmalar yapan AK Parti’nin en büyük
başarısı da bu iki uzlaşmaz ama uzlaşıyor gibi görünen konuların değerlendirilmesi oldu. PKK’nın,
bir silahlı örgüt olarak karşımıza çıkmasına rağmen
HDP’nin, örgüt yaklaşımından ziyade farklı isimlerle PKK anmaları yapması, Kürt seçmenlerin oyu
üzerinde de önemli değişimlere yol açtı. HDP, tüm
Kürtlerin partisi olarak kendisini tanımlarken, aslında alınan oy açısından AK Parti’nin, Kürtlerin en
fazla oy verdiği parti olarak tescil edilmesi de yine
HDP tarafından hazmedilememişti.
İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde alamadığı hıncı almak için CHP-İYİ Parti birlikteliğine
ortak olan HDP’nin, sürecin sonunda hiçbir başarı
elde edemeyeceği de açıktır. Belki de eline geçen
tek koz, sonraki seçimlerde kendisine duyulan
ihtiyacın ne kadar önemli olduğuna dair vurgusu
olacaktır ama HDP, İstanbul seçimlerinin ilk kaybedeni olduğunu Ekrem İmamoğlu’nun önce sadece
İYİ Parti ve CHP’ye teşekkür etmesiyle anlayabilmiştir. Süreç de böyle devam edecektir ve “ötekileştirme” aşamasına gelindiğinde HDP’nin, İstanbul
için çok da önemli olmadığı anlaşılacaktır. Kanaatimize göre AK Parti bu ilişki biçiminin farkındadır
ama Kürt oylarına talip olan siyasal bir partinin,

ülkücü gelenekten gelen başka bir siyasi parti ile
hareket ediyor olması da rasyonel bir siyasal tercih
de değildir. Ülke yönetimi için parlamentoda belirli hususlarda ittifaklar elbette yapılabilir ama yerel
seçimlerin koşulları farklı olduğu için siyasal tercihlerin de bu farklılıklara göre yeniden şekillenmesi
gerekmektedir.
Munzur Üniversitesi Edebiyat Fak. Sosyoloji
Böl. başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan’ın, seçime
kısa bir zaman kala okuduğu ve Öcalan’ın tarafsızlık çağrısı yaptığı mektup zamanlama açısından belki de yapılabilecek en önemli hatalardan biri olarak
algılanabilir. Neçirvan Barzani’nin ziyaretinin siyasal bir alana dâhil edilerek açıklanabileceği hesaba
katılsa dahi, Öcalan’ın mektubunun durup dururken gündeme gelmesi rasyonel değildir. Oy verecek olan vatandaşların gelişmeleri yakından takip
ettiğini düşünürsek, bir seçmen bilincinin oluştuğu
aşikârdır. Seçmen, belirli bir süreden sonra olayları
yorumlama biçiminde farklılıklar göstermektedir.
Bu farklılıkların esas nedenleri tabi ki reel tutumlara (ekonomi, geçim, vb.) dayanırken öte taraftan
siyasal reflekslerin de oldukça önemli rol oynadığı
açıktır.
AK Parti’nin bu refleksleri okuyamadığı düşünülemez, hatta yürütülen medya çalışmaları da bu
farkındalığın bir sonucudur. Özellikle her ildeki
“23 Haziran’da İstanbul’da Buluşalım” afişi, olayların iyi kavrandığına dair somut bir delil olarak algılanabilir. Temel problemler, Kürt oylarına talip olan
siyasal bir tercihin, gelenek açısından Kürtlerin hassasiyetlerine yakın olmayan bir siyasal tercih/parti
ile yola çıkması, seçime kısa bir süre kala ülkenin
tanımadığı bir akademisyen ile Öcalan’ın ifadelerini okutması ve Barzani’nin siyasal alana yeniden
dâhil edilmesidir. Bu üç ana başlık ne AK Parti’nin
ne de HDP’nin çıkarına hizmet etmiştir. HDP’nin,
AK Parti aleyhine olacak her tür siyasal pratiğe evet
diyeceği bilinirken, İYİ Parti ile yan yana gelmesi
de kendi geleceğine dair önemli neticelere gebedir.

Kürt Siyasetinde Bölünme
Her şeyi bir kenara bırakırsak, Öcalan’ın çağrısı karşısında HDP’nin bir taraftan “demokratik
uzlaşma kültürü”ne vurgu yaparak Öcalan’ın aynı
bağlamdaki açıklamalarını “demokrasi ve barışın
kazanılması mücadelesi için çok hayati ve kıymetli gör”düğünü açıklamasına karşın sonrasında
Öcalan’ı ve söylediklerini “güncel siyasal hesapların
ve seçim polemiklerinin aracı haline getiren söylemler, başta Kürt sorununun demokratik çözümü
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olmak üzere toplumsal sorunlarımızın demokratik
siyaset zeminindeki çözümünün imkânlarını zayıflatır, demokrasi ve barış mücadelesine zarar verir”
ifadeleri tam anlamıyla bir karşıtlık içermektedir.
Belki de ilk kez HDP, Kandil’in açıklamalarının
aksine bir tavır takınılması gerektiğini söyleyen
Öcalan’ın açıklamalarını bir kenara bırakarak kendi toplumsal tabanını da şaşırtmıştır. Şurası açıktır ki, HDP, yaptığı tercihlerin ülkenin geleceğine
dair olumlu bir sonuç taşımasına önem veren bir
politika çizmemektedir lakin belirli bloklarda yer
alarak iktidara kenardan yahut köşeden tutunabilmenin de hesaplarını yapmaktadır. HDP’ye oy
veren tabanın, HDP’nin iktidara gelemeyeceğini
bilmesine rağmen oy vermeye devam etmesi belki
de bir siyasal teori ile açıklanmazken milliyetçiliğin
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ama partinin,
Öcalan’ı önemsediği dikkate alınırsa, HDP’nin ne
yapmak istediği pek anlaşılmayabilir. Muhtemelen
bir süre sonra HDP içinde çeşitli eleştiriler gündeme gelecektir. HDP’nin içinden yükselebilecek olan
bu siyasal farklılaşmalar belki de daha radikal bir
yaklaşımı doğuracaktır. HDP ya daha radikal, sert
ve Kürt milliyetçisi bir parti konumuna evirilecek
ya da bölünecektir.
Kürt siyasal tercihlerin önemli bir kısmını kapsayan seküler tutumlar, Kürtlerin İslâmî bir Kürt
siyasal partiye yönelmelerini de engellemektedir.
PKK’nın kurucu ideolojisini benimseyen, büyük
şehirlerde seküler pratikleri önde olan ve İslâm’ın
temel referans ve geleneğini, hayatlarının içerisinden uzaklaştırmak isteyen Kürt gençleri için HDP
belirli vaatler sunmaktadır. Buna rağmen yaşanır
bir gelecek sunmayan HDP’nin sorgulanmasının bir
an önce başlanması ve izlediği politikaların, ülkenin geleceğindeki hangi olumlu gelişmeye hizmet
edeceğini açıkça ifade etmesi, kendisine oy veren
siyasi taban için de önemli bir gelişme olacaktır.
İstanbul seçimlerinde Öcalan ve Demirtaş isimlerinin karşı karşıya gelmesi, Kürt siyasi hareketleri
için de önemli kırılmaları gündeme getirebilir. Tabandan gelen tepkilere göre İstanbul seçimlerinin
kazanılması HDP’nin şimdilik ivme kaybetmesini
engellemiştir, lakin ülkenin sorunlarına dair çözüm
üretemeyen ve tek derdi Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelermiş gibi bir izlenim veren HDP’nin nereye
kadar ilerleyebileceği açık değildir. Yaşanan sorunlarına dair sunulan çözümlerini “barış, demokrasi,
eşitlik, vb.” gibi kavramlarla açıklamaya çalışan
ama bu kavramları ayaklar altına alan bir örgüt ile
de bağını koparamayan bir siyasal partinin, hangi

tercihleri yönlendirebileceğine dair önemli endişeler mevcuttur.
Ayrıca HDP’de önemli bir vizyon problemi
mevcuttur ve bu eksiklik, HDP’nin siyasal politikasının günübirlik olmasına sebep olmaktadır. Son
dönemlerde Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet
Davutoğlu isimlerinin gündeme gelmesi ile yeniden
heyecanlanan HDP’nin, AK Parti’nin ivme kaybettiğine dair yaklaşımı da tam bahsettiğimiz gerçekliği ispatlamaktadır. Bir adım daha ileri gidersek,
Ankara seçimlerinin CHP tarafından kazanılmış
olmasının HDP için nasıl bir pozitif getirisi olmuştur?, sorusuna dair verilebilecek bir cevap siyasal
pratikler açısından hem yoktur hem de anlamsız
olacaktır. Türk ulusalcılarıyla, Kürtlerin geçmişte
yaşadığı sorunların belirli bir süre sonra tekrar gün
yüzüne çıkacağı ve HDP’nin, o süreç içinde nasıl
bir tepki vereceği merakla beklenebilir. Siyasal partiler tarihine bakıldığı takdirde, böyle bir sorunun
olduğu süreçlerde partilerin bölünmesi kaçınılmaz
hâle gelir.

Bölünme Nasıl Olabilir?
Güncel siyasetin gidişinden anlaşıldığı kadarıyla
HDP’nin beklediği gelişme, AK Parti içinde derin bir
çatlak olmasıdır. Özellikle AK Parti’nin küskünlerinin siyasal tutumları, yeni bir akımın doğabileceğine de işaret etmektedir. Kulislerdeki bilgilere göre
Ali Babacan’ın kurabileceği siyasal partiye Ahmet
Davutoğlu katılmayacaktır ve AK Parti geleneği iki
yeni partinin doğmasına sebep olacaktır. HDP’nin
bu süreçten nasıl bir fayda sağlayacağını kestirmek
oldukça güç görünmektedir fakat bir sonraki seçimlerde milletvekili sayılarının artması bir kazanç
olarak görülebilir. HDP’nin geçmişte çok sayıdaki
milletvekiliyle dahi süreci yönetemediği biliniyor,
dolayısıyla partinin ülkenin geleceğine dair nasıl
bir katkı sunabileceğine yönelmesi gerekmektedir.
Belki de bunları bir tarafa bırakarak, HDP’nin Erdoğan liderliğinden çekindiği yahut uzaklaşmak istediği de ileri sürülebilecek hipotezler arasındadır.
Erdoğan karizmasının, AK Parti’yi bir arada tutan
en önemli bağ olduğu bilinmektedir ve cumhurbaşkanının liderliğinin AK Parti’yi koruyacağı açıktır.
Selahattin Demirtaş’ın cezaevine girmesinden
sonra HDP’nin siyasal süreçlerde nasıl tavır takınacağı noktasında sıkıntılar yaşaması, parti liderinin
etkisini ortaya koymaktadır. Milliyetçi ideolojiye sahip olan bir siyasal partinin yaşadığı problemin dahi böyle şekillenmesi, ülkede iktidar olan
bir siyasal partinin liderine yönelik ifade edilmesi
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Meseleye bir de şu boyuttan bakmak faydalı olagerekenlerin daha dikkatli seçilmesini gerekli kılmaktadır. Açıkça görülmektedir ki lider, parti için
caktır. HDP’nin, Kürt sorunu dışında gündemine
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. HDP’nin umut bağalabileceği hiçbir temel problem yoktur. PKK’nın
ladığı küskünlerin siyasallaşma hareketlerine dair
güç kaybetmesinin ardından, HDP’nin siyasallaşma
öngörüler haklı çıksa dahi, AK Parti’nin muhafaza
sürecindeki zayıflığı bunun en belirgin kanıtıdır.
edeceği ciddi bir tabanının olduğu açıktır. İlginç
Öcalan argümanlı bir siyasal protokol süreci yürüten HDP’nin, Öcalan’ın “tarafsız kalın” çağrısına
olan ise HDP’nin bölünebilme ihtimalinin kendi dinamikleriyle birlikte AK Parti’nin izlediği politikaya
karşı, “seçim stratejisinde değişiklik yok” cevabının
bağlı olmasıdır. AK Parti, iktidar olmanın da verdiği
sonuçlarını ileride daha net bir şekilde göreceğimize kuşku yoktur.
hegemonya ile HDP’nin geleceğini şekillendirmede
İstanbul seçimleri AK Parti için yeni bir başlanetkili olmaktadır. İmralı süreci, Barzani işlevselliği
gıç olabilir. AK Parti’nin seçim
ve benzeri politik tercihlerin
sürecindeki genel ve bireysel
AK Parti tarafından pratiğe
Munzur
Üniversitesi
hatalara aldırmadan -hiçbir şe
dökülmesi HDP’nin alanını
Edebiyat
Fak.
Sosyoloji
Böl.
olmamış gibi- yoluna devam
oldukça daraltmaktadır. Her
başkanı Doç. Dr. Ali Kemal
etmesi mümkün değildir. AK
ne kadar HDP ile CHP’nin
Özcan’ın, seçime kısa bir
Partili herhangi bir ismin, çetabanı arasında belirli dönemlerde geçişkenlik olsa dahi,
şitli vesilelerle yaptıkları açıkzaman kala okuduğu ve
lamalar ister istemez partiyi de
sonuç açısından HDP tabanıÖcalan’ın tarafsızlık çağrısı
nın, CHP ile uzlaşamayacağı
bağlamaktadır. Özellikle Kürt
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sorunu ile ilgili çalışmalara
açısından belki de yapılabiHDP’nin, kendisine ait bir
atıf yapılarak atılan bazı adımlecek en önemli hatalardan
ların sonuç getirmemesinin
varlığının olmaması başından
biri olarak algılanabilir.
en önemli sebebi ise önceki
itibaren Öcalan’ın argümanlaNeçirvan Barzani’nin ziyarıyla siyasallaşmasıyla yakınolumlu politikalar ile aradan
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dâhil
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lanmamasıdır. AK Parti’nin
yahut konuşmaları aracılığı
Öcalan’ın
mektubunun
çözüm sürecinde örgütten
ile HDP’nin vizyonunda belirmesi, partiyi, Öcalan’a baziyade Kürt halkı ile alakalı
durup dururken gündeme
ğımlı konuma getirmiştir. Şu
attığı adımlar kısmen de olsa
gelmesi rasyonel değildir.
an HDP, kendi varlık süreci ile
devam ettirilse ve o bağ koOy verecek olan vatandaşparılmasaydı, batıdaki Kürt
ciddi bir çatışma yaşamıştır.
ların gelişmeleri yakından
seçmenin tercihi çok farklı
Öcalan’ı benimseyen kesimin
takip ettiğini düşünürsek, bir
olabilirdi. Zaten AK Parti’nin
HDP’ye olabilecek mesafesi,
seçmen bilincinin oluştuğu
doğu ve güneydoğu bölgeonları başka bir siyasal terciaşikârdır.
he yöneltebilir. Yaşanabilecek
lerinden aldığı oy oranının
bir bölünme sürecinde kimin
yüksekliğine rağmen Batıdaki
daha kârlı çıkacağına dair önKürt seçmenlerden aldığı oy
görünün anlaşılması, ancak
oranındaki düşüklüğün temel
hangi tarafın daha işlevsel olacağı ile alakalıdır.
sebebi de budur. Doğudaki Kürt seçmen, özgür iradesiyle oy kullanmak isterken batıdaki Kürt seçmen
Şimdilik HDP’nin alanını genişlemiş gibidir ama
özgür iradeye sahip olduğunu düşünerek HDP’ye
HDP’nin “üçüncü yol” olmayı başaramadığının ya
oy vermektedir. HDP, Kürt seçmenlerini seküler
da ülkenin geleceğine katkı yapamadığının Öcalan
bağlamda kazanmaya çalışmakta, gelenek hassasitarafından açıklanması, HDP’nin siyasi varlığını
yetini ortadan kaldırmakta ve koparılan bağların
iyice tartışmalı hâle getirecektir. Bunlar hem HDP
yerine kişi kültü odaklı stratejilerle inşa süreçleri
içinde hem de HDP tabanında önemli kırılmalar
başlatmıştır. İlginç olan husus ise, temeli Öcalan’a
yaşatabilir. Peki, bu mümkün müdür? Aslında ülke
dayanan stratejiler mevcutken, onun “tarafsız kalın”
siyasetine bakıldığı takdirde bu soruya evet cevabı
çağrısına neden uyulmadığıdır. Kanaatimize göre
verilebilir ama Öcalan, HDP ile kendi varlığını sınamak istemezse bu tercih elbette ki değişecektir.
bunun en önemli sebebi çağrının zamanlamasıdır.
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Göç Dalgaları ve Küresel Yeni Faşizm
Ekseninde Arap Nefretimiz
Bugün Batıda ve bizde Suriyelilere dönük olarak şekillenen ırkçılık biçimi kültürel
özelliklere odaklanan ve doğası gereği aşağı kültürler, yüksek kültürler olduğunu
savunan ve mutlak farklılık üzerine kurulu bir ırkçılık biçimi. Batının farklılıklarla
birlikte yaşama konusunda tarihsel olarak başarısız bir tecrübenin bir ürünü olduğu
söylenebilir. İlginçtir yeni ırkçılıkla yükselen yeni milliyetçi dalga aynı potada
birleşmiş durumda. Bu durum küreselleşmenin bir paradoksu şeklinde ortaya çıktı.

Dilaver DEMİRAĞ

Ü

lkemizde bir kesim
için en büyük sorun
Suriye’den gelen sığınmacılar. Bu sorunu kaşıyan, hatta Erdoğan’a
dönük bir nefret unsuru
hâline sokarak bir tür
sosyal mühendislik olarak Suriyeli sığınmacı
nefreti oluşturanlarsa CHP ve İyi Parti’de ağırlıklı
olarak yer alan beyaz Türkler. Tam da bu mantıksızlık neticesi Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği akşam daha sandık mürekkebi kurumadan twitterde
“Suriyeliler Defolacak” hastegi açılarak sığınmacı
nefreti körüklendi. Bu hasteg İmamoğlu’nun çizdiği imaj ile taban tabana zıt bir imaj oluşturduğundan CHP’nin sağa açılma, değişim mesajı vermekte önündeki en temel zorluğun parti içindeki
beyaz Türkler olduğu açıkça görülmekte!

Günah Keçisi Suriyeliler ve Dakika Bir Golü
Buna itiraz eden sığınmacıları bir tür günah
keçisi yapmak yerine, halkların kardeşçe yaşaması gerektiğini, bu sorun denilen meselenin
çözümünün sığınmacıları düşmanlaştırmadan,
milliyetçilik dışı çözümler önerdiğimizde ise bu
kez hem sağdan hem soldan hem de “gerçekçi”ler
tarafından kıyasıya eleştiriliyoruz, hatta bazı yerlerde küfürlere bile maruz kalabiliyoruz. En kibarından hayalci ve ayakları yere basmayan bir

solculuk yapmak ile
suçlanıyoruz.
Mesela
Erbil Başkonsolosu iken
kızağa çekilen, ardından
istifa eden Aydın Selcen
bizi kıyasıya eleştiren
“gerçekçi”lerden:
“Diyeceğim o ki,
ahlaki yüksek zemini
bırakmamak, en iyi insanlık, en müstesna solculuk karnelerinde en yüksek notları almak, özcesi
kendimizi iyi hissetmek adına bir “Suriyeliler sorunumuz” yokmuş gibi davranamayız. Bütüncül,
çok boyutlu ve tutarlı bir yaklaşım geliştirmek
zorundayız. İçeride toplumumuzu bir arada tutan
son incecik bağları da yitirmemek, siyasal İslâmcı
ve milliyetçi/ulusalcılara karşı iktidar mücadelesi
yürütmek, Kürt meselesinin barışçıl ve anayasal
yollardan çözmek, bölgede güvenlikçi ve yayılmacı politikalara alternatifler üretmek boyutlarını dışlayarak Suriyeliler konusunu konuşamayız.
Eğitim ve sağlık hizmetleri, iş güvenliği bunlar konunun yalnızca tek boyutu. Oysa konunun kendi
bizatihi çok boyutlu.”1
“Suriyeli sorunu” sadece bu ifade bile Selcen’i
aynı zihniyette olmasa da Türkiş Nazilerle, dazlak
sülalesi ile aynı safa diziyor. Çünkü onlar meseledeki idari sorunlara, mülteci/sığınmacı olgusunun
1
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yönetilmesindeki zorlukları kullanarak olguyu
Suriyeli sorunu olarak lanse ediyor. Selcen’in eleştirdiği solcu olmayan ama ayakları yere basmayan
ahlaki doğrucu sol algının temsilcisi olmaktan
rahatsız olmayan biri olarak onunla farklı düşünmekteyim. Bir “Suriyeli sorunu”muz yok, bir
ırkçılık, bir neo-faşistlik sorunumuz var. Bununla
Suriye’den gelen sığınmacıların, deyim yerindeyse sütten çıkmış ak kaşık olduğunu, hiçbir olumsuzluğa yol açamadıklarını söylemiyorum. Dahası
onların varlığında kaynaklanan kimi meselelerin
sıkıntı verici olduğunu da göz ardı etmiyorum,
ama meseleye böyle bakmam onlara yönelik nefrete karşı büyük bir öfke duymama, bu nefretin
tam da yeni faşizmin politik hattı ile örtüştüğünü düşünmeme engel değil. Suriye’den gelenler
son yıllarda Anadolu köylerinden, kasabalarından
başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere göçün
yol açtığı sıkıntılara benzer sosyolojik uyumsuzluk sıkıntılarına benzer bir durumda bu bir, ihmal
edilmişlikten yani bu insanların sosyal uyumu
önemsemeyen boş vermişlikten doğan sosyolojik
sıkıntılar var, barışı değil savaşı kaşımamızdan doğan sıkıntılar var ama hepsinden önemlisi resmî
rakamlarla ülkenin kentlerinde yaşayan 4.5 milyon mültecimiz, sığınmacımız var, bu da iki. Bu
rakamlarla baş etmek sanıldığı kadar kolay değil
entegrasyonu dillendirmek kolay, ama bunu sağlamak zor. Bu sürece gelmesinden dolayı siyasal
iktidarı suçlamak kısmen haklı olmakla birlikte bir yanı ile de haksız. İktidarı eleştireceğimiz
nokta bölgede hegomonik bir rol edinmek niyetli politikaları olmalıdır. Buna mukabil, Suriyelilere dönük mülteci siyaseti ise iktidarın insani boyut anlamında dünyaya örnek gösterilecek
niteliktedir.
Evet, iktidarın bu süreçte sığınmacıların kültürel uyumu yönünde bazı adımları atmaya başlamış
olması gerekirdi. Bu yönüyle siyasi iktidarın işi
ağırdan aldığı söylenebilir ama benim iktidara temel eleştirim iki noktadadır. Birincisi AB ile yapılan göç anlaşması, ikincisi de bu insanlara Mülteci
statüsü tanınmamış olmasıdır. Ama iktidarla siyasi
olarak tamamı ile ters olsam bile AK Parti iktidarının mülteci siyaseti insani boyutu ile kesinkes
desteklenmesi gerekiyor. Hükümeti insani erdem
gösterdiği için yermek değil, teşvik edip daha iyisini yapması için özendirmek, yüreklendirmek
gerekli tersine. Ancak bizde siyasi muhalefet tamamı ile ideolojik karşıtlık ekseninde mevzilenip

Carl Schmmit’çi anlamda ideolojik siyasi düşman
eksenine oturan bir muhalefet güttüğünden ‘iktidar ne yaparsa yapsın bu mutlaka kötüdür!’ gibi
bir anlayışa oturduğundan, hükümetin mülteci siyaseti üzerinden bir sosyal muhalefet örgütlenme
derdine düşüldü. Tıpkı çözüm sürecinde olduğu
gibi Kemalistler ve sol-Kemalistler eliyle mülteci
meselesi bir ırkçı dile döküldü ve iktidar bu çerçevede sıkıştırıldı. Şu an gelinen noktada doğal
olarak hükümet te artık “Suriyeli mültecileri göndereceğiz” söylemini kullanmaya başladı.
Ne yazık ki siyaseten ve ideolojik bakımdan
mevcut hükümetle ters konumda olsak da bu
hükümetin yaptığı doğru şeyleri destekleyip,
“yetmez ama evet” diyen bir tavırla atılan olumlu
adımları daha ileri bir seviyeye taşımak için tutum takınma. Bizler de azınlıkta olduğumuz için
hükümet bu konuda bir toplumsal baskı ile karşı
karşıya kalarak geri adım atmak zorunda kaldı.
Ayrıca Türkiye dünyaya örneklik olacak bu adımı hem yeterince anlatamadığı, hem de toplumsal destek almak bir yana cezalandırılarak önemli
bir fırsatı heba etmek zorunda bırakıldı. O yüzden ırkçılaştırılan anti-mülteci siyasetine ne kadar
öfke duysak az gelir. Bu konuda mevcut hükümetin de mültecileri mümkün olduğunca barındırmak, ülke içinde tutmak eksenli siyasetinde sonuna kadar destekçisi olduğumuzu ilan etmeliyiz.
İdeolojik körlük ile vicdani akıl arasındaki fark da
budur.

Durum: Dünya Mülteci Şampiyonu Suriyeli Araplar
Yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca mültecinin ve göçmenin umutsuz hareketlerine şahit olduk. Hatta bu insanların varlarını
yokları insan kaçakçılarına vererek refaha/güvenliğe kaçmak uğruna hayatlarını ortaya koyduğuna
da tanık olduk. Bu uğurda binlerce “şehit” verdiler diyebiliriz. Dünya adeta çıldırmış hâlde ve sırt
çantasını omuzlarına vuran çaresiz insanlar adeta
ateşe koşan pervaneler misali oradan oraya hareket halindeler. Öncelikle şunu net koymak gerek,
bu durumun yegâne nedeni Batı dünyası. Batılı
devletler her yerde sınırları yeniden çiziyor, doğrudan istilalar yapıyor veya vekâlet savaşları ile insanların yaşamlarını altüst ediyor, dahası doğaya
yaptığı müdahaleler nedeni ile insanların yaşadığı
yerleri yaşanmaz hâle getiriyor. Batı emperyalizmi tüm kendi çıkarlarına ters düşen hükümetleri
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Bu rakama ekolojik mülteci denen yaşam ala“düşmanlaştırıyor”, hükümetleri istikrarsızlaştırnı tahrip olan mülteci dahil değil. Bunların da
mak veya doğrudan yok etmek için her çabayı sarf
2018 itibari ile sayısı 144 ülke ve bölgede 17.2
ettiği için de göç ya da mülteci akışları ile dünya
milyon insan, bunların son yıldaki sayısı ise neyollara düşmüş durumda.
rede ise hâlihazırdaki dünyadaki göçmen nüSosyal yönelimli bir hükümetin iktidara geldifusundan daha fazla. Bu mülteciler grubunun
ği her yerde, Batı derhal “muhalefet hareketleri”
ağırlıklı sayısını ise Suriyedenilen şeyin üretim ve sponli mülteciler oluşturmakta.
sorluğunu yapmaya başlar ve
Suriye’de Batı kışkırtması ile
Suriye’den gelenler son
iç savaşlar tetiklenir, bazen
başlayan iç savaş başladığındoğrudan istilalar olur. Bunun
yıllarda Anadolu köylerinda yani 2011’den bu yana 6.7
sonuç tahmin etmek kolaydır:
den, kasabalarından başta
milyon insan yerinden oldu
toplumundan yana, halkını
İstanbul olmak üzere büyük
ve Suriye’ye yakın ülkelere sıgözeten hükümetler ayrılmakentlere göçün yol açtığı
ğındı. Hâlihazırdaki rakamlar
ya zorlandığında, yerlerine
sıkıntılara benzer sosyoloile en fazla Suriyeli mülteci
aşırı piyasacı ve Batı yanlısı
jik uyumsuzluk sıkıntıla3.622.400 ile Türkiye’de, Surejimler kurulur, sosyal yapı
rına benzer bir durumda
riyeli mültecilerin diğer ülkehızla çöker, vahşet ve zalimbu bir, ihmal edilmişlikten
lere dağılımı da şöyle. Lübnan
lik hüküm sürmeye başlar. Bu
yani bu insanların sosyal
(944.200), Ürdün (676.300),
durumda, milyonlarca çaresiz
uyumu önemsemeyen boş
Irak (252.500) ve Mısır
insan kaçmaya zorlanır. Aynıvermişlikten doğan sosyo(132.900) kişi ile bölgedeki
sı, bazı korkunç iç savaşların
lojik sıkıntılar var. Barışı
en çok Suriyeli mülteci barındışarıdan tetiklendiği ve ülkedeğil savaşı kaşımamızdıran ülkeler. Bölge dışında,
yi böldüğü zamanlar için de
dan
doğan
sıkıntılar
var
geniş Suriyeli mülteci nüfusu
geçerlidir.
ama
hepsinden
önemlisi
olan ülkeler arasında Almanya
Ama aynı Batı ölümler baresmî
rakamlarla
ülke(532.100), İsveç (109.300),
hasına elektrikli sınır telleri,
Sudan (93.500), Avusturya
nin kentlerinde yaşayan
sınır boyunca dizilmiş eli si(49.200), Hollanda (32.100),
4.5 milyon mültecimiz,
lahlı ve vur emri verilmiş muYunanistan (23.900), Danisığınmacımız var, bu da
hafızlar, duvarlar, gözetleme
marka (19.700), Bulgaristan
iki. Bu rakamlarla baş
kameraları vb birçok teknik
(17.200), İsviçre (16.600),
etmek sanıldığı kadar
aygıt yardımı ile sınırlarını
Fransa (15.800), Ermenistan
gelenlere kapatmış durumda.
kolay değil, entegrasyonu
(14.700), Norveç (13.900) ve
Kendisi başkalarının evini isdillendirmek kolay ama
İspanya (13.800).
tila etmesine rağmen o başkabunu sağlamak zor.
Durum bu ama bu duruma
larının kendi evine yerleşmegelinmesinde başrolü oynaye gelmiş olmasına ise asla ve
yan Batı emperyalizmi Suriye
kata müsamaha gösteremiyor.
halkının özgürlük arayışını
Her yıl yayınlanan rakamlara
sömürdü
ve
Türkiye’de
yazık ki yanlış analizler
ben de başvurayım. 2017 rakamları ile dünyada
yapıp Batının oyununa getirildi.
hareket hâlindeki insan sayısı. 258 milyon kişi.
Bu rakam dünya nüfusunun % 3.4’üne tekabül
ediyor. Bu nüfusun da 150.3 milyonu göçmen
işçi. Bunların 124.8 milyonu kadın, 36.1 milyonu
çocuk. Dünyadaki toplam kayıtlı göçmen nüfusun 26 milyonu kayıtlı ya da resmî olarak mülteci
statüsünde. Buna mukabil, gerçek mülteci sayısı
tahminen yuvarlak rakamla verirsek 71 milyon civarın da. Başka bir ifadeyle 71 milyon savaş gibi
nedenler ile zorla yerinden olanlar.

Küresel Yeni Faşizm:
Irk ve Sınıfın Kesişen Yollarında Sağ Popülizm
Yabancı sorunu toplumsal yaşamda hep oldu,
yeni bir olgu değildir. Ama modern yabancı düşmanlığı çok farklı dinamikler üzerinde yükselen
ve icat edilen, temelleri eski Yunan’a ve Roma’ya
gitse de modernliğin icat ettiği ırk kavramı ile
hayat bulan ve tamamı ile modern bir pratiktir.
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Genel bir tanım yapacak olursak ırk; kalıtımsal
olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu şeklinde tanımlanabilir.
Irkçılık ise; insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın
başka ırklara üstün olduğunu iddia eden düşünce
olarak sömürgeciliğin bir parçasıdır. Ancak bugün
Batıda ve bizde Suriyelilere dönük olarak şekillenen ırkçılık biçimi biyolojik özelliklere değil, kültürel özelliklere odaklanan ve doğası gereği aşağı
kültürler, yüksek kültürler olduğunu savunan ve
mutlak farklılık üzerine kurulu bir ırkçılık biçimi.
Fakat ne kadar farklı olursa olsun şu bir gerçek
ki -bizdeki yeni ırkçılıktan farklı olarak- Batının
farklılıklarla birlikte yaşama konusunda tarihsel
olarak başarısız bir tecrübenin bir ürünü olduğu
söylenebilir. İlginçtir yeni ırkçılıkla yükselen yeni
milliyetçi dalga aynı potada birleşmiş durumda.
Bu durum küreselleşmenin bir paradoksu şeklinde ortaya çıktı. Küreselleşme, medya ve ulaşım
ağları ile dünyayı mekânsal açıdan yaklaştırdıkça, kültürler ve toplumlar psikolojik olarak birbirinden uzaklaştı. Buna “yakınlık aporiası” yani
yakınlığın yarattığı açmaz da demek mümkün.
Popülizm tam da bu yakınlık aporiasından fırlayan post-faşist ya da yeni faşist bir hayalet! Eski
faşizmden farklı olarak biyolojik ırkçılık üzerinde
yükselmiyorlar. Onlar küreselleşmenin bir çelişkisi olan göç olgusu üzerinden yükseldiler. Bir tür
saflık savunusu yaparak sosyal mekânı kirleten
barbar yabancılardan kurtulmak istiyor.
Bauman, bu anlayışı “ahlaki panik” kavramı etrafında izah ediyor. Ahlaki panik toplumsal

Türkiye dünyaya örneklik olacak bir
adımı hem yeterince anlatamadığı, hem
de toplumsal destek almak bir yana
cezalandırılarak önemli bir fırsatı heba
etmek zorunda bırakıldı. O yüzden ırkçılaştırılan anti-mülteci siyasetine ne
kadar öfke duysak az gelir. Bu konuda mevcut hükümetin de mültecileri
mümkün olduğunca barındırmak, ülke
içinde tutmak eksenli siyasetinde sonuna kadar destekçisi olduğumuzu ilan
etmeliyiz. İdeolojik körlük ile vicdani
akıl arasındaki fark da budur.

refahı tehdit eden bir kötülük olduğuna dair, çok
sayıda insan arasında yayılan korku hissi anlamına
gelir. Bu anlamda yabancı düşmanlığının ve yeni
sınıf temelli ırkçılığın beslenme noktası da burası.
Popülizm bundan istifade ederek kendine sosyal taban bulabiliyor. Küresel kapitalist sistemin
ucuz emek sömürüsü, kaynak yağması nedeni ile
tarumar ettiği dünyalarından kaçan mülteciler,
sığındığı ülkelerde kölelik koşullarında çalışmaya rıza gösterince, işverenler de bu kelepir emeği
tercih ediyor. Bunun neticesi işsizlik çoğalırken
insanlar da “bunlar işimizi elimizden alıyor” diyerek bir göçmen karşıtı ve yabancı düşmanı siyasi
partilere oy veriyorlar. Tıpkı bizde “Suriyelilere
yağmurlu havada su yok bundan sonra” şeklinde
yorumlanan icraatları ile seçmenden oy alan ve
bu icraatları ile öne çıkan CHP’li “Bolu beyi” gibi.
Tam da bu olgu faşizmin küreselleşmesi ve evrensel dile kavuşması anlamına geliyor. Küresel yeni
faşizm kavramını tedavüle sokma nedenim de bu.
Batıdan doğuya birçok ülkede mülteci akını yaşayan ve mültecilerin kelepir emek olarak kullanılmasından dolayı mülteciler diplomatik terimle
“persona non grata”. Bunda en büyük emek sahibi
ise medya… Medya konuya alevlerini taşıyarak
milliyetçi ateşi besliyor. Sonuç emekçilere dönük
“kızgınlığın coğrafyası” denen bir hınç siyaseti,
küllerinden doğan anka kuşu gibi alevden tüyleriyle arzı endam ediyor. Arjun Apudrai tarafından
kullanılan bu terim ulus devletlerin homojenitesinin sarsılmasından doğan öfkeyi ifade ediyor.
Bir toplumdaki biz ve onlar temelinde kurulmuş olan karşıtlık sonucu, bir taraf kendisini
tehdit altındaki çoğunluk olarak görmeye başlayınca “yıkıcı kimlik” haline gelebilir. Yıkıcı yırtıcı
kimlikler, ulusal projeyi etnik tekilliğe indirgerler
ve en küçük azınlığı bile saflığı bozan bir leke olarak görür, ortadan kaldırmak isterler. Tam burada saflık ve tehlikenin yazarı Mary Douglas’ı ve
müphemliği defetme isteğinden doğan bahçecilik
teorileri ile Bauman’ı anabiliriz. Bunlara bir sonraki bölümde giriş yaparak küresel faşizmi tetikleyen biz ve onlar duygusu, kimlik, saflık, iğrenme,
keyif hırsızlığı gibi olgulara şöyle bir değinmiş
olacağım. Ama bundan önce yabancı düşmanlığı
üzerine kurulu aşırı sağ daha doğrusu post-faşist,
neo-faşist gibi terimlerle karşılayacağımız popülist
demagojinin gerçek sorumluyu gizlemede bir örtü
fonksiyonu gördüğünü belirtmiş olayım.
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Kapitalizmle, milliyetçilik ve emperyalizm
olgusu ile hesaplaşmak yerine toplumun biz ve
onlar temelindeki ayrımcı duygusallığına yatırım
yapmak tam da popülizm anlamında kitle kuyrukçuluğuna denk düşüyor. Sağcılığın riskli yanı
da tam burada yatar, toplumdaki bu duygulara yatırım yaparak iktidara gelmek sağcılığın en sorunlu siyasi pratiği, tam da bu yüzden sağcılık faşizmi
içinde taşır, onu uyarmak ya da uyarmamak siyasi
pragmatizmin hangi sınırda duracağına bakar.
Eğer iktidarı elde etmek için her yolu meşru
buluyorsanız biz ve onları bir gerilim stratejisi
olarak benimseyip öfkeyi köpürttükçe, sonuçta
faşist cehennemin kapılarını aralarsınız, ne var ki
o cehennem onun kapısını aralayan siz büyücü çırağını da yutar. Tam da bu yüzden bazı kapılardan
uzak durulması gerekir. Ulusalcılık olarak ifade
edilen beyaz Türk gusto faşizmi de uzak durulması gereken kapılardır. Bunu anlayarak onlara pirim
verdiğiniz anda kaptırdığınız kolun bedeli tüm
gövde olur. Faşizmlerin en vicdansız ve en rezil
biçimi de bu tür elitizm vehmine dayalı olandır.

Keyif Hırsızlığının Gusto Faşizmi: Saflık Tehlikesi
Bauman, Alman Psikolog Klaus Dörner’in nihai Nazi çözümünün aslında nasıl da bir saflık
arayışına dayandığını belirtir ve Apaudraai’ye pas
atar. Nazilerin çözümünü aradıkları ‘toplumsal
sorun’ ‘kirlilik’ sorunu, ‘yakışıksız’, ‘münasebetsiz’
(‘out of place’) ve ‘tabloyu bozan’ insanların inatla ortada dolaşmaları sorunuydu -bunlar bu dolaşımdan men edilmezse- yani aksi halde estetik
olarak tatminkâr ve moral olarak güven veren bir
armoni anlayışına saldırmış oluyorlardı. Bu nedenle, saflığı bozan her leke temizlenmeliydi. Günümüzde karşımıza çıkan ırkçı/yabancı düşmanı
zihniyet için de aynı mantık geçerli.
Suriyeliler “murdar”lar ama bu kirlilik fiziki
olmaktan daha fazla kültürel bir “murdarlık” ve
onların bizim kültürel sınırlarımızı ihlal ediyor
olması, kültürel benliğimiz için tam anlamı ile
bir ihlal. “Murdarlık”, “simgesel sistem”in dışında
kalandır. “Murdarlık”, toplumsal rasyonalitenin
ve toplumsal bir bütünün üzerine inşa edildiği
mantıksal düzenin elinden kaçıp kurtulan şeydir.
Tam da bu yüzden onlardan çok rahatsız oluyoruz
çünkü bizim sistemimize yabancılar. Tam da bu
yüzden “iğrenç”ler.

Suriyeli mültecilerden şunu duymak istiyoruz.
“Bizi kabul ettiniz, artık size borçluyuz, sonsuz bir
minnet içindeyiz. Siz bizden ne rolünü oynamamızı istiyorsanız biz öyle olmaya razıyız.” Burada bir tür efendi hizmetçi rolü söz konusu! Onlar
bize tabi olmak zorundalar, bunun dışında bir şey
yapmaları varlığımıza tehdittir.
Abject yani iğrenç olan benliğimizin sınırlarını
ihlal eden iç dış ayrımını yok sayandır. Ve bu nedenle onlar “iğrenç yabancılar”. Bu anlamda Abject kavramında doğrudan kimliğimizi tehdit edene bir gönderme vardır. Suriyeli mülteciler bizim
kimliğimizi ihlal ederek, bizi biz yapan şeylere sırt
dönüp kendi oldukları gibi oldukları için kimliğimize bir tehdit olarak algılanıyorlar.
Onlara karşı öfkemizi bileyen şeylerden biri de
Zizek’in ifade ettiği “keyif hırsızlığı”. Bu kavramda
belirleyici olan kurucu kavram Şey’dir. Şey, arzuyu mıknatıslayan nesnedir. Demek ki keyif bizim
sembolik arzularımızı kendine çekendir. Topluluk üyelerini birbirine bağlayan bağ her zaman
bir Şey’e (bir arzu nesnesine), cisimleşmiş keyfe
yönelik ortak bir ilişki içerir. Zizek’in ifadesiyle
Öteki’nin “yaşam tarzımıza” yönelttiği tehditten
bahsettiğimizde söz konusu olan şey, fanteziler
yoluyla yapılanan Şey’e yönelik bu ilişkidir.” Bu
şey millî olduğunda o millî şey olur bu kuşkusuz ulusal kültüre indirgenemese de onunla yakından ilgilidir. Bu “sadece bizim ulaşabileceğimiz
bir şey, “onlar”ın, ötekilerin kavrayamayacağı bir
şey olarak görünür; yine de sürekli “onlar”ın tehdidi altında olan bir şeydir.”2 Ötekini bizim için
tehdit kılan da onun bizim keyif olan bu milli
şeyimizi çalmasıdır. Denize girerek, piknik yaparak, eğlenerek bizim için ortak olduğunu varsaydığımız şeyi tehdit etmekte, bizim keyfimizi
çalmaktadırlar.
“Kısacası, aslında “öteki”nde canımızı sıkan
şey, tam da keyfini organize etme tarzıdır, tam da
bu tarza özgü fazladır, “aşırılık” tır: “Onların” yiyeceklerinin kokusu, “onların” gürültülü şarkıları
ve dansları, “onların” tuhaf tavırları, iş karşısındaki tavırları. Irkçıya göre, “öteki” ya işlerimizi çalan
bir işkolik ya da bizim emeğimizden geçinen bir
aylaktır; ötekini çalışmayı reddetmekle suçlarken
birdenbire iş çalmakla suçlamaya geçiverilmesi
eğlencelidir. Temel paradoks, bizim Şey’imizin
2
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hem ötekinin ulaşamayacağı hem de onun tarafından tehdit edilen bir şey olarak kavranmasıdır.”3
Hâsılı Suriyeli sığınmacılar ne yapsalar kabahat olacak, çünkü onlar bizim küçümsediğimiz
Araplar. Kösnüller (yani cinsel yönden iştahlı)
burada yan gelip yatıp bol bol çocuk yapmaktalar, savaşacakları yerde eğlenmekteler, aylak aylak
dolaşıp sonra da bankamatikten paralarını çekiyorlar. Burada aslında içten içe bir kıskançlıkla oryantalist bir ötekileştirmenin (kaba ve pis Araplar)
içiçe geçtiğini fark ediyoruz. Gizliden gizliye bir
medeniyet savaşı içimizde cereyan etmekte… Onlar Batılı olsalardı bizden daha “medeni” ve daha
üstün oldukları için biz onlara özenecektik, ama
biz “Şu kaba ve ilkel Araplardan daha medeni” olduğumuzdan, onların bize hayran olması, bizim
öğretmenliğimize boyun eğmeleri gerekirdi. Ama
bunu yapmak yerine adeta bizi hiç dikkate almadan burada kendi kültürlerini devam etmekteler,
dahası bizim yaptığımız (yapmamaları gereken
şey budur) şeyleri yapmaktalar. Öte yandan bizim (öyle olduğunu varsaydığımız) Batılı modern
yaşam tarzımıza aykırı düşmekteler. Sahile çadır
kurup denize donla giriyorlar (bir dönem bizim
girdiğimiz gibi), yeşil alanlarda piknik yapıyorlar
ve pikniğin ardından atıklarını bırakıyorlar (bizim
gibi) hâsılı bizim aştığımızı düşündüğümüz şeyleri (aslında aşmadığımız doğulu yanımız) yaşamaktalar, suçları da bu.
Kuşkusuz Suriyeli Arap sığınmacılara dönük
ırkçı nefret üzerine birçok şey yazılabilir ama
bunlar bir yazının sınırlarını aşar. Suriyeli sığınmacılar bastırdığımız, olmamakla övündüğümüz
şeyi açığa çıkartmış oldular. Bize ayna tutarak bizim de en az Batılılar kadar ırkçı olabildiğimizi
gösterdiler. Bunu kabul etmek yerine bunu yüze
vuran ulus ötesicilerden, milliyetçi olmayanlardan
tam da bu yüzden nefret edilmekte. Ancak bir ırkçı olmaktansa nefret nesnesi olmayı binlerce kez
yeğlemek gerek.
Sanırım artık şu gerçekleri içe sindirmek gerekiyor. Öncelikle Suriye’de devam eden savaş son
bulmadıkça mülteciler de ülkelerine dönmeyecekler. Şu an savaş olmayan yerlerde akraba ziyareti yapıyorlar diye bu mülteciler için her şeyin
güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. Birçoğu dönüşle ilgili haklı kaygılara sahipler. Ülkelerinde daha önce kurdukları sosyal düzen artık
3
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yok, dahası kaçanların çoğu rejim dostu olmayan
yerlerden gelenler, bu nedenle döndüklerinde
akıbetlerinin ne olacağı ile ilgili haklı kaygıları
var. Savaş yurtlarını tam anlamı ile tarumar etti,
bu insanlar dönseler dahi alt yapı sıkıntıları olan
yıkık kentlerde yaşayacaklar. Zaten travma geçirmiş olanlar için bu manzara travmalarını daha da
tetikleyecek. O yüzden çok doğal olarak dönmek
konusunda çok istekli değiller. Muhtemelen ülkelerinde tam olarak barış sağlandığında, iyi ya da
kötü ama bu ülkede şahit oldukları gibi bir demokrasi olup, muhaberatın zulmüne maruz kalmayacaklarına inanırlarsa, bunlara ek olarak döndüklerinde bir düzen kurup belli bir ekonomik
güvenlik elde ettiklerinde dönmeyi düşünecekler.
Bunlar olmadıkça dönmeyecekler hatta büyük
çoğunluğu mümkün olabilse Avrupa’ya gitmek isterler. Dolayısıyla iktidarın iki de bir seçmeni soğutmak adına kuzey Suriye’de mültecileri yerleştirip burada sorunu çözeceği şeklindeki vaatlerinin
reel karşılığı olmadığı gibi daha beter durumlara
dönük şimdiden tedbir almak kaçınılmaz. Hükümet, sorunu bu şekilde vaatlerle geçiremeyeceğini, şu anki gibi vaziyeti idare üzerine kurulu
düzenin sürmeyeceğini, entegrasyon sorununu
çözmek için adım atmaması hâlinde bu durumun
çözümü çok zorlaşan ve artık bir çatışma noktasına gelebileceğini göz önüne alması gerektiğinin
zamanı geldi.
Mültecilerin güvenli bölgelere yerleşeceği gibi
gerçeklikle alakası olmayan vaatlere devam edilmesi hâlinde kendi seçmen tabanında da oluşan
tepki sonucu sadece bu yüzden bile oy kaybının
katlanarak süreceğini bilmesi gerekiyor. İnsanlara
dürüstçe, 4 milyona yaklaşan mülteci nüfusun entegrasyonunun kolay bir iş olmadığını, ciddi çaba,
emek ve zaman istediğini söylemesi gerekli.
Hâsılı siyasal iktidar artık son dönemeçte ya
birikmiş sorunlara ilişkin radikal bir yaklaşımla
geçmişteki gibi hızlı, reformcu ve kitle kuyrukçusu olmayan bir tavırla kaybı durdurup tekrar
ivme yakalayacak ya da birtakım makyajvari tedbirler ile vaziyeti idare etme yoluna gidip bir enkaz yığınına dönerek iktidara veda edecek. Yolları
çatallanan bahçe durumudur bu! Seçim sonrası
Erdoğan’ın meclis grubu konuşması, radikal reformcu olmaktan çok yenilginin faturasını sorumluluğu daha az olanlara kesmek niyetinde olduğu
izlenimi verdi, dilerim yanılmışımdır.
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İnsan zıtların birliğidir dedik; bu ikili hatta çoklu bir yaşamı ve zıt özellikler
arasında dengeyi, itidali sağlamayı gerektirir. İnsan sadece ruhunu veya sadece
bedenini besleyerek hayatta kalamaz. Sadece sevgiyle veya sadece öfkeyle de bir
denge tutturamaz. Bu sebeple hem bedenimizi hem ruhumuzu beslememiz istenmiş,
dostlarımıza karşı şefkatli, Allah’ın düşmanlarına karşı şiddetli olmamız emredilmiştir.

Temel HAZIROĞLU
“Hani Rabbin meleklere: Ben,
yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti de melekler: Biz
seni hamd ile tesbih, takdis eder
dururken yeryüzünde fesad çıkarıp, kanlar dökecek kimse mi
yaratacaksın? demişlerdi. Allah
da: Sizin bilmediklerinizi ben bilirim, buyurmuştu. Allah, Âdem’e
bütün isimleri öğretmiş, sonra
onları meleklere göstererek: Eğer sadıklardan iseniz, bunların adlarını bana söyleyin, buyurmuştur.
Melekler ise: Sana tesbih ederiz, bize öğrettiğinden
başka bilgimiz yok. Âlim, Hâkim Sensin Sen, demişlerdi.” (Bakara, 2/30-32).
“Andolsun ki; Biz, insanı; çamurdan, süzme bir
özden yarattık. Sonra da onu nutfe hâlinde sağlam
bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik. Derken o kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık. Bir çiğnemlik et parçasını kemik
olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Ve sonra onu apayrı bir yaratık yaptık. Yaratanların en
güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir. Sonra siz, bunun arkasından hiç şüphesiz ki öleceksiniz. Sonra
siz, kıyamet gününde muhakkak diriltileceksiniz.”
(Mü’minÛn, 23/12-16).
“O gün ki mal da fayda vermez, çocuklar da.
Ancak Allah’a kalbi selimle gelmiş olan başka.”
(Şu’arâ, 26/88-89).
“Onlar ki; sözü dinlerler de, en güzeline uyarlar.
İşte bunlar; Allah’ın kendilerini hidayete eriştirdiği

kimselerdir. Ve işte bunlar; akıl
(aklıselim) sahiplerinin kendileridir.” (Zümer, 39/18).
“Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz
Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise
topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap
üzerine üstünlüğü olmadığı gibi;
kırmızı tenlinin siyah üzerine,
siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır.” (Veda Hutbesi).

Âlemin Özü ve Zıtların Birleşme Noktası Olarak İnsan
İnsanca varoluşun kökenleri insanlığın ilk
atası Hz. Âdem’e kadar uzanır. İnsanın yolculuğu salt insanlıktan Âdemliğe (adam olmaya) doğru bir seyir izler. Bu yolculuk Allah’tan aldığımız
kelimelerin unutulmaması şartıyla ancak başarıya
ulaşabilir. Âdemin yolculuğu aynı zamanda hepimizin yolculuğudur. Hiçbir insan Âdemin varoluş
ve ayakta kalış serüveninden kendini bağımsız kılamaz; sadece serüvenin sonunda varılan nokta,
ulaşılan hedef değişir. İnsanoğlu dünyaya düştü
düşeli bir eşrefi mahlukat olarak doğmasına rağmen yapısındaki iyi ve kötü yönlerinden dolayı
kendi iç dünyasında ve kendisinin dışındaki dünyaya karşı sürekli büyük bir mücadelenin içinde olmuştur. İyiliğin baskın olduğu dönemlerde
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insanlık nefes almış, kötülüğün baskın olduğu döson peygamberin mesajı olan Kur’ân bizzat Allah
nemlerde ise insanlık perişan olmuştur.
tarafından korunarak bugüne kadar sahih bir şekilde gelmiştir.
İnsan; meleklerden, şeytanlardan ve diğer yaBütün bu peygamberlerin ve mesajlarının nihai
ratılmışlardan farklı olarak zıtların birleşmesiyle
hedefi insana kim olduğunu hatırlatmak içindir.
oluşmuş bir varlıktır ve bu özelliğini hayatının her
Allah’tan aldığı kelimeleri ve dolayısı ile varlık sedöneminde hisseder ve yaşar. İnsan nasıl doğduğu
bebini unutan insanları müjdeleyerek ve uyararak
andan itibaren fiziki korumaya ve bakıma muhahirete yani ebedi yurda davet etmek olmuştur.
taçsa ruhen de bakıma ve korunmaya muhtaçtır.
Aslında tüm dinlerin ortak mesajlarının özü
Bu sebeple, Hz. Âdem’den bu yana insanlığın
Tanrının varlığı, peygamberlerin varlığı ile mesajihtiyaç duyduğu her durumda yaratan ve yöneten
larının sahihliği ve hesap günü ile ahiret yurduyüce Allah, peygamberler vasıtasıyla sahifeler ve
nun varlığıdır. Bu neredeyse insanlığın semavi ve
kitaplar üzerinden müjdeci, uyarıcı ve koruyucu
beşeri tüm dinlerinin hepsinde olan bir husustur.
mesajlar göndermiştir. Daha doğrusu Âdem’in
Çünkü bu özellikler, yaratılıştan sonra Allah’ın ruRabbinden aldığı kelimeler dönem dönem insanhumuza üflemesi ve insanın Âdem olma yolunda
lara peygamberler vasıtasıyla hatırlatılmıştır. Bu
Rabbinden aldığı kelimeler sebebiyle fıtraten bümesajlara kulak kabartıp uyum sağlayanlar felaha
tün insanlarda mevcuttur.
erip kurtulmuş, bigâne kalıp
Bütün bunlardan şu açıkmüstağni davrananlar ise hüsİnsan;
meleklerden,
şeyça anlaşılmaktadır ki, insanca
rana uğrayıp kaybetmiştir.
tanlardan ve diğer yaravaroluşunun kökenleri ta Hz.
İnsan zıtların birliğidir deÂdem’e kadar dayanmakta ve
dik; bu ikili hatta çoklu bir yatılmışlardan farklı olarak
süreç içinde gerektiğinde bu
şamı ve zıt özellikler arasında
zıtların birleşmesiyle oluşinsanca varoluşun kökenledengeyi, itidali sağlamayı gemuş bir varlıktır ve bu
ri tazelenip yenilenmektedir.
rektirir. İnsan sadece ruhunu
özelliğini hayatının her
İslâm’ın sürekli diri ve yeni
veya sadece bedenini besleyedöneminde hisseder ve
olmasının sebebi ve anlamı da
rek hayatta kalamaz. Sadece
yaşar. İnsan nasıl doğbudur. Allah’ın dini bir zaman
sevgiyle veya sadece öfkeyduğu andan itibaren fizidilimi içerisine hapsedilemez
le de bir denge tutturamaz.
ki korumaya ve bakıma
ve dondurulamaz. Bir cemaBu sebeple hem bedenimizi
muhtaçsa ruhen de bakıatin veya topluluğun eline ve
hem ruhumuzu beslememiz
ma
ve
korunmaya
muhinsafına terkedilemez. İslâm
istenmiş, dostlarımıza karşı
taçtır.
Allah katında tek dindir, her
şefkatli, Allah’ın düşmanlayer ve zamanda bütün insanrına karşı şiddetli olmamız
lar içindir.
emredilmiştir.
İslâm, ilk peygamber Hz.
Âdem’den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ
Kim Olduğunu Hatırla!
ettikleri tevhid dininin ortak adıdır. Başka bir
Tarihte Allah’ın kelimelerini insanlara ulaştıifadeyle, tarih boyunca bütün Peygamberlerin
ran (hatırlatan) birçok peygamber gelip geçmiştir.
getirdiği tüm semavi dinlerin ortak adı İslâm’dır.
Bunlardan özellikle Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz.
Son Peygamber Hz. Muhammed’in (sav) getirNuh, Hz. Davut, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhamdiği dinin adı Müslümanlıktır. Onun kitabı da
med (s.a.v.) büyük peygamberler olup büyük izKur’ân’dır. Diğer semavi kitaplar değişmiştir yani
ler bırakmışlardır. Ayrıca dört semavi kitap olarak
tahrif olmuştur (muharref kitap). Ancak son kiHz. Davut’a Zebur, Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. İsa’ya
tap olan Kur’ân-ı Kerim bizatihi Allah tarafından
İncil ve Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Kur’ân indirilkorunmuştur, halen korunmaktadır ve ebediyete
miştir. Tarihte sayıları binlerle ifade edilen peykadar korunacaktır. Fakat fiziki olarak korunan
gamberler bulunmasına rağmen bu peygamberler
Kitab’ın (Allah’ın kelimeleri) ruhumuzda, beynibüyük din ve kitap sahibi olarak öne çıkmışlardır.
mizde ne kadar yer tuttuğu ve korunduğu üzeAncak zaman içinde bu kitaplar (Allah’ın kelimerinde ısrarla düşünmemiz gereken bir konudur.
leri) aslına uygun olarak korunamamış ve sadece
Âdem olma yolunda bir çabamız var mı veya
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Âdem olmak bizi ne kadar ilgilendiriyor? Bu sorular can sıkıcı ve can yakıcı sorulardır ama sorulması ve cevaplanması elzemdir.

ise sürekli bir yenilenmeyi ve daha iyiye doğru yol
almayı gerektirir.
Tarih içerisinde oluşmuş insanlık mirası ve
birikimi bizim için bir değerdir ve bu mirasa sa-

İslâm Olmak İnsan Olmanın Ortak Paydasıdır
Pozitivizmin tek din, modernizmin tek yaşam
tarzı olarak dayatıldığı, yapay zekânın insanları
esir almaya başladığı günümüz dünyasında insanlıktan Âdemliğe yolculuk ve unuttuklarımızın
yeniden hatırlanması tek çözümdür. Bu noktada
kalbi selim ile aklıselimi yani temiz ve doğru bir
kalp ile temiz ve doğru aklı mezcedip harekete
geçirmek fıtratı yeniden hatırlamanın ve ondan
hareketle kendimizi yeniden tazelemenin bir
yoludur.
Fıtrata bağlı kalmak yani İslâm olmak insan
olmanın ortak paydasıdır. Bu sebeple İslâm, belli
bir zaman dilimine hapsedilerek belirli grupların
çıkarlarına hasredilerek donuklaştırılamaz. Modernizm karşısında aşağılık kompleksi ve yenilmişlik duygusu ile de sıradan bir düşünce veya
ideoloji gibi pozitivizmin bir aparatı derekesine
indirilemez.
Öncelikle insan olma ortak paydasında buluşmak, sonra da insan olmanın gereğini yerine
getirmek üzere İslâm olmak için yola çıkmalıyız.
Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde belirttiği üzere insanlar arasındaki ayrımı bir tarafa bırakarak
başlamalıyız işe. Çünkü ayrımın ve ötekileştirmenin olduğu yerde Âdem olmak, adalet ve merhamet ehli olmak mümkün değildir. Her insan yaratılışından itibaren biricik ve tektir, insan olarak
yaratılmış olmanın ona verdiği doğal hakları vardır ve hiç kimse bu haklara müdahale etme, kısıtlama hakkına sahip değildir. Adalet sadece belirli
insanlar, topluluklar, cemaatler için değil ayrım
gözetmeden herkes için bir haktır.
Kimden gelirse gelsin insanların hayrına olan
her ne varsa insanlığın ortak değeridir. Çünkü
“İlim müminin yitik malıdır, nerede bulursa onu
alır”. Tabiatta ve kâinatta sürekli bir değişim varken, mevsimlerin değişmesi ile her şey yenilenip
dururken, insan dahi hücreleri ile yeniden tazelenirken yani Allah’ın ayetleri her an gözümüzün
önündeyken biz İslâm’ı hangi hakla ve nasıl dar
kalıplar içine sıkıştırabiliriz. İslâm fıtrattır, fıtrat

hip çıkmak bizim için elzem bir görevdir. Fakat
bu mirası olduğu gibi muhafaza ederek ayağımıza pranga haline getirmemeli, har vurup harman
savurarak da ona çöp muamelesi yapmamalıyız.
Geleceğin gelmesinin de önüne geçemeyiz. Biz
istesek de istemesek de zaman işliyor, gelmesi gereken geliyor, olması gereken oluyor. Önemli olan
bizim geçmişin mirasını nasıl değerlendirdiğimiz
ve geleceğe ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur. İnsanlık serüvenindeki değerimizi geleceğin inşasında oynadığımız rol belirleyecektir.
Bilinçli her Müslüman oluşturulmuş gündemlerin peşinde koşmakla değil kendi gündemini
belirlemekle mükelleftir. Bunun yolu da bilgi sahibi olmaktan ve sahip olunan bu bilgiyle idrak
etmekten geçer. Müslüman doğuyu-batıyı, adaleti-zulmü, iyiliği-kötülüğü, doğruyu-yanlışı vs. öğrenmek-bilmek zorundadır. Bununla da kalmayıp
iyilik elbisesi giydirilmiş kötülüğü, adalet sosuna
bulanmış zulmü de tefrik etme yeteneği ile donanmalı yani feraset sahibi olmalıdır. Çünkü günümüzde zehir hükmündeki birçok fikir ve ürün
şekere bulanmış olarak sunulmakta ve toplumlar
tarafından afiyetle yutulmaktadır.
Maalesef aynı zamanda birçok Müslüman,
Allah’ın kitabında aksi emredilmiş olmasına rağmen cehalete talip olmakta, kendilerini hapsettikleri gettolarda bununla övünmektedir. Bilgi sahibi olanlar ise idrak ve feraset sahibi olamadıkları
için modernizmin kendilerine sunduğu dünyevi
bilgiyi Allah’ın kelimeleri ile karıştırmakta, birini
diğerinin yerine ikame etmektedirler.
Bütün bunlardan sonra sözün özünü söylemek
gerekirse; insanlığın kurtuluşu ne doğuda ne batıda, ne eskide ne yenide sadece ve sadece insanın
özüne dönmesinde, Allah’tan aldığı kelimeleri hatırlamasında ve bu kelimeler doğrultusunda amel
etmesindedir. İnsanlığın dirilişi, yükselişi ve ana
hedef olarak yücelişi ancak bu sayede mümkün
olabilir.
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-Batılılaşmanın PanoramasıBatılılaşma sürecinde, bir yandan mevcut bireysel ve toplumsal özellikler,
yapılar, kurumlar, değerler, anlayışlar, inançlar, hayat tarzları adeta “imha”
edilirken; diğer yandan da Avrupa ülkelerinin ve bireylerinin teşkil ettiği
modele uygun bireysel ve toplumsal özellikler, yapılar, kurumlar, değerler,
anlayışlar, inançlar, hayat tarzları yeniden “inşa” edilmeye çalışıldı.

Celalettin VATANDAŞ

40

XVII.
yüzyıl,
geleneksel Osmanlı sisteminin, daha
önce hemen hiç tanık olunmayan bazı
önemli ve sarsıcı
problemlerle karşılaşmaya başladığı
tarihsel bir eşiktir.
Daha çok askeri
alanda görülmekle birlikte, esasen aynı zamanda
idarî ve malî alanda da açığa çıkan bazı problemler,
yıllar geçtikçe artan bir oran ve şiddetle geleneksel sistemi yıpratıp güçsüz düşürmüş ve sistemin
yüzyıllar boyunca yerine getirdiği temel işlevleri
yerine getiremez hâle gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla XVII. yüzyıl ortamında ve şartlarında,
köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel sistemin
normal işleyişini tekrar temin açısından kapsamı
ve şiddeti gittikçe artan söz konusu problemlerin
acilen çözümü gerekiyordu.
İdarî ve malî alanda açığa çıkan problemlerin
çözümü uzun bir süre sistem içi tedbirlerle sağlanmaya çalışıldı. Askerî alanda açığa çıkan problemlerin çözümü için izlenen yöntem ise daha farklı
oldu. Osmanlı devlet adamları, askerî alanda baş
gösteren problemleri, Avrupa devletlerinin askerî
sistemlerinden yararlanarak çözebileceklerine
inandılar. Bu yönelişin gerekçesi ise yaşanmakta

olan durumlarla ilgiliydi. Çünkü Osmanlı sistemi açısından problemli bir
geleceği inşa etmeye
başlayan askerî yenilgiler, bazı Avrupa
devletlerinin ordularıyla yapılan savaşlarda yaşanıyordu. Eskiden savaşın galibi olacakları konusunda
herhangi bir tereddütleri bulunmayan Osmanlı
devlet adamları ve münevverleri, XVII. yüzyıldan
itibaren bazı Avrupa devletlerinin orduları karşısında söz konusu güvenlerini büyük oranda kaybetmeye başladılar.
Güvenlerini yeniden kazanmanın ve yaşanacak savaşlardan galip çıkmanın çözümü olarak da
o günün şartlarında galip tarafı teşkil eden Avrupa
devletlerinin savaş teknolojilerini, askeri eğitim
tekniklerini örnek alarak kendi askeri sistemlerini
ıslah etmeyi düşündüler. Bu da mağlup veya zayıf
taraf için beklenen bir tercihti. Zira psikolojik ve
sosyolojik bir tespit olarak ifade etmek gerekirse
zayıf olan güçlü olanı örnek alır. “Bu yöneliş umulan amacı gerçekleştirdi mi?” sorusu yaşanmış süreçten hareketle cevabı kolaylıkla verilebilecek bir
soru olmakla birlikte, çok daha önemli olan ise,
söz konusu yönelişin bir süre sonra daha farklı
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yüzyılı takiben Klasik Dönem Osmanlı sisteminin
alanlara sıçramış olmasıdır. Bu da büyük oranda
çözülmeye başlandığının da dolaylı bir şekilde
doğaldır; böyle olması beklenir. Zira taklitçilik,
dile getirilişidir.
kapsamı ve şiddeti son derece hızlı büyüyen bir
Klasik dönem sonrasındaki sürecin ilk aşamadurumdur. Dolayısıyla Osmanlının hemen tamasını teşkil eden XVII. yüzyıl ise klasik dönemde
men askeri amaçlarla Avrupa’ya yönelmesinin doegemen olan Osmanlı sisteminin işleyişinde yaşazajı zaman içinde geometrik artışla büyüyen etkinan problemlerin güçlü bir şekilde fark edilmeye
lenmelere yol açmıştır.
ve çözüm amaçlı projeler üretilmeye başlandığı
Önceleri sadece askerî sistemdeki problembir dönem olarak anlam kazanmıştır. Bu dönemlerin çözümü için Avrupa’ya yönelen Osmanlı
de yer alan ve tarihsel süreç açısından adeta eşik
devlet adamları, bir süre sonra zihniyetini, hayat
niteliğinde olan iki ayrı olay ise sistemdeki çözültarzını, eğitim sistemini, yasaları, ekonomiyi, siyamenin devlet adamları ve münevverler tarafından
sal yapıyı ilgilendiren alanlarda da Avrupa’ya yöaçık-seçik görülmeye başlanmasına katkıları açınelip, neredeyse bireysel ve toplumsal her alanda
sından oldukça önemlidir.
Avrupa’yı model olarak görBunlardan birincisi, askeri
meye başladılar. Bütün bunaçıdan son derece zorlukların sonucunda da Türkiye
larla dolu 30-35 yılı takiben
XVI. yüzyılda gerçekleştirilen
tarihinin son iki yüzyılına
imzalanan (1606) Zitvatodamgasını vuran “Batılılaşbazı girişimler ile toplumsal,
ruk Antlaşmasıdır. Diğeri
ma süreci” veya bu yönelisiyasal, ekonomik, askeri sisise yine askeri açıdan zorşin özellikle son yüz yıllık
tem ıslah edilmeye çalışılmıştı.
luklarla dolu 16 yıl devam
dönemindeki
yöntemini
Bu bakımdan “adaletnâme”ler
eden bir süreci takiben
dikkate alarak ifade etmek
önemlidir. Sultan Süleyman’ın
imzalanan (1699) Karlofgerekirse “topyekûn imha ve
ça Antlaşmasıdır. En genel
son
yıllarından
başlamak
üzere
inşa süreci” olarak isimlennitelemeyle ifade etmek gefarklı zamanlarda yayınlanan
dirmeyi daha çok hak eden
rekirse, Zitvatoruk askeri
adaletnâmeler hem sistembir süreç yaşanmaya başlanaçıdan güç kaybedildiğinin,
dı. Bu süreçte, bir yandan
deki çözülmenin, hem de bu
Karlofça ise askeri açıdan
mevcut bireysel ve toplumçözülmeye bağlı olarak bazı
Avrupa devletlerinin ordusal özellikler, yapılar, kuıslahların gerekliliğinin resları karşısında aciz kalındırumlar, değerler, anlayışlar,
men kabulünü ifade eden en
ğının Osmanlı tarafından
inançlar, hayat tarzları adeta
kabulünün belgeleridir. Ve
üst
düzeydeki
belgeler
olarak
“imha” edilirken; diğer yanbu durum Osmanlı egemen
anlam kazanmaktadır.
dan da Avrupa ülkelerinin
zihniyetinde son derece
ve bireylerinin teşkil ettiği
önemli bir dönüm noktasını
modele uygun bireysel ve
işaret etmektedir. Bazı istisnaları hariç, neredeyse
toplumsal özellikler, yapılar, kurumlar, değerler,
300-350 yıldır askeri açıdan yenilgi bilmeyen ve
anlayışlar, inançlar, hayat tarzları yeniden “inşa”
özgüvenleri son derece yüksek olan Osmanlı devedilmeye çalışıldı.
let adamları ve münevverleri, artık bu durumun
değişmeye başladığının acı gerçeğini güçlü şekilde
Çözülmenin Eşiği
fark etmeye başladılar.
Osmanlı tarihçileri, XV. yüzyılın ortalarından
Osmanlı devlet adamları, Zitvatoruk AntlaşXVI. yüzyılın sonlarına kadar devam eden yaklamasını imzalamakla, askeri güçlerinin sınırını
şık 150 yıllık dönemi, önceki ve sonraki zamanlarkabul etmiş, dolayısıyla Avusturya örneği üzerindan ayırıp “Klasik Osmanlı Dönemi” olarak isimden bazı Avrupa devletlerinin orduları karşısında
lendirmişlerdir. Bu tanımlamada Klasik Osmanlı
zayıfladıklarını değilse bile takatsiz kaldıklarını
Dönemi, Osmanlı devlet ve toplumunda egemen
diplomatik bir dille itiraf etmiş oldular. Fakat Zitolan yasal, siyasal, kültürel, ekonomik ve askerî
vatoruk sadece bir sonuçtu. Çünkü Zitvatoruk’a
uzanan 30-35 yıllık süreç Osmanlı için oldukça
sistemin en yetkin olduğu yılların ismi olarak anzor yıllardı. 1571’de İnebahtı Deniz Savaşında
lam kazanmaktadır. Ancak bu aynı zamanda XVI.
Umran • Temmuz 2019
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yenilgiye uğranmış, daha İnebahtı’nın yaralarını
saramadan 1578’de Safevilerle oldukça yıpratıcı
bir savaşa girişilmiş, Safevilerle yapılan antlaşmanın (1590) mürekkebi kurumadan Balkan’lar karışmıştı. Üstelik Balkanlarda savaş devam ederken
Safevilerle savaş tekrar patlak vermiş (1603), Celali terörü de Anadolu’yu kasıp kavurmaya başlamıştı. Zitvatoruk tüm bu olumsuz şartların sonucunda imzalanmış ve bu antlaşma ile 30-35 yıldır
yaşanan zor zamanlara, geçici bir şekilde de olsa,
son verilmek istenmiştir.
Osmanlı devleti, Zitvatoruk Antlaşması ile
görünüşte herhangi bir şekilde de olsa savaş kaybetmemiş, düşmana toprak vermemiş, fakat ciddi
düzeyde itibar kaybına uğramıştır. Zira söz konusu antlaşma ile Macar topraklarından alınan vergiden vazgeçilmiş ve daha da önemlisi Habsburg
İmparatorunun Sultan’a denkliği kabul edilmiştir.
Çok daha önemlisi ise Zitvatoruk ile sonuçlanan
sürecin, geçmişte birkaç örneği bulunan dönemlik zafiyetlerden birisi olarak değil de askeri sistemin çözülmeye başladığının somut işareti olarak
görülmeye başlanmasıdır. Bu açıdan Hasan Kâfi
el-Akhisârî (1544-1616) önemlidir. Hasan Kâfi,
Balkanlardaki savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü bir zamanda (1596) yazdığı Usûlü’l-Hikem fi
Nizami’l-Âlem adlı kitabıyla Osmanlı askeri sisteminin çözülmesine tanıklık ederken, aynı zamanda Avusturya ordusunun kullandığı ateşli silahların savaşın sonucunu tayin edici etkisine dikkat
çekerek, Osmanlı için yüzyıllarca devam edecek
bir sürecin ilk işaretlerini de vermiştir. Bu, o günün şartlarında askeri alanla sınırlı görülse bile,
Avrupa karşısında “geri kalındığının” kabulünün
ilk ve önemli örneklerinden birisidir.

Islah”, “iyileştirme ve elverişli kılma”,
ana kaidenin uygulanmasından doğan
“aksaklıkların giderilmesi” ve kaidelerin tam olarak tatbiki anlamına gelen
bir sözcüktür. “Islah”, varolan ilkelerin
anlaşılması ve uygulanması noktasında
ortaya çıkan aksaklık ve bozulmaların
düzeltilmesini ve var olan ilkeye uygun
hareket edilmesini ifade etmektedir.

Osmanlı, geleneksel sistemindeki çözülmenin kapsamlı ve derinlikli hâle geldiğini gözler
önüne seren ve Karlofça Antlaşması ile sonuçlanan süreçte Kutsal İttifak’a karşı zorlu bir savaş
verdi. Kutsal İttifak, 1683 yılındaki Viyana yenilgisinin ardından Osmanlının güç kaybettiğini
gören ve 1684 yılında bir araya gelen Venedik,
Lehistan ve Avusturya temsilcilerinin, Papa XI.
Innocent’in desteğiyle oluşturdukları yeni haçlı ittifakının ismiydi. Osmanlı, 1683’ten 1699’a kadar
16 yıl devam eden dönemdeki savaşlarda Kutsal
İttifak’ın orduları karşısında birçok yenilgi yaşadı ve güçsüzlüğün önemli bir göstergesi olarak
ilk kez toprak kaybetti. Bu açıdan Karlofça, Osmanlı için gerçek bir dönüm noktası oldu. Çünkü Osmanlı devleti Karlofça’ya kadar devam eden
yaklaşık 400 yıllık uzun dönemde, yenilmiş taraf
olarak, herhangi bir antlaşma yapmak zorunda
kalmamıştı. İlk kez Karlofça ile karşı tarafa önemli
miktarda toprak terkini kabul etmek zorunda kaldı. Karlofça, yine o günün şartlarında tamamıyla
bir askeri yenilginin sonucuydu. Fakat Osmanlı
devlet adamları Karlofça’yı mevcut zorluklardan
ve sıkışmışlık hâlinden kurtuluşun aracı olarak
gördüler. Antlaşmayı imzalarken düşüncelerinde
bu vardı. Karlofça’nın sağlayacağı çatışmasızlık
ortamında güç toplayarak devletin itibarını yeniden tesis edebileceklerine inanıyorlardı. Güçleri
yerine gelince hem kaybettikleri toprakları geri
almayı ve hem de hırpalanan itibarlarını kurtarmayı umuyorlardı. Fakat arzulanan hiçbir şekilde
gerçekleşmedi. Kendisini öncelikle askeri alanda
ortaya koyan “çözülme”, hızla başka alanlara sıçradı ve mevcut problemler her geçen gün daha
da derinleşti. Osmanlı sistemi, yaşanmakta olan
problemlerle baş edemez hâle geldi. Problemler
yaygınlaştıkça ve derinleştikçe çözüm kadim düşmanın model alınmasında görüldü. Böylelikle bugüne kadar devam eden ve daha da derinleşerek
devam etmekte olan Batılılaşma süreci oluştu.

Değişimin Seyri
Osmanlı dönemi batılılaşmasının başlangıcında, daha çok askeri alanda açığa çıkan ve olumsuz
etkileri her geçen gün artarak devam eden problemleri çözerek mevcut sıkıntılardan kurtulma
amacının etkisiyle bazı Avrupa toplumlarına yönelik bir ilgi ve yöneliş vardır. Osmanlı devlet ve ilim
adamları, zamanla kendi kadim değerlerini toptan
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reddetmeye ve topyekûn batılılaşmaya dönüşecek
olan sürecin bu başlangıç aşamasında, kendi kadim değerlerinden, bu değerlerle irtibatlı veya onların etkisiyle şekillenen toplumsal kurumlardan,
geleneksel hayat tarzından uzaklaşmayı hiçbir şekilde düşünmediler. Kadim toplumsal değerleriyle, dinleriyle, hayat tarzlarıyla ilgili herhangi bir
problemleri yoktu. Sonraki zamanlarda gerçekleştiği üzere, kendilerine ait olan hemen her şeyi
terk ederek ‘tamamıyla Avrupalı olmak’ gibi bir
beklenti veya istekleri hiç bir şekilde söz konusu
değildi. Avrupa’ya ilgiliydiler çünkü karşılarında,
kendilerinin problem yaşadığı alanlarda (özellikle
ve öncelikle askeri alanda) problemsiz sayılabilecek bir Avrupa vardı. Bunu savaş alanlarında, fiili çatışma zamanlarında açık-seçik görüyorlardı.
Biraz daha sonraki aşamalarda, Avrupa’ya gönderilen sefirlerin gördükleri kadarıyla, Avrupalının
problemsiz sayılabilecek bir şekilde işleyen siyasi
ve ticari hayatı ile başarıyla yürüttüğü bilim, sanat
çalışmaları vardı. Gördükleri kadarıyla Avrupa’nın
tarım ve savaş teknolojisi oldukça gelişmişti. Dolayısıyla Avrupa’nın mevcut şartları, Osmanlı’nın
mevcut problemlerinin çözümü için önemli bir
imkândı. Osmanlı açısından eğer bu imkân doğru
anlaşılır ve çözüm çabaları da doğru yürütülürse olumsuz etkileri her geçen gün daha da artan
mevcut problem(ler)den kolaylıkla kurtulmak
mümkün olabilirdi.
XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın tamamı aşağı yukarı bu anlayış ve bu anlayışın şekillendirdiği uygulamalarla geçti. Bir süre sonra
(XVIII. yüzyılın sonları itibarıyla netleşmeye başlar) Avrupa’nın eğitim, bilim, yönetim, hukuk tecrübelerinden yararlanarak Osmanlıyı daha güçlü
kılmanın mümkün olabileceği düşünülmeye başlandı. Gelinen bu aşamada mevcut problemleri
çözme çabasını aşan bir durum söz konusudur.
Avrupa öncekinden farklı olarak genel anlamda
ve hemen her konuda model olarak görülmeye
başlandı. Fakat tüm bunlara rağmen Osmanlı’nın
kadim değerlerine ve kurumlarına sadakatle bağlılık hâlâ devam etmekteydi. Böyle olduğu içindir
ki, XVII. ve XVIII. yüzyılda girişilen ‘mevcut problemleri çözme’ çabaları da, XVIII. yüzyılın sonları itibarıyla girişilen Avrupa’nın tecrübelerinden
yararlanarak ‘kuvvet bulma’ çabaları da ‘ıslahat’
olarak isimlendirildi. Bu isimlendirme zihniyeti
resmeden bir isimlendirmeydi; yoksa rastgele seçilmiş bir sözcük değildi.

“Islah”, “iyileştirme ve elverişli kılma”, ana
kaidenin uygulanmasından doğan “aksaklıkların
giderilmesi” ve kaidelerin tam olarak tatbiki anlamına gelen bir sözcüktür. “Islah”, var olan ilkelerin anlaşılması ve uygulanması noktasında ortaya
çıkan aksaklık ve bozulmaların düzeltilmesini ve
var olan ilkeye uygun hareket edilmesini ifade
etmektedir. Çoğulu ıslahattır. Islah ile diğer bazı
sözcükler birbirine karıştırılabilmekle birlikte, ıslahın anlamı içerisinde “ölü olan bir şeyin yeniden
hayata döndürülmesi” (ihya) veya “eskiyi tümden
ya da kısmen atıp yerine yenisini koyma ve yenileme” (tecdid) anlamları yoktur. Islah, var olan
ilkelerin uygulanması noktasında ortaya çıkan
aksaklık ve bozulmaların düzeltilmesi ve var olan
ilkeye uygun hareket edilmesi anlamına gelmektedir. “Islah” sözcüğünün tercih edilmesi, Osmanlı devlet ve ilim adamlarının kendilerine ait olan
veya daha doğru bir ifadeyle kendilerini bir özne
olarak var eden tüm kadim şeylerin korunmasını
önemsediklerini göstermesi açısından önemlidir.
İşin aslı “ıslah” anlayışı Avrupa’ya yönelişle
ortaya çıkmış bir şey değildir. “Islah” düşüncesi
Avrupa’yı model almak gerektiği anlayışının oluşumundan önceleri de vardı. Zira bir ihtiyacın
ürünü olarak doğmuştu. Özellikle XVI. yüzyılda gerçekleştirilen bazı girişimler ile toplumsal,
siyasal, ekonomik, askeri sistem ıslah edilmeye
çalışılmıştı. Bu bakımdan “adaletnâme”ler önemlidir. Sultan Süleyman’ın son yıllarından başlamak
üzere farklı zamanlarda yayınlanan adaletnâmeler
hem sistemdeki çözülmenin hem de bu çözülmeye bağlı olarak bazı ıslahların gerekliliğinin
resmen kabulünü ifade eden en üst düzeydeki
belgeler olarak anlam kazanmaktadır. Söz konusu adaletnâmeler ile, bir yandan yaşanmaya başlanan ve sistemin işleyişini aksatan problemlere
çözüm getirmeye çalışılırken, öte yandan da sistemi klasik dönemdeki denge ve düzenine kavuşturmanın tedbirleri alınmaya çalışılmıştır. Sultan
Süleyman’ın (İktidarı: 1520-1566) ölümünden
kısa süre önce yayınlanan bir adaletnâmede,
reâyânın askerîler tarafından soyulduğun ve yaşanan olumsuz sürecin baş sorumlusunun idarî bozukluk olduğunun kabul edilmiş olması oldukça
önemli ve anlamlıdır.
III. Murad’ın (İktidarı: 1574-1595), ülkenin
üretici kesimini oluşturan reâyânın resmî görevlilerden gördüğü zulüm ve haksızlıkları geleneksel
sistemdeki çözülmenin işareti olarak algılaması ise
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hem çok önemli ve hem de çözülmenin daha ayrıntıda kalan bir özelliğine ilk kez işaret etmesi itibarıyla dikkat çekicidir. III. Murad’ın yayınladığı
1591 tarihli adaletnâme kısmen değinmekle birlikte, özellikle III. Mehmed’in (İktidarı: 1595-1603)
yayınladığı 1596 tarihli adaletnâme, çözülmenin
reâyâ-askerî alanında gerçekleşen failini işaretler
niteliktedir. III. Murad’ın 1591’de, III. Mehmed’in
de 1596’da yayınladığı adaletnâmelerde, ehl-i
örf’ün yani yöneticilerin sebep oldukları veya olacakları haksızlıklara ve suiistimallere karşı halk
direnişe davet edilmiş ve bu direnmenin bir hak
olduğu dile getirilmiştir. 1609 tarihli adaletnâme
ile halka zulmeden askerîlere (devlet görevlileri)
çeki-düzen verme çabası taşınırken, söz konusu
askerîlerin durumlarının bizzat Sultan tarafından
bilinip izlendiklerinin gözdağı da verilmiştir. Bu
son adaletnâme, bir başka açıdan da önemlidir.
Bu adaletnâme, sistemdeki çözülmenin durdurulmasını amaçlayan sistemli ve kapsamlı bir ıslahat
düşüncesinin oluşmaya başladığının ilk işaretlerine de sahiptir. Elbette ki bunun Sultan tarafından
dile getirilmiş olmasının anlamı ise çok büyüktür.
Islahat düşüncesi, oldukça kısa sürede uygulamadaki etkisini hissettirmeye başlayacaktır. Zira yapılan bazı kanunlarda ıslahat düşüncesinin etkisi
açık seçik görülmeye başlanmıştır. Kapıkullarının
sayısında belirgin düzeyde azaltmaya gidilmesi,
kapıkullarının devlet işine karışmasının önlenmeye çalışılması, reâyânın himaye edilmesi gibi
tedbirlerin kanunlaştırılması, gerçekleştirilmeye
çalışılan ıslahat çabalarının ilk bazı adımları olarak anlam kazanmıştır.
Adaletnâmelere ilaveten, devlet adamlarından
ve ulemadan bazı şahsiyetlerin, gözlemledikleri çözülmenin teşhis ve tedavisine yönelik bazı

tespit ve düşüncelerini kapsayan raporlar hazırlayıp XVI. yüzyılın son çeyreğini takiben bu raporları başta Sultan olmak üzere üst düzey yetkililere
takdim etmiş olmaları da oldukça önemlidir. Bu
dönemde üst düzey yöneticilere sunulan raporları (Risâle ve Layihalar), XVIII. yüzyılın sonları ile
XIX. yüzyılın ilk yarısında hazırlanan raporlardan
ayıran oldukça önemli bir farklılık vardır. Bu ilk
raporlar, yaşanmakta olan ‘çözülmenin’ durdurulmasının, mevcut sistemin Sultan Süleyman
dönemindeki veya öncesindeki örneğine uygun
şekilde ıslahıyla mümkün olabileceğine olan bir
inançla kaleme alınmışlardır. Hâlbuki sonrakiler
çözülmenin tedavisini değil, tamamıyla yeni bir
sistemin projelerini sunmuşlardır.
Erken dönemde hazırlanan raporlar arasında Gelibolu’lu Mustafa Âlî’nin (1541-1600)
Nasîhâtü’s-Selâtin (1581), Künhü’l-Ahbâr (XVI.
yüzyılın sonları), ve Fusûlü’l-Halli ve’l-Akd ve
Usûlü’l-Harcı ve’n-Nakd (1598) isimli kitapları
ilk olmanın ötesinde, konuyu ele alış tarzıyla da
önemli örneklerdir. Mustafa Alî, sistemde gerçekleşen çözülmeyi durdurmanın ve yaşanan problemleri çözmenin yöntemini somut örnekler ve
öneriler üzerinden dile getirmiştir. Bu itibarla
onun bu eserleri, XVI. yüzyıl Osmanlı Devletinde ıslahat mantığını kavramak ve aynı dönemde
devletin taşra ve mâliye bürokrasisinin temel özelliklerini incelemek isteyen araştırmacılar için oldukça önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Kendisi
iktisadi, toplumsal ve siyasi değişim meselelerini
ve kurumsal kargaşayı açık ve kapsamlı bir biçimde irdeleyen ilk Osmanlı münevveridir. O günkü
yönetim uygulamalarının ve meselelerinin ayrıntılarını vererek, Osmanlı sisteminde ıslahata yönelik tavsiyelerde bulunduğu Nasîhâtü’s-Selâtîn
isimli eseri, Osmanlı Devletinin siyasi düşünce
tarihinde bir kilometre taşı niteliğindedir.
Islahat fikri XVII. yüzyıl boyunca varlığını ve
icraatlar üzerindeki güçlü etkisini sürdürdü. Ancak düşünülen ve şu veya bu şekliyle, şu veya bu
özellikleriyle uygulamaya konan ıslahat çabalarının pek fazla işe yaramadığı da görüldü. Fakat
buna rağmen XVII. yüzyıl boyunca ıslahat düşüncesini ve bu doğrultudaki girişimleri terk etmek
hiç akla getirilmedi. Islahat zorunlu bulunuyor,
ama istenilen düzeyde başarı elde edilemediği
de açıkça görülüyordu. Başarısızlığın sebepleri
ıslahatın yönteminde arandı. Kanun mertebesinde olan âdet ve geleneklerin dikkate alınmaması
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Dünden Bugüne Türkiye

Tanzimat dönemini takiben gittikçe yaygınlaşan “Avrupa’yı taklit” tutkusunun sebebi,
zorlamayla gerçekleşen bir durumun veya ‘zayıf’ ve ‘geri kalmış’ olma duygularının etkisiyle istemeden de olsa kabul edilmek zorunda kalınan bir durumun sonucu değildir.
Tamamıyla isteyerek, arzulayarak, başka bir alternatifi düşünülmeden gerçekleşen bir
teslimiyetin gereğine uygun şekilde gerçekleşmiştir.
başarısızlığın sebebi olarak görüldü. Bu açıdan
ıslahat raporlardan birisinin sahibi konumundaki Kâtip Çelebi’nin tespit ve görüşleri önemli bir
örnektir. Kâtip Çelebi, “her kim halkın alışkanlık
hâline getirdiği âdet ve gelenekleri dikkate almadan bir bidati ortadan kaldırmaya çalışırsa boşuna
bir uğraş veriyor demektir. Zira ister sünnet, ister
bidat olsun halk alıştığı bir davranış ya da anlamı
terk etmez.”1 tespitinde bulunmuştur. Denilebilir
ki Kâtip Çelebi, yaşadığı çağda ve toplumda yer
etmiş her türlü dinî ve toplumsal ıslahata konu
olması gereken davranış ve düşünceleri, mutlaka
âdet ve gelenekler çerçevesinden düşünerek ele
alıp tartışmıştır. Yerleşik değer ve uygulamaları
dikkate alan bu anlayış büyük oranda, fakat dozajı gittikçe azalan bir şekilde, Avrupa’nın model
olarak görülmeye başlandığı dönemlerde de (örneğin XVIII. yüzyılın ikinci yarısında) varlığını
sürdürecektir. Fakat Tanzimat dönemiyle birlikte
Avrupa’nın modelliği daha da baskın hâle gelecek,
yerleşik geleneksel değerler ve kurumlar geri plana itilip; ilgisizlikten zayıflayacaklar, devletin desteğinden mahrum bir şekilde varoluş mücadelesi
vereceklerdir. Cumhuriyet dönemi ise geleneksel
yerleşik değer ve kurumların toptan imhasının bir
devlet politikasına dönüştürüldüğü ve uygulamaların bu eksende yürütüldüğü bir dönem olarak
anlam kazanacaktır.

“Tamamıyla Avrupalı Gibi Olma” Sevdası
XIX. yüzyılın ilk çeyreğini bir eşik kabul edersek, Osmanlı için sürecin öncesi ve sonrası arasındaki fark şudur: İdari kademelerde başlayıp
gelişen ve ilk sarsıcı etkileri askerî alanda görülen
problemlere çözüm olsun diye başlatılan ıslahat
çalışmaları XVIII. yüzyılın ikinci yarısında başka bir kulvara evrilmeye başladı. Nesnesi olunan
1

Kâtip Çelebi, Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak
Yollar, (Düstûru’l Amel li-İslâhi’l-Halel), (Yayına hazırlayan:
Ali Can), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1982, s.28, 35, 89

süreç XIX. yüzyılın başlarında ise hepten netleşen
biçimiyle Avrupa’yı ‘referans’ almaktan ‘model’ almaya, ‘model almaktan’ da ‘tamamıyla Avrupalı
gibi olmaya’ dönüştü. Bunun somut karşılığı olarak örnek vermek gerekirse, Kaptan-ı Derya Halil
Paşa, 1830 gibi birçok bakımdan oldukça erken
sayılabilecek bir tarihte, tam bir kararlılıkla şunu
söyleyecektir: “Rusya’dan avdet ediyorum [dönüyorum]. Avdetimde her zamandan ziyade kani
oldum ki eğer Avrupa’yı taklide müsâraat [teşebbüs]etmezsek, bizim için Asya’ya dönmek mecburiyetinden başka çare yoktur.”2 İşte bu önemli
bir kırılma noktasıydı. Başlangıçta ve hatta uzun
süre, sürecin öznesi olmayı önemseyen ve kendilerini özne kılan şeyleri titizlikle korumanın çabasını yürüten devlet ve ilim adamları, özellikle
XIX. yüzyılın ilk çeyreğini takiben sürecin gönüllü nesneleri hâline geldiler; kendilerine ait şeyleri
beğenmez oldular. Bedenen mensubu oldukları
toplumun kadim değerlerinden, geleneksel hayat
tarzından, köklü bir geçmişe sahip olan toplumsal kurumlarından, zihniyet ve dininden, ahlak ve
görünümünden utanan ve tiksinen sivil ve asker
bürokratlar, gazeteciler, sanatçılar, mevcut olan
her şeyi terk edip, yerine Avrupai olanı tesis etmeyi varlık sebebi kabul etmeye başladılar.
Sürecin varıp dayanacağı noktayı göstermesi
açısından, Cumhuriyet dönemi liderinin de en
önemli fikir ve icraat referanslarından (diğeri de
Ziya Gökalp’tir) Abdullah Cevdet’in (1869-1932)
batılılaşmanın kapsamına ilişkin tespitleri oldukça önemlidir. Abdullah Cevdet’e göre Avrupa bir
bütündür ve onu ‘gülüyle dikeniyle’ almak gerekmektedir; ‘gülünü alayım, dikeni kalsın’ gibi
bir yaklaşımın geçerliliği bulunmamaktadır. Zira
“ikinci bir medeniyet yoktur”. O’na göre “Medeniyet Avrupa medeniyeti’dir. Dolayısıyla “bunu
2
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gülüyle dikeniyle isticnas etmeye mecburuz.”3
derken Türkiye’nin batılılaşma sürecinde geldiği
son noktalardan birisinin sözcülüğünü yapmış
olacaktır. Cumhuriyet dönemindeki özellikle Tek
Parti dönemi uygulamaları ise bunun gereğine
göre şekillenecektir.
Batılılaşma yönünde yaşanan uzun süreçte
Tanzimat çok önemlidir. Çünkü “Avrupa’yı referans alarak sahip olunan problemlerden kurtulma” aşamasından, “model alarak onun gibi olma”
aşamasına geçişte Tanzimat vardır. Tanzimat,
Avrupa taklitçiliğinin topyekûn ve resmi niteliğe
dönüşmesinin miladıdır. Tanzimat, batılılaşmanın topyekûn hâliyle devlet politikası hâline gelmesinin ismidir. Tanzimat’ı takiben Avrupaî olan
her şeye ilgi ve muhabbet baskın ve yaygın hâle
gelmiştir. Söz konusu ilgi ve muhabbet, kısa sürede devlet adamlarını, gazetecileri, yazarları aşıp
tüm topluma sirayet edecektir. Avrupa taklitçiliği
resmî bir nitelik kazanacak ve kanunlaşacaktır.
Birçok şey bizzat devlet eliyle ve kanun gücüyle
gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Fakat bilinçsiz
ve şekle dayalı taklitçilik en güçlü etkilerini bilimden, sanattan, siyasî ve ekonomik yapıdan, idarî
ve hukukî alanlardan daha çok ve daha hızlı biçimiyle günlük hayatta ve bireysel görünümlerde
gösterecektir.
Şurası da açık ve kesindir ki, Tanzimat dönemini takiben gittikçe yaygınlaşan “Avrupa’yı taklit” tutkusunun sebebi, zorlamayla gerçekleşen
bir durumun veya ‘zayıf’ ve ‘geri kalmış’ olma
duygularının etkisiyle istemeden de olsa kabul
edilmek zorunda kalınan bir durumun sonucu
değildir. Tamamıyla isteyerek, arzulayarak, başka bir alternatifi düşünülmeden gerçekleşen bir
teslimiyetin gereğine uygun şekilde gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilenler ve gerçekleşmesi arzulananlar, Avrupa’ya yönelik sınırsız ve sonsuz bir
hayranlığın ürünüdür. Bu, Avrupai olan her şeyi
iyi, güzel, doğru ve mükemmel, Avrupai olmayan
her şeyi ise adî, bayağı, kötü, basit, yanlış gören
sığ ve yoz taklitçi bir anlayışın şekillendirdiği bir
hayranlıktır. Bu açıdan Tanzimat’ın birinci önemli
vasfının Avrupa’da egemen olan zihniyet ve hayat
tarzına hayranlık olduğunu söylemekte zorlanmıyoruz. Bu hayranlığı ise, bazı Avrupa ülkelerine
gitmiş ve hatıralarını kaleme almış olanlarda en

açık biçimiyle bulmak mümkündür. 1840’larda
Batı dünyasını gördükten sonra hatıralarını yazan
Mustafa Sami Efendi’nin (vefat: 1855), Sadık Rıfat Paşa’nın (1807-1857) ve Hayrullah Efendi’nin
(1834-1898) yazdıkları konunun önemli örneklerinden sadece birkaçıdır. Tanpınar’ın, Mustafa Sami Efendi’nin yazdıklarından hareketle dile
getirdiği tespit ise batılılaşma sürecinin önemli aktörleri olan bu şahsiyetlerin genel özelliğini
yansıtması itibarıyla ayrıca önemlidir: “Manevi
bakımdan ortaya koyduğu hiç bir mesele yoktur.
Gördüğü şeyler de, ecnebi dil bilmeyen, gezdiği
yerlerin kültür hareketlerine yabancı bir adamın
görebileceği şeylerdir.”4 Yani entelektüel derinliği olmayan, ciddi düzeyde düşünüp-tartışmadan
mensubu olunan son derece basit ve hatta komik
bir taklitçiliktir
Elbette ki bu hayranlık taklidi zorunlu kılar ve
kılmıştır da. Bu taklit, Avrupa’yı kılık ve kıyafette,
âdetlerde, yaşama biçiminde, dünya görüşünde,
ideolojilerinde, siyasetinde, ekonomisinde... taklit şeklinde gelişecektir. Her alanda Avrupalı gibi
olabilmek, Avrupalı gibi olmaya gayret sarf etmek
anlamını kazanacaktır. Bütün bunları gerçekleştirirken de ne ‘kendisi’ kalabilmek mümkün olacak,
ne de gerçekten ‘Avrupalı’ olunabilecektir. Bunun
niçin böyle olduğunu ortaya koyması açısından
Avrupalı bir seyyahın tanıklığı oldukça önemlidir. Fransız arkeoloğu Georges Perrot (18321914), Anadolu’daki seyahatlerini konu edinen
ve 1864’te Souvenirs d’un Voyage en Asie Mineure
adıyla yayınlanan kitabının ön sözünde şunları
yazmıştır:
“Şarka yaptığım bir seyahatte, bir Fransız
aşçıya sahip olan, Parisli birkaç fahişenin resimlerini bulunduran ve Le Figaro gazetesine abone
olanlara saf kimselerin ‘medeni Türkler’ dediği
Türklerden bazılarına rastlamış ve onları oldukça
yakından görmüştüm. Genç Türkiye’nin bu numuneleri, itiraf ederim ki, üzerimde müspet bir intiba
bırakmamışlardır. Onlar soydan, doğuştan, eğitimden gelen kendi kusurlarına taklit yoluyla hemen
bizim bütün kusurlarımızı eklemişlerdi; böylece
her türlü kusur ve kabahatin epeyce zengin bir koleksiyonunu üzerlerinde toplamışlardı.”5
4
5

3

Abdullah Cevdet, ‘Şime-i Muhabbet’, İçtihad, Sayı: 89, 1329,
s. 1980-1984.
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Çağlayan Kitapevi, İstanbul, 1976, s.95
Nakleden: Ercüment Kuran, ‘Tanzimat’ın Türk Toplumuna
Getirdikleri’, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri (2830 Haziran 1989)- Bildiriler, İstanbul, 1990, s.194

Sosyal/Politik Bağlamda Türkiye Tarihinin Kırılma Noktaları

Sosyal/Politik Bağlamda
Türkiye Tarihinin Kırılma Noktaları
Toplumumuza yüklenen kimlik onu asla tatmin etmemiş, onun için
hep bir arayış içinde olmuştur. Kemal Karpat’a göre Cumhuriyet
döneminin sosyal/politik gelişim dinamiğini oluşturan şey bir “öz
ve kimlik” arayışıdır. Toplum bu arayışa yakın duran siyasilere
destek vermiş bağrına basmıştır. Sahici olsun olmasın merkeze tavır
koyabilen veya öyle olduğuna inandığı partilere yakın durmuştur.

Mustafa AYDIN

T

arihçi değilim, onun için de
teknik bir tarih tartışmasına
girmem söz konusu değildir.
Ancak yaşadığımız süreci daha
iyi anlayabilmek için bir sosyal bilimci olarak işin sosyal
politik çerçevesi içinde bir değerlendirme yapabiliriz. Hatta
buna bir zorunluluktur bile
diyebiliriz.
Mustafa Akdağ gibi önemli tarihçilerimize göre
bu toplum, İslâm’a dayanarak ilk defa bu Anadolu
toprakları üzerinde birlik ve beraberliğini sağladı. İslâm ile tanışmadan önce ünlü tarihçimiz İbn
Haldun’un tespitiyle steplerde yaşayan ve medeniyetini kuramamış pek çok toplum gibi gruplar
hep birbirleriyle çatışma içinde idiler. Ellerinde
bu tefrikayı aşacak bir araçları da yoktu. İslâm
döneminde Selçuklu öncesinde ve dışında pek
çok devlet kurmuşlarsa da bunlar etkili ve uzun
soluklu olamadılar. Özlenen birlik ve beraberlik
ancak Selçuklu döneminde sağlandı ve Osmanlıda doruk noktasına ulaştı.

Birliğin Dayanağı Topluluğun Ortak Değerleri/Dinidir,
Beraberliğin Dayanağı Adalettir
Önce kendi içinde birlik sağlandı. Sosyolojik
olarak birlik, kısaca aynı din ve değerlere inanan
insanların oluşturduğu insan birlikteliğidir, diyebiliriz. Birlik, ilişkiler bağlamında hakkaniyete ters

düşmemek kaydıyla alt gruplarını önceler. Hakkaniyete
riayet etmiyorsa bir beraberlik
sorunu yaşıyor demektir. Bu
bağlamda mesela ABD, AB,
adı üzerinde birliklerdir. Ama
ciddi bir beraberlik sorunu
yaşamaktadırlar. Beraberlik,
diğer birlikler (topluluklar) ile
ortalığı kan ve gözyaşına boğmadan beraberce yaşayabilmektir. Buradan hareketle denebilir ki bir birliğin haysiyeti beraberlikteki başarısında kendini gösterir. Bu yoksa kendi
birliğinin de hep tehlikede olduğunu düşünür.
Çok uzaklarındaki topluluklara müdahale ihtiyacı
da büyük çapta buradan doğar. Belirtildiği üzere
birliğin dayanağı topluluğun ortak değerleri/dini,
beraberliğin dayanağı (basit anlamda bir hukuk
değil) adalettir.
Selçuklu döneminde başlayan Birlik süreci beraberlik noktasında Osmanlıda doruk noktasına
ulaştı. Totalitarizmin mucidi modernite öncesi
dönemlerde genel olarak kendini gerçekleştirebilmiş devletlerin bir varoluş misyonu vardı ve bu
genel olarak adaleti sağlamaktı. Buna göre iktidar bir Tanrı emanetiydi. Bir kral bile kendisini
böyle bir görevle yükümlü sayıyordu. İşin dikkat
çeken bir yönü, devlet büyüdükçe modern kültürün bir türetmesi olan sömürgeciliğin aksine bu
misyon artıyordu ve gücünün önemli bir kısmını
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gösterdiği gibi güçlendikçe çok açık bir İslâm
bu uğurda harcıyordu. Sargonlar, Hammurabiler,
düşmanlığını açığa çıkaran ve günümüzdeki ortaBüyük İskenderler, Kanuniler, vb. kendilerini bu
lığı kasıp kavuran İslâmofobi bunun bir delilidir.
iş için var sayıyorlardı. Ne dereceye kadar gerçekKur’ân ve sünnete dayanmayan ehli hilal niteleleştirebildiklerini tartışsak bile işgal eylemleri bile
mesi de Batı kökenli veya en azından alternatif bir
daha fazla insan ve toplulukları güvence altına
söylem olarak ortaya çıkmış olmalıdır. Ehli hilalin
alma kaygısı taşıyordu. Tabi güçleri yettiği süretemsilcisi özel olarak Osmanlıydı. Ondan sonra
ce adaletin sağlanmasına katkıda bulunuyorlardı.
da onun yerine onun yegâne varisi olan Türkiye
ABD örneğinde olduğu gibi günümüzdeki güç biyerleştirildi.
rikimleri bir dünya magandalığı gerçekleştirmeye
Batı dünyası açısından Osmanlının merkezi
yarıyor. İnsanlığa kan ve gözyaşı getiriyor.
yapısını oluşturan Müslüman Türklerin asla afOsmanlı da bu adalet misyonunu taşıyordu.
fedilemeyecek birkaç suçu
Siyasal egemenlik bir çıkar
vardır: Bunların başında
aracı değildi. İdare ettiği
bir Hıristiyan yurdu olan
toplumlara aldığından fazlaAnadolu’nun ve tarihi başsını vermişti. Batının sömürYaklaşık iki yüzyıllık bir zaman
kenti olan İstanbul’un ele
geci devletleri Osmanlı güçdiliminin verdiği tecrübeden
geçirilmesidir. Bunun diyeti
lü olduğu sürece en azından
de hareketle toplumumuzun
Türklere mutlaka ödetilmeonun etkinlik alanı içindeki
siyaset anlayışında, merkeli, Türkler geldikleri Orta
toplumları sömürememişze
mesafeli
durma
ve
küresel
Asya’ya sürülmelidirler. Balerdi. Adalet ilkesi, yalnızca
tının en önemli Doğu sosiyasete boyun eğmeme fevkabirliğin değil, Batının aklırunu budur. Bilindiği üzere
lade önemli ilkelerdir. Bu ilkeler
nın ermediği beraberliğin
bu sorun Batının Türkler
ilkesidir. Hemen pek çok
hep geçerlidir, 1974’lü yıllarkarşısında kendini yeterince
tarihçinin ortak kanaatine
da toplumda saygınlık uyangüçlü gördüğü 18 yüzyıldan
göre Osmanlı, büyük ve
dıran Ecevit’e ait “Karaoğlan”
itibaren Şark Meselesi adı
uzun vadeli bir sosyal beraimajının sebebi ABD’nin afyon
altında açık veya üstü kapaberlik ilkesi olan adaleti geryasağı
konusunda
olduğu
gibi
lı hep gündemde kalmıştır
çekleştirebildiği müddetçe
ve kalacaktır. Bu bir hayal
birkaç konuda küresel siyasete
ayakta kaldı. Onu gerçekleşdiyenlere Müslümanların
boyun eğmemesiydi. Özal ülketiremez hâle gelince de bitti.
elinde İstanbul’dan 200 yıl
nin ihtiyaç duyduğu siyasal
Bu durum, şuurunu mandadaha uzun bir süre kalmış
cı kültürün tutsak aldığı ayotorite konusunu çözümlemek
Endülüs örneği hatırlatılabidınların dediği gibi burjuvaüzere gücü elinde toplamaya
lir. Kaldı ki içimizdeki yerli
zisini kurup sömüremediği
çalışmıştı ama bunda başarıhaçlıların hafızasında canlı
için değil, farklı nedenlere
lı olamadı, çabaları olumsuz
durmaktadır. Gezi harekebağlı olarak ortaya çıkan
tinde “İstanbul’da zulüm
sonuçlar da doğurdu.
güç kaybıyla sömürgeciliğin
1453’te başladı” demekten
önüne geçemediği için geriçekinmemişlerdir.
ledi ve bitti.
18. yüzyılın başlarında gidişin iyi olmadığını
gören Osmanlı güç toplayarak bir hamle yapmak
Hep Devam Edegelen Haçlı-Hilal Savaşı
istemişse de bunda başarılı olamamıştır. Ünü taBu tarihsel gelişim sürecinin odağında Haçlırih felsefecisi Sorokin’in dediği gibi “Sistem bir
Hilal çatışması vardı. Aslında haçlı, arı duru bir
kere sallanmaya başladığında çoğu kere ayakta
Hristiyanlık demek değildir, Hıristiyanlıktan haduramaz, tedbirler fayda vermez.” Sistem sarreketle kurulmuş, İslâm karşıtı tarihsel bir ideolosıntıları buzlu zeminde araba kaymasına benzer,
jidir. Bu İslâm karşıtlığı duygusal olarak İslâm’ın
firen tutmaz, boşa çıkan direksiyon işlemez; hatilk dönemlerine kadar iner. Hz. Muhammed,
ta olduğu yerde durdurulamaz. Ancak bir başka
arabaya veya kaldırım taşına vurarak veya bir çuKur’ân, vb. gibi İslâm’ın en temel değerlerini kakura yuvarlanarak durabilir. Maalesef Osmanlı bu
ralamaya yönelik klasik oryantalizm kuramı bunu
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süreci yalnızca kendi içi dinamikleriyle yaşamadı.
Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batının yoğun bir
abanmasıyla gerçekleşti. 19. yüzyıldan itibaren
Batının en önemli meşgalesi Osmanlının çökertilmesiydi, bu da nihayet gerçekleşti.
Tarihimizdeki önemli kırılmalardan birisi II. Meşruiyetin ilanından sonra 1909 da II.
Abdülhamid’in halledilmesinden sonra yaşandı.
Batıya karşı dik durduğu ve bir engel oluşturduğu için despotluğuyla anılan sultan alaşağı edildikten sonra ülke Batının emir eri özgürlükçü (!)
İttihat ve Terakki cuntası tarafından yönetilmeye
başlandı. Beş yıl içinde de koca imparatorluk çöktü. Abdülhamid’in düşürülmesine destek veren
dini bürokrasi sonucu şaşkınlıkla seyretti. Günümüzün Abdülhamid’i konumunda olan Erdoğan, eğer alaşağı edilirse bu, büyük bir ihtimalle
(İslâmcı değil) dinci (veya muhafazakâr İslâmcı)
bir kesim tarafından olacaktır.

İslâm Dünyasının Sorunları Odağında
Ulemâ, Dindar Aydın ve Dini Cemaatler
Bu arada belirtelim ki İslâm dünyasının önemli
sıkıntılarından birisi, sağlıklı bir siyasal bilinçten
yoksun ulema kesimi, dini bürokrasi, dindar aydın kesimi ve hayli geniş dini cemaat gruplarıdır.
Tarih boyunca rakip veya muhalif kesimlerce manipüle edilerek aksi istikamette kullanılmalarını
gösteren pek çok örnek yaşana gelmiştir. Bu durumun belki, dinin önemli bir vasfı olan meşrulaştırıcılığının edilgin bir konuma sahip bulunmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bir değerlendirme
ölçeği olarak İslâm’ın da bir plastitesi vardır, bükülmez değildir. Onun için de Müslüman bu konuda sıklıkla bir yanılgı yaşayabilmektedir.
Burada İslâm toplumlarında yaşayan, kimliği
Müslüman ama bunun içeriğini dolduramayan bir
etiket sahibi Müslümanlardan söz ediyor değilim.
Geleneksel veya modern ulemadan, sofulukta rakip tanımayan kişi ve gruplardan söz ediyorum.
Osmanlıda Batının Abdülhamid’i tahtından indirme harekâtına destek veren dini bürokrasiden,
Mısır’ın meşru iktidarı İhvanı ve lideri Mursi’yi
alaşağı eden Sisi’ yi kutsayan el-Ezher Şeyhlerinden söz ediyorum. Gerçekten de son örneklerden
birisi Mısırdır. Müslüman Mursi’yi Sisi cuntası,
Selefilerin Nur Partisi, İhvan’a ciddi bir karşıtlık
oluşturan Ebulfütuh Hareketi gibi dini cemaatlerden destek alarak indirdi. Türkiye’de 28 Şubat

paşaları başörtüsü ile mücadele ederken, ellerinde
-bir kısım- İlahiyatçıların Kur’ân’a göre kadınların
başlarını örtmeleri gereken bir emrin olmadığı fetvasını taşıyorlardı.
Türkiye’de, Çanakkale savaşı, kışkırtılmış Yunanlıların Anadolu çıkartması gibi büyük gözdağı
vermelerin ortamında yeni bir yapılanma gerçekleştirildi. Bundan sonra da Türkiye ciddi bir gözetim ve denetim altında tutuldu. Lozan belgelerinden sızan bilgilere göre bu yapılanmanın şekli ve
denetimi kayda bağlanmış, denetlenmesi de Batı
ülkelerine özellikle İngiltere’ye verilmişti. Bu inisiyatifi daha sonra ABD üzerine aldı. Bu yeniden
yapılandırmanın temel esprisi şöyle özetlenebilir:
Bu bir seküler ulus devlet yapısıdır. Türkiye tarihe
gömülen Osmanlının mirasına sahip çıkmayacak,
misyonunu asla üstlenmeyecektir. Özel bir kendine özgülük iddiasında bulunmayacak, bu anlama
gelecek işlerinde Batıdan referans alacaktır…
Türkiye’de kurucu siyaset seçkinleri bu ve benzeri şartları taahhüt ettiler, hem kendilerinin hem
de siyasal sistemin garantisini bunda gördüler.
Yüzyıla yakın bir zamandır da sistemi bu çerçevede çalıştırdılar. Ne var ki toplumumuz bu denklemin ötesinde düşünce ve beklentilere sahiptir.
Evet, bir ulus devlet kurulmuş ve varoluş sorunu
asgari çözülmüştür. Ama bu gelişme toplumumuz
için yetersizdir ve ciddi bir kırılma yaşanmaktadır. Bin yılı aşkın bir zamandır izlediği yoldan bir
sapma, bir makas değişikliği vardır. Yeni belirlenen laik cumhuriyet, çağdaş toplum, gibi sıfatlar toplumumuz için tam kimlik değildir. Bunlar
günümüzde yaşayan pek çok toplumun ortak bir
vasfıdır. Sözgelimi komşumuz Yunanistan da, modern laik cumhuriyet nitelikli bir ülkedir. Ama
kendisini sadece bununla sınırlandırmıyor. Varlığıyla gurur duyduğu eski Grek, Helenistik mirası
sahipleniyor. İstanbul’un bir gün işgalci Türklerin
elinden alınacağı hayaliyle yaşıyor, Ayasofya’nın
geçici olarak Türklerde tutsak olarak durduğunu
düşünüyor. Onun için İstanbul’a kimin Belediye
Başkanı olacağı sırf Yunanistan için değil, bütün
bir batı dünyası için önemlidir ve dolayısıyla sıradan herhangi bir seçim gibi görülmemiştir, dikkat kesilmiştir ve bu çerçevede tepkiler vermiştir.
ABD başkanı, AB sözcüsü, Almanya, Fransa, İsrail
ve bazı Arap devlet başkanları yakından takip etmişlerdir İstanbul seçimini!
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Toplumumuza yüklenen kimlik onu asla tatmin etmemiş, onun için hep bir arayış içinde
olmuştur. Bilge tarihçimiz Kemal Karpat’a göre
Cumhuriyet döneminin sosyal/politik gelişim
dinamiğini oluşturan şey bir “öz ve kimlik” arayışıdır. Toplum bu arayışa yakın duran siyasilere
destek vermiş bağrına basmıştır. Sahici olsun olmasın merkeze tavır koyabilen veya öyle olduğuna inandığı DP, AP, ANAP, AK Parti gibi partilere
yakın durmuştur. AK Parti ve lideri Erdoğan’ın
arkasında özel olarak yer almış, darbelere karşı
koymuştur.
Toplumun, özüne yöneldiği, kendini özgür ve
rahat hissettiği, iç ve dış dayatmalardan uzaklaşmakta olduğu duygusu taşıdığı böylesi dönemlerde ekonomisi büyümüş, demokrasi kökleşmiş,
hak ve özgürlükler konusunda epey mesafe alınmıştır. İlgi çekicidir ki müzmin muhalefetin eleştiri alanları da bu olmuştur. Çünkü Cumhuriyetçi
geleneğe göre hak elitlere aittir, halkın özgürlüğü
olmaz. Sonra büyük hava alanı yapmak gibi makro işler Batının onayını gerektirir. Tabir caizse bir
grup militan gazeteci tutukluysa o ülkede özgürlükten söz edilemez. Sözü edilen suçun basınla
ilgili olup olmadığı bile tartışılamaz.
Bu bağlamda Turgut Özal (1983-1993) dönemi “öze dönüş ve normalleşmenin” en belirgin dönemlerinden birisidir. On yılda bu konuda önemli
gelişmeler olmuştur. Özal’ın en önemli tarafı, devletçi merkeze oynamadığına, her halk kesimini
temsil ettiğine inandırmış olmasıydı. Yaklaşık iki
yüzyıllık bir zaman diliminin verdiği tecrübeden
de hareketle toplumumuzun siyaset anlayışında,
merkeze mesafeli durma ve küresel siyasete boyun eğmeme fevkalade önemli ilkelerdir. Bu ilkeler hep geçerlidir, 1974’lü yıllarda toplumda saygınlık uyandıran Ecevit’e ait “Karaoğlan” imajının
sebebi ABD’nin afyon yasağı konusunda olduğu

gibi birkaç konuda küresel siyasete boyun eğmemesiydi. Özal ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal
otorite konusunu çözümlemek üzere gücü elinde
toplamaya çalışmıştı ama bunda başarılı olamadı,
çabaları olumsuz sonuçlar da doğurdu. Batı dünyası alaşağı etmek istediği her lider için uyguladığı
itibarsızlaştırma sürecini Özal için de işletti.
Özal’ı maalesef Cumhurbaşkanlığı da kurtarmadı. Ölmesinden (veya öldürülmesinden) sonra
ülke yaklaşık 15 yıl süren bir kaos dönemi yaşadı.
Ülke bu gün benzer bir durumu Erdoğan üzerinden yaşamaktadır. Unutulmamalıdır ki Erdoğan,
dönemini normal şartlarda tamamlayıp çekilmeden alaşağı edilirse Türkiye’nin hâli, Özal sonrası 15 yılından çok daha kötü olacak, Batı şark
meselesini kökünden halledilemese de Türkiye
çözülüp bitirilemeyen bir vesayet sistemi içinde
mahsur kalacaktır. Belki yerinde kullanılmadığı için alay edilen Beka sorunu, artık faydasız da
olsa anlaşılmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki bir
bağımsız devleti olmayanın bir tarihsel misyonu
ve dolayısıyla bir gelecek tasarımı demek olan bir
beka sorunu olamaz.
Söz konusu ettiğimiz gelişim sürecine bağlı olarak önemli gelişmelerden birisi seçkinlerde
de bir değişmenin olmasıdır. Özünü yakalama,
tarihsel kimliğini belirleme noktasında önemli
bir mesafe kaydeden toplumumuz 2000’li yılların başından itibaren AK Parti ve özellikle lideri
Erdoğan’ın inisiyatifiyle Batı karşısında tarihsel
misyonu hatırlanmaya başladı. Artık sadece Batıya yaranmaya ve yamanmaya çalışan bir Türkiye
yok, kendince ayakta durmaya çalışan bir ülke
vardır. Ama Batı buna karşı bütün imkânlarını
harekete geçirdi: Çeyrek yüzyıldır destekledikleri
PKK yetmedi, buna tabir caizse turfanda yetiştirdikleri FETÖ, duruma göre adı değiştirile gelen
el-Kaide, IŞİD, DAEŞ, PYD, YPG, gibi yenilerini
eklediler, darbeler ve saldırılar arka arkaya sürüp
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İslâm dünyasının önemli sıkıntılarından birisi, sağlıklı bir siyasal bilinçten yoksun ulema
kesimi, dini bürokrasi, dindar aydın kesimi ve hayli geniş dini cemaat gruplarıdır. Tarih
boyunca rakip veya muhalif kesimlerce manipüle edilerek aksi istikamette kullanılmalarını gösteren pek çok örnek yaşana gelmiştir. Bu durumun belki, dinin önemli bir vasfı olan
meşrulaştırıcılığının edilgin bir konuma sahip bulunmasından kaynaklandığı söylenebilir.
geldi. Bunlar iç dinamiklerle işleyen basit siyasi
gelişmeler değildir.
Uzun bir süre önce güneyimizde büyük bir
terör cephesi açılmıştır. Şimdi Türkiye Akdeniz,
Yunanistan, Ermenistan gibi bölgelerin de işin içine dâhil edildiği kapsamlı bir kuşatma içine alınmıştır. İçerde meydana gelen her türlü gelişme,
mesela sıradan bir siyasal tercih işi olan İstanbul’a
belediye başkanı seçme işi bambaşka anlamlar
taşıyabilmektedir. Yeni başkanın mazbatasının
tartışması bitmeden 30 saat içinde İstanbul’un
kozmik sırlarını acilen kopyalayıp belli yerlere
ulaştırma girişiminde bulunması bu konunun somut bir örneğidir.
Ulusal-küresel siyasetin araçsal yapısı olan itibarsızlaştırma despotizm içeriğiyle bugün Erdoğan için kullanılmaktadır. Hemen geniş bir kesime göre sıradan olaylar bu iddiayı doğrulamaya
yetmektedir. Oluşumda yerini alan güncel ulemamız, onun yanında gözükmek, olumlu icraatları
takdir etmekten bile kaçınmaktadır. Buna karşılık HDP’yi ve hatta PKK’yı tebcil etmekten imtina
etmemektedir.
Halk desteği taşıyan demokratik iktidar değişiklikleriyle Türkiye’ye bir ders verme umudunu
yitiren küresel siyaset, içinde bir askeri darbenin
de yer aldığı farklı yollar deneye gelmiş, ama bunlar fiyaskoyla bitmiştir. İstanbul seçimlerinden
sonra umutlanmış olabilir mi bilmiyoruz. Ama
gündemindeki en önemli yöntemin dünyanın
değişik ülkelerinde uyguladığı sokak hareketleri
olduğu söylenebilir. Yani günümüzde halk desteği
ile iktidara gelmiş hükümetler, sokak hareketleriyle alaşağı edilmektedirler. Mısırda kamuoyu ile
iktidara gelmiş Muhammed Mursi liderliğindeki
İhvan iktidarı Tahrir Meydanında, Tunus’ta halkoyu ile iktidara gelen Raşid Gannuşi liderliğindeki
Nahda iktidarı Tunus Meydanında, Ukrayna’da
halkoyu ile iktidara gelen Yanukovych, Halk Meydanında alaşağı edilmişlerdir.

Ancak Taksimde Erdoğan ve iktidarını alaşağı etmek isteyen kalabalık bunu başaramamıştır. Muhtemelen önümüzdeki zaman içinde
muhafazakârlıkla nitelenen bilinçsiz dindar kesimlerin desteği ile bu sonuç elde edilmeye çalışılacaktır. Biz İstanbul seçimini kimin ne kadar oyla
kazandığını tartışmaya devam ediyoruz. Normal
şartlarda hangi başkan adayının kazandığı hiç de
önemli değildir. Başarılı olursa takdir edilir ve
yeniden seçilir, olamazsa yeni bir seçimde değiştirilir. Ama durum bundan farklı görünüyor. Söz
konusu süreç içinde seçim farklı bir anlam taşıyor. İmamoğlu’nun bu süreci iyi bildiği, bu sürece gönülden katkı sağlama amacını taşıdığını bile
düşünemiyorum. Herkes hangi değirmene su taşıdığını bilemeyebilir, bu ise asıl gerçeği ortadan
kaldırmaz.
Ama herhâlde şu sorulara sağlıklı bir cevap
bulabilmemiz gerekir: Dışarıdan ABD, AB, İsrail
ve bunların dümen suyundaki bazı İslâm ülkeleri,
PKK ve türevi örgütler, taşeron örgüt FETÖ, içeride laik Kemalistler, patronlar kulübü TÜSİAD,
küresel sermaye baronları, vb. niçin bir belediye
seçiminde belirsizliğe sahip bir adayın arkasında nasıllığına bir cephe oluştururlar? Yunanistan
İmamoğlu’ndan niçin gurur duyar? Niçin Trump
seçimin iptalini Türkiye’nin bir suçu olarak bir
yere yazar, Fransa devlet ve Almanya hükümet
başkanları kaygı duyar? Yeni başkan doğru dürüst
koltuğuna oturmadan İstanbul’un kozmik arşivini
kopyalayarak bir yerlere ulaştırmayı kendine görev bilir? vb. Bütün bunlar Türkiye’nin iyiliği ve
özgürlüğü için midir, yoksa ciddi bir kuşatmanın
görünümleri midir? Yoksa gerçekten kuşatılmayı
mı bekliyoruz?
Bütün bunlar yukarıda özetlemeye çalıştığımız
süreç göz önünde bulundurulmadan sağlıklı bir
biçimde açıklanamaz. Velhasıl ülkemiz sonucu
daha kötü olabilecek bir tarihsel süreci bir II. Abdülhamid dönemi yaşıyor.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden itibaren baskın bir siyasal
hat oluşturan batılılaşmanın tarihi II. Meşrutiyet ve ardından Cumhuriyet
Türkiye’si ile derinleşti. Ancak bu süreçle beraber yaşanan sarsıntılar
arasında, Türkiye’nin tümelini oluşturan İslâm’la ilgili birtakım kurum ve
şiarlar sindirildi. Batılılaşmanın tarihi, Lozan’dan sonra yeni bir biçim aldı.

D. Mehmet DOĞAN

D.
52

Mehmet Doğan, uzun
yıllara yayılan araştırmalarında Türkiye’de
Batılılaşmanın
tarihini
kendi bütünlüğü içinde
takip etmeye çalışırken,
Tanzimat’tan günümüze
uzanan bir tarihsel kesitte konunun çeşitli yönlerini, eksik parçalarını,
Kemalizm’i,
tek-parti
devrini, fikri akımları,
bunların çeşitli pozisyonlarını, tarih ve toplumla ilişkilerini, dille ilgili uygulamaların etki ve önemlerini bir arada incelemeyi gözeten bir yaklaşım ortaya koyar. Doğan, 1970’lerden
bu yana yakın tarih üzerine araştırmalarını, okumalarını ve yazılarını sürdürüyor. Hem üretken bir
araştırıcı olarak hem ufuk açan, tecessüsleri tahrik
eden bir muharrir olarak, Türkiye’nin tarih tartışmalarında önemli izler bırakmış, bırakmaya devam
eden Doğan’la yakın tarih tartışmalarını günümüzdeki gelişmelerle bir arada ele alan bir söyleşi yaptık.
(Umran)

Sizin yazarlık serüveninizi yakından takip
edenler Batılılaşma, tarih, dil, toplum, darbeler,
yabancılaşma, kültür gibi konuları hemen hatırlayacaktır. Bunların tümü de Türk modernleşmesi
olarak anılan süreçle alakalı aslında. Batılılaşmayı ihanetle özdeş gördüğünüzü kitabınızdan hareketle biliyoruz. Peki, toplumun modernleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İslâm
dünyasında
Avrupa ile sürekli teması olan (savaşarak da
olsa) bir toplum olarak
Osmanlı değişme zaruretini gördü. Kendince
çözümler bulmaya çalıştı. Düşmanın silahlarıyla silahlanma bunun
ilk safhası. Osmanlının
batıya doğru sürekli
ilerleyişinin durdurulması, kendi zaafı dışında,
düşmanın güçlenmesi ile ilgili idi. Mağlubiyet askeri sahada yaşandığı için tedbirler de bu sahada
alındı. Zamanla batının askeri gücünün arka planı
da dikkat çekti. Çözüm arayışları zaman zaman
sekteye uğradı. Sistem değişikliğinden zarara uğrayacak kesimlerin direnişi süreci zorlaştırdı.

Kimlik Kaybının Krize Dönüşmesi
19. yüzyılda Osmanlı modernleşmesi salim
çizgisinden çıktı, askeri, teknik ve iktisadî alanların ötesine geçti ve mağlubiyet ideolojisine dönüştü. Bu bir zaruret miydi? Osmanlı gelenekli
yönetici kesiminin zamanın ruhunu kavramakta
âciz kalması, batıda yetişen, batı hayranlığına kapılmış bir yönetici kadronun müessiriyetine yol
açtı. Dış desteklere de sahip bu kadro Osmanlı
tanzimatını gerçekleştirdi. Tanzimat görünüşte
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şeriata, altın çağa dönmek olarak sunuldu, fakat
Mağlubiyet İdeolojisi, Din, Dil ve Tarih
uygulama farklı seyretti. Avrupa taklitçiliği bütün
Tarihle ilgili çalışmalarınızın ikinci durağı Taalanlarda belirleyici oldu. Sonradan garplılaşma,
rih ve Toplum. Dönemsel bir çalışma ama tarih ve
batılılaşma olarak tesmiye edilen ideolojik tavır,
toplumsal değişmeyle ilginiz sürekli. Mesela son
belki arka planında iyi niyet olsa da (devleti ayakzamanlarda Millî Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğreta tutma) ihanete varan bir seyir takip etti. Devleti
tim tasarımını eleştirdiniz çeşitli yönleriyle. Bunayakta tutmak iddiaları onun varlık zeminini tahlar arasında tarih dersleri de vardı. Bu iki meserip edecek bir mahiyet kazandı. Üstelik bu taklitleyi daima önemsemenizin altında yatan hususlar
çilik uygulamaları geniş kitlelerin hayatını olumlu
neler?
etkilemedi.
Bir zamanın inkılâpçıları tarihinden koparılHemen hemen eş zamanlı başlayan Japon momış bir millet inşa edebileceklerini zannettiler.
dernleşmesi Japonların kendi varlık zeminlerini
Osmanlı ve İslâm tarihini bir tarafa bırakarak,
koruyarak gelişirken, bizde
coğrafî bakımdan ve kronotersi bir seyir görülür. Batılıloji olarak uzaklara yönellaşmadan çok modernleşme
diler. Bu tarih anlayışının
Zirveye ulaşmaktan zor olan,
diyebileceğimiz Abdülhameydana getirdiği hasarlar
zirvede kalmayı sürdürmektir.
mid uygulamaları Osmanlı
ancak Türkiye’nin demokŞimdi bu safhadayız. Türkiye
ülkesinin ve halkının çehratik rejime geçmesi ile giistikrarı sürdürmek için halk
resini değiştirdi. Ona karşı
derilmeye çalışıldı. Tarihle
harekete geçirilen muhalefet
oylaması ile köklü bir yönebarışma sürece sancılı oldu,
Tanzimat çizgisinde seytim değişikliğine onay verdi.
ancak 1990’larda belirli bir
retti, milletin rağmına moolgunluğa ulaştı.
Fakat kurumların fonksiyonladernleşme, taklitçi batıcılık
Öğretim sistem öyle veya
rı üzerinde fazla düşünülmediCumhuriyet
döneminde
böyle bir kimlik inşa eder.
ği için aksaklıklar ortaya çıktı.
zirve yaptı. Köklü bir milleBu kimlik inşasında dil ve
Cumhurbaşkanlığı sisteminin
tin temel kurumlarına savaş
tarih belirleyicidir. Din, dille
uygulamadaki aksaklıklar dikaçıldı. Laiklik iddiası ile din
ve tarihle birlikte belirleyicikate alınarak bazı düzenlemehayattan çıkarılmak istenlik kazanır. Eğer bu görmezdi. Ruhuna aykırı zorlama
lere tabi tutulması, hükümetin
den gelinirse toprağından,
değişikliklerle dönüştürülkültüründen beslenmeyen,
ve meclisin güçlendirilmesine
meye çalışıldı. Bin yıllık
varlık zeminlerinin farkınihtiyaç var. Başkanın aynı
kültürü taşıyan yazı sistemi
da olmayan, her türlü tesire
zamanda bir siyasi partinin
değiştirildi, dil değiştirilmek
açık bir nesil yetiştirilmek
lideri olarak görevini sürdüristendi. Bunlarla bağlı büisteniyor demektir. Böyle bir
mesi geniş kitlelerce tasvip
yük medenî birikim küçümneslin ülkesine, milletine
görmediği
anlaşılıyor.
sendi, hatta tahkir edildi;
hayrı olmaz, kendine olur
böylece zorlayıcı bir kimlik
mu? Bu ayrı bir bahis!
değişikliği programı uyguMağlubiyet İdeolojisinin
landı. Osmanlı medeniyetinin tabii seyrinde deSonu 2007’de yayımlanmıştı. Bu kitabın temel
yaklaşımı açısından baktığınızda 2016 sonrasında
ğişimi kesintiye uğratıldı. Yeni bir medeniyet daolup bitenlere nasıl bakıyorsunuz?
iresine geçmek hedeflendi; “muasır medeniyet”e
Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, tam da ideolojik
ulaşmak için her yola başvuruldu. Elbette bu
saldırganlığın zirve yaptığı bir dönemde yayınlanmümkün değildi. Mutlak başarı, mutlak yok oluş
dı. 28 Şubat’la birlikte yükseltilen mağlubiyet idedemekti. İmkânsız istendi. Kimlik kaybı aynı deolojisinin 20. yüzyıl versiyonu olan Kemalizm’in
ğerde yeni bir kimlik inşa edilemediği için derin
bir iktidar aracına dönüştürülmek istendiği görübir krize dönüştü. Kimlik inşasının din boyutunlüyordu. Vesayetçi yapılar öğretim ve iletişim sisda fazla ileri gidilemedi, fakat tabii millet kimlitemlerini azami ölçüde kullandıkları gibi sokaklağinin yerine sentetik bir “Türk” kimliği inşasında
rı, meydanları da sahne haline getirerek öncelikle
epeyce mesafe alındı.
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Elbette bütün İslâm âlemini gözetmek
gereklidir, fakat zemini olmayan hayali
bir İslâm âlemi üzerine kimlik inşa edilemez. Toprak, tarih ve devletin belirleyiciliği görmezden gelinemez. İslâm birliği
ancak güçlü bir siyasî otorite, hükümran bir devlet tarafından sağlanabilir.
İyi niyet, hissiyat önemlidir fakat sonuç
alıcı değildir.
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dış dünyayı ikna etmeye çalıştılar. İçeride meydana getirdikleri hareketlilik abartılarak yansıtıldı.
Laiklik mitinglerinin gürültü patırtısı arasında yayınlanan Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu kitabı artık
bu fikriyatın sonunun geldiğini, bu ideolojiye dayanarak 21. yüzyılda Türkiye gibi bir ülkenin yönetilemeyeceğini ilân ediyordu. Kitabın yayınlanmasının 6 ay sonra yapılan seçimler Türkiye’nin
sahte gündemini, buna bağlı kavramlarını saf dışı
etti. Türkiye yeni bir istikrar arayışına yöneldi.
Böylece 2002’de seçimi kazanan siyasî akım halk
desteği güçlenerek 2018’e kadar geldi. Bu zirveye ulaşmak kolay olmadı. Zirveye ulaşmaktan
zor olan, zirvede kalmayı sürdürmektir. Şimdi bu
safhadayız. Türkiye istikrarı sürdürmek için halk
oylaması ile köklü bir yönetim değişikliğine onay
verdi. Fakat kurumların fonksiyonları üzerinde
fazla düşünülmediği için aksaklıklar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulamadaki aksaklıklar dikkate alınarak bazı düzenlemelere tabi
tutulması, hükümetin ve meclisin güçlendirilmesine ihtiyaç var. Başkanın aynı zamanda bir siyasi
partinin lideri olarak görevini sürdürmesinin geniş kitlelerce tasvip görmediği anlaşılıyor. Milletin
hissiyatı rağmına bir yönetimin sürdürülmesi söz
konusu olamaz. Akıl yolunu takib edip gerçekçi
çözümlere yönelmek gerekiyor.

Tarih Telakkileri ve Günümüz
Çeşitli metinlerinizde İslâmcıları özellikle tarih telakkisi açısından eleştiriyorsunuz. Geçmişten günümüze bu konuda bir farklılaşma yok mu?
Yaklaşımlar aynen korunuyor mu?
En önce “İslâmcılık” kavramlaştırmasını doğru bulmuyorum. İslâmcılık 1960’tan sonra ortaya çıkan, kullanım alanı bulan, bir ideolojik

adlandırmadır. Bu dönemin “İslâmcı”ları, köksüzlüklerini geçmiş fikir önderlerini islâmcılaştırarak
örtmeye çalıştılar. Mehmed Âkif’den, Said Halim
Paşa’dan Nureddin Topçu’ya, Necip Fazıla önemli
isimlerin hiçbiri kendilerini İslâmcı olarak adlandırmamışlardır. İslâmcılık temel tarih tezi olmayan bir akımdır. Ümmet kavramı üzerinden tasarlanan bir tarih kavramlaştırması çok anlamlı
durmamaktadır. Ümmet siyaseten yoktur, daha
doğrusu olabilmesi için dünyaca kabul edilmiş
güçlü bir siyasi otoriteye ihtiyaç vardır. İnanç
kardeşliği olarak ümmet kavramı söz konusu
olabilir ancak. Bunu diğer alanlara teşmil etmek
gerçekçi değildir. Elbette bütün İslâm âlemini
gözetmek gereklidir, fakat zemini olmayan hayali bir İslâm âlemi üzerine kimlik inşa edilemez.
Toprak, tarih ve devletin belirleyiciliği görmezden
gelinemez. İslâm birliği ancak güçlü bir siyasî otorite, hükümran bir devlet tarafından sağlanabilir.
İyi niyet, hissiyat önemlidir fakat sonuç alıcı değildir. Süreç içinde “İslâmcı”lardan ülke, millet,
devlet zemininin değerini kavrayanlar oldu. Fakat
İslâmcılık heyecan uyandırıcı niteliğini kaybetti.
Siyasetle çok fazla haşır neşir olmanın bu sonucu
hazırladığı söylenebilir.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul seçimlerinin ikincisini ele aldığınız yazısında mağlubiyet ve öğrenme kelimesi öne çıkmıştı. Düzenin
Yabancılaşması’nı yazan İdris Küçükömer’in Batıcı bürokratlarla Doğucu halk arasında kurduğu
bir karşıtlık var kabaca. “Türkiye’de sol sağ’dır,
sağ da soldur.” şeklindeki yaklaşımı biliniyor mesela. Son yıllarda artık bu mottonun geçersizleştiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
İttihat Terakki’nin zorunlu devamı olan
CHP’nin seçimsiz iktidarından sonra uzun süren
bir ideolojik direnç görülüyor. Çok partili sistemde pozitivizm ve laiklik merkezli CHP ideolojisi
bu partiyi iktidara taşımadı. Uzun süren bir muhalefetten sonra taktik olarak halkın hassasiyetlerini gözeten bir noktaya gelindiği gözleniyor.
İktidara ulaştıktan sonra bunun sürdürüleceğini
tahmin etmiyorum.
Türkiye’de uzun zaman akademik ve popüler
tarihçilikte Batılılaşma ve Kemalizm tartışmaları
öne çıktı. Bu alandaki çalışmalar bugün için ne anlama geliyor?
1933’te temelleri atılan “inkılap (tarihi)
dersleri” yakın tarihle ilgili gerçek bilgilere
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ulaşmayı, gerçek temelli değerlendirmeler yapmayı imkânsızlaştırıyordu. Mekanik bir yakın tarih
anlatımı, lider üzerinden yapılan bir dönem okuması gerçeği ifade imkânından yoksundu. Zaman
içinde 1930’ların muhtevasını yanlışlayan bir hayli bilgi ortaya çıktığı halde ortodoks Kemalist tarih
anlayışı Anayasa güvencesiyle âdeta milletin başına vura vura müfredattaki yerini koruyor. Buna
karşı tepkilerin ortaya çıkması olağandı. Akademide bu temayül yaygınlaşmamıştır. Bu yüzden
akademi dışı alanlardan gelen araştırmacılar, yazarlar bu konularla daha ciddi şekilde uğraştılar,
yeni bilgiler, yeni yorumlar ortaya koydular. Biz
şahsen Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş isimli
bir kitap yazarak dönemin doğru anlaşılması yönünde ciddi bir çaba harcadık.

Yakın Şark İşleri Konferansı
1992’de yayımlanan bir kitabınızın adı Kemalizm... Şimdilerde üçüncü baskısı çıktı. Bu kitabınızın yazdıklarınız arasındaki yeri nedir?
Kemalizm, “mağlubiyet ideolojisi”nin büyük
bir savaştan sonra ortaya çıkan pragmatik bir versiyonudur. Büyük savaş (Cihan harbi) kaybedilmiş; bu savaşın galiplerinin seyircisi olduğu mevzi
bir galibiyetten sonra (Anadolu’da Türk Yunan savaşı) masaya oturulmuştur.
10 yıldan fazla zamandır savaşan, ağız zayiat
veren bir toplum olarak masadaki yerimize itiraz edemediğimiz gibi, konferansın adına muhalefetimiz de sonuçsuz kalmış, resmen “Lozan
Konferansı” demeye devam ettiğimiz “Yakın Şark
İşleri Konferansı” bu şartlarda başlamıştır. Yakın
Şark İşleri Konferansı, İngilizlerin Şark meselesini
kendi açılarından halletmek, yani Türklerin İslâm
dünyasındaki belirleyici varlığını sona erdirmek
amacına ulaşmıştır. Dünya sistemi açısından asıl
sonuç budur.
Bize biçilen elbiseye her şeye rağmen “evet”
denilmek zorunda kalınmıştır. Mahalli galibiyetin
büyük mağlubiyet nezdindeki bu durumu savaş
sonrası ideolojisi olarak içe yansımıştır. Lozan’ı
kutsamak, tarihî haklardan vaz geçmek, Misâk-ı
Millî sınırların esnetmek ideolojik olarak zafer
formatında millete sunulmuştur. Kemalizm savaş
sonrası ideolojisi olarak bu rolü 1980’lere kadar
sürdürmüş, 1980 darbesi ile bir revizyona tabi
tutulmuş, 1990’larda tam rafa kalkacakken 28
Şubat’la son bir hamle yapılmış fakat mukadder

sondan kurutulamamıştır. Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm kitabımız bu konuları sistematik
olarak ele alan sıkıştırılmış (komprime) bir eserdir. Bu muhtevasıyla benzerlerinden ayrılır. Millî
Mücadele’nin başlangıcının yüzüncü yılındayız ve
Türkiye’nin, güney sınırlarını aşan bir mücadele
yürütmek durumunda kaldığını görüyoruz. Kemalizm bu savaşı nasıl izah edebilir?
Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş 2013’te
yayımlandı. Bu kitabınızda olsun başka kitaplarınızda olsun hep Lozan Antlaşmasını merkeze
alıyorsunuz. Sık sık atıf yapıyorsunuz bu antlaşmadan sonra yaşananlara. Niçin?
Lozan ister istemez merkezî bir konumdadır.
Lozan’ın kabullerini ancak zaruretle izah ederek
belli ölçüde makulleştirebiliriz. Bunun ötesi safsatadır. “Daha fazlasını yapmak o zaman mümkün
değildi”, diyebiliriz. Lozan’ı mukaddes ve vazgeçilmez bir metin olarak takdim etmek, akla mantığa sığmaz. Lozan’a mecbur edildik, bu mecburiyeti bilerek tarihi yerli yerine oturtmalıyız. Lozan
bu mecburiyeti iktidar aracı yapan bir siyasi zihniyetin kutsalı olabilir ki o zihniyet ilk serbest seçimde mağlub olmuştur. Lozan’ın 100. yılına yaklaşıyoruz ve Türkiye bu antlaşmanın prangalarını
kırmaya yürüyor!

Kemalizm Kültü
Kemalizm’den sonra post-Kemalizm tartışıldı;
ardından ise post-post-Kemalizm. Varlık dergisi
mesela post-Kemalizm sayısı hazırladı. Günümüzdeki Kemalizm tartışmalarında öne çıkan noktalar
neler olmalı? Zaman zaman yapılan tartışmalarda
öne çıkan bir soru vardır: “Kemalizm güncelleniyor mu?” Sizim bu konudaki yorumunuz nedir?
Kemalizm’in 21. yüzyılda, varlık zemini kalmadı, zorla modernleşme anlamını yitirdi. Avrupa, Batı eski önemini kaybetti. Dünya yeni bir
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biçim alıyor. Bu şekillenmede Kemalizm’in yeri
yok. Kemalizm fikir olarak artık güncellenemez.
Zaten Kemalizm’in kitleleri etkileyen bir düşünce olma niteliği kalmadı. Fakat şimdilerde ondan daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız:
Kemalizm düşünce olarak geri plana düştü, fakat
kült olarak, âdeta “gevşek bir din” olarak yükselişte. Bu insanımız için ciddi bir tehlikedir, hatta
tehdittir. Kemalizm kültüne karşı ciddi tedbirler
almamız gerekiyor. Bilgi, düşünce akıl ve mantık
yoluyla tartışılır, bir noktaya varılır; kültle akıl ve
mantıkla baş etmek mümkün değildir.
Yakın tarihi aynı zamanda romanların kurmaca dünyasından da öğrendi Türkiye; bilhassa
1960’lardan sonra. Kemal Tahir, Tarık Buğra gibi
isimlerin Cumhuriyet Türkiye’sinde ve öncesinde olup bitenlere dair yazdıkları hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Yakın tarih hiçbir zaman gerçek anlamda akademinin konusu olamadı. İnkılâp tarihi alanı
Nutuk merkezli bir anlatım üzerinden yürüdü.
Hâlbuki yakın tarihin içinden gelenlerle birlikte
yaşamış büyük edebiyatçılar, Tarık Buğra ve Kemal Tahir dönemi roman formatında ifade yolunu
seçtiler. Bir fikir kitabında söylenemeyecek şeyleri
böylece söylediler. Bu edebiyat adamlarının ulaştığı hakikat seviyesine akademi hâlâ yaklaşamadı.

Bir Kitabın Serüveni
“Tesiri önceden kestirilemeyen küçük bir kitap” dediğiniz Batılılaşma İhaneti’nin ilgi çekici
bir serüveni var. Bu eserin yazılma süreci ve kitaplaşmasını anlatır mısınız?
Batılılaşma İhaneti’nde bir araya getirilen
yazılar 1970’ler Türkiye’si ile ilgili bir üniversite
öğrencisinin yazdığı aktüel metinlerdir. Bu dönemi tarihi zeminde anlamak, anlatmaya çalışmak
için çaba sarf eden heyecanlı bir gencin yazdıkları
dergi sayfalarında kalsa idi, belki bu kadar dikkat çekmeyecekti. Fakat saha o kadar bâkir ki,
hakikat ihtiyaç o seviyede ki, bu şartlarda söylenenler dahi büyük ilgiye mazhar oldu. Doğrusu
nasıl bir tesir uyandıracağı kestirilemeyen yüz elli
sayfa civarında bir kitap olarak Batılılaşma İhaneti yayınlandı. İlk baskının gördüğü rağbet kısa
süre içinde yeni baskılar yapılmasını gerektirdi.

Sonraki baskılarda birkaç ilave yazı ile kitabı belli
bir çerçeveye oturtarak yeniledim. O günden bugüne kitaba ilgi eksilmiyor.
Batılılaşma İhaneti 1975’te yayımlanıyor. İlk
baskısının üstünden kırk küsur yıl geçmiş. Değişik
kuşakların kitabınıza farklı bakmaları tabii… Siz
ne dersiniz? Değerlendirmemiz bugün nasıl olur?
İlk yayınlanışının üzerinden kırk yıldan fazla
zaman geçmesine rağmen kitaba alakanın eksilmemesi temas ettiği konularla ilgili söylediklerinin hâlâ anlamlı olmasıyla açıklanabilir. Bu kitapta ele alınan konuları açıklamak iddiasındaki
metinler henüz bu kitabın söylediklerinin ötesine
geçememişlerdir diye düşünüyorum.
Tam bu noktada, Fethi Naci, Mete Tunçay hatta
Cemil Meriç’in kitapla ilgili yazılarındaki kanaatleri hakkında neler söylersiniz?
İlk iki ismin yazıları, o dönemin şartlarında
karşıt fikir akımları arasında bir yakınlaşma sağlamak çabası olarak da görülebilir. Bir farkındalık
ifadesi olarak bu yazılar önemlidir. Yakın dönemin doğru değerlendirilmesi had safhada bir ihtiyaç, bu konularla ilgili yeni şeyler söyleyen, yeni
tezler ortaya koyan fazla yayın yok. Bu niteliklere
sahip çabaların görmezden gelinmemesi önemlidir elbette.
Cemil Meriç tamamen farklı bir zaviyeden görmüştür kitabı. Dil merkezli düşünen bir yazar olarak dil devrimini doğru değerlendiren Batılılaşma
İhaneti kitabı ona heyecan vermiştir.
Tarih araştırma ve incelemelerinizin bir kısmını dille ilgili olanlar oluşturuyor. Dil ve alfabeye
ilişkin tarihi süreci Türkiye’nin kültür bağlamı
açısından nasıl değerlendirirsiniz?
Dil, Türkiye’nin zihnen dönüştürülmesinde
merkezî bir konumda. Kelimelerle oynamak zihinle oynamaktır, akılla, fikirle oynamaktır. Düşünmenin sekteye uğratma faaliyetidir bu devrimler. Zihin yönlendirme dil üzerinden yapılabilir
ancak. Dildeki zorlayıcı değişiklikler zihniyet değişikliğinin esasını teşkil eder. Harf inkılabının devamı olarak dil devrimi bir hafıza sıfırlama ameliyesi olarak tasarlanmıştır. Geçmiş silinecek ki,
farklı, köklerle alakasız bir gelecek inşa edilebilsin. Türkiye’nin zihin tarihi 1930’larda sıfırlanmak
istendi. En azından genç beyinler geçmişlerinden,
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Esası Halletmeden Uçlara Gitmek
medeni-kültürel birikimlerinden haberdar olmadan yetiştirilebilirdi. 1933’te Üniversite Reformu için davet edilen Avrupalı ilim adamları
raporlarında şunu da kaydettiler: “Üniversite öğrencilerinin okuyabilecekleri kitaplar yok!”

ile ilgili kitaplarını önemserim. Popüler tarih olarak Yılmaz Öztuna’nın Türkiye Tarihi’ni roman
okur gibi okudum.

Dil Meselesi, Süreli Yayınlar ve Tarihçiler

Hareket dergisinin 1960 öncesi sayılarında
1923 sonrasına ilişkin yazılar var. Bunlardan sizi
etkileyen ya da ilham kaynağı olan var mı?
Hareket dergisinin bilhassa 1947-1949 dönemi yakın tarih kavrayışını besleyen ciddi yazılar,
değerlendirmeler ve hatıra metinleri ile dolu. Millî
Mücadele’nin en önemli sivil isimlerinden Hüseyin Avni Ulaş’ın kendi görüşleri yanında onunla
ilgili hatıralar ve değerlendirmeler, yine birinci
Meclis’te İkinci grubun önemli isimlerinden Çolak Selahaddin (Köseoğlu) ve bilhassa Mehmed
Âkif’le ilgili yayınlar yakın tarihle ilgili ciddi
bir zihni temel oluşturacak mahiyette. O sıralar
Hareket’te hikâyeleri yayınlanan, Mehmet Kaplan
dolayısıyla Hareket çevresiyle ilgisi olduğunu bildiğimiz Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sını bu muhtevanın beslediğini düşünüyorum.
Yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye’nin yakın
tarihi üzerine yeni çalışmalar yapılıyor. Genelde
1980 sonrası eğilimleri; azınlıklar, gayrimüslimler, etnik ve cinsel kimlikler vs. gibi konuları içeren
bu çalışmaların sorunları sizce nelerdir?
Bir nevi esası halletmeden uçlara gitmek. Fakat
biz yakın tarihle ilgili temel eşiği aşmış sayılmayız.
Önce bunu halletmemiz gerekiyor.
Yakın tarihle ilgili olarak şu ya da bu şekilde
yazmayı sürdürüyorsunuz. Kitaplarınıza ilkinden
sonuncusuna kadar baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Yaptıklarınız, yapamadıklarınız ve yapmak
istedikleriniz?..
Yaptıklarımı bir vazife sorumluluğu içinde
yaptım. Önce kendi bilme ihtiyacını gidermem
gerekiyordu. Orta öğretimden itibaren İnkılap
Tarihi dersleri ve resmiyetin sürekli tekrarladığı
tek boyutlu ve gerçeklik hissini zedeleyen Millî
Mücadele ve Cumhuriyet anlatımı beni tedirgin
etmiştir. İhtiyaç olan ve fakat yeterince hakkı verilmeyen konular üzerinde çalıştım. Bu alanlarda
söylenmesi gerekenler olduğu için belki de üstüme vazife olmayan işlere giriştim. Elbette pişman
değilim, çünkü bu bir gereklilik!

Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma
Merkezi’nde çalıştınız. Çalışmalarınıza o yılların
nasıl bir katkısı oldu?
Tarih Kurumu o zaman dernek statüsünde idi,
fakat dokunulmaz bir alanı vardı. Yakın tarihle ilgili malzeme Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde
araştırmacılara sunulmak için toplanıyordu. Burada çalışırken bir hayli malzeme elimden geçti. İki
gazeteyi (Hâkimiyet-i Milliye/Ulus ve Cumhuriyet) 1970’lere kadar taradım. Eski harfli kupürleri
okuma iştiyakı ile Osmanlı yazısını öğrendim. Batılılaşma İhaneti başta olmak üzere kitaplarımda
bu dönemdeki çalışmaların önemli yeri var.
Hem Osmanlı hem Cumhuriyet Türkiye’siyle
ilgili bakış açışınızı etkileyen tarihçiler kimlerdir?
Okuma ile gelişen bir bakış açısından önce
bizden önceki nesillerden -kırıntı kabilinden de
olsa- duyduklarımız, daha sonra Hareket çevresinde edindiğim tavır önemli. Nureddin Topçu’nun
Malazgirt’i başlangıç olarak kabul eren tarih görüşü, Selçuklu ve Osmanlı ile varlık kazanan millet anlayışı ve Yahya Kemal’in Osmanlı tarihi ve
medeniyetine bakışı merkezi önemdedir. Yahya
Kemal’in fikriyatı öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından geliştirilerek sürdürülmüştür.
Osman Turan’ı bir mütefekkir tarihçi olarak
okudum. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi
benzersiz bir kitap… Esas olarak Selçuklu tarihçisi ama tarihimizi bütün olarak kavrayan sahih bir
zihin… İsmail Hakkı Uzunçarşılı hem Osmanlı
tarihi ile hem de monografileri ile önemli. İsmail Hami Danişmend’in Osmanlı Tarihi Kronolojisi
her zaman müracaat ettiğim bir eserdi. Tarih ve
Toplum’u hazırlarken Ömer Lütfi Barkan’ı heyecanla okudum. Halil İnalcık siyasî tarihi aşan çalışmalarıyla dikkat çekici idi. Yakın tarihle ilgili
Kâzım Karabekir’in belirleyici tavrı ve bu tavrın
tecessümü olan kitapları büyük değer taşıyor.
Mahmut Goloğlu’nun Millî Mücadele ve sonrası

Millî Mücadele ve Hareket
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Zihinsiz Tarih, Hafızasız Felsefe:
Bir İhmal Alanı Olarak Tarih Felsefesi
Felsefe, insanlık tarihinin düşünce birikimini, insan zihninin
düşünme seyrini esas alır. İnsanlığın asıl esasları olan varlık,
bilgi ve değer üzerinde düşünme etkinliğidir. Böylesine nitelikli
bir düşünme işi olan felsefenin, tarihe ve tarihçiye vereceği çok
şey vardır. Çünkü insan ve insanlık; varlık, bilgi ve değer temelde
varlığını sürdürmüştür. Bu unsurlardan uzak olan felsefesiz tarih,
hikâyeye döneceği gibi tarihçi de salt bir hikâyeciye dönecektir.

Ahmet DAĞ

T
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arih ile felsefe, sosyal bilimin
iki önemli alanı olup birbirini
etkileyen ve birbirleriyle ilişkili
olan iki önemli disiplindir. Felsefe; eleştirel düşünmeyi, hakikati
ortaya çıkarma ve sorgulamayı tarih bilimi ise geçmişin hafızasını
ve geçmişte olanları içerir. İnsan
ve toplum eksenli oldukları için
tarihsel olarak Greklerden beri tarih felsefesi, felsefe ve tarihi kendinde mündemiç hale getirmiş
bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Platon’un
Devlet adlı eseri tarih ve felsefeyi bir araya getirmiş, tarih/geçmişin bilgisinden hareketle olana/
mevcuda eleştirel yaklaşarak olması gerekene
yönelik/idealist bir tarih felsefesi ortaya koyar.
Aristoteles’in Politika eseri ise olandan hareketle
hem devlet-siyaset-toplum felsefesi hem de tarih
felsefesi yapar. İbn Haldun ise Kitâbü’l-İber eserinde tarih felsefesini tam kimliğine kavuşturmuştur. Sonraları tarih felsefesi, G. Herder, G. Vico,
A. Toynbee, F. Braudel ve O. Spengler gibi felsefe-tarih birlikteliği içinde düşünce geliştiren tarih
felsefecileri tarafından geliştirilmiştir.

Muhasebe ve Gelecek Perspektifi
Collingwood, tarihin yapısı itibariyle epistemolojik-mantık temelli olduğunu ifade eder. Tarihe soyut düzlemde yaklaşmak önemli olduğu
kadar felsefenin de tarih olmaksızın yapılması

mümkün değildir. Nitekim bu
iki hakikat alanı; ilmî ve tarihî
hakikatin gereği tarih felsefesini
ortaya çıkarmıştır. Tarih felsefesinden benim anladığım daha çok
bir metodoloji olmaktan daha
çok geçmişin analizi ve geleceğe
yönelik perspektif sağlayan bir
yaklaşım olmasıdır. Yani tarih felsefesi, ne geçmişin felsefesini yapan ne de tarihi salt kuramsal bir
alan olarak görmemelidir. Tarih
felsefesi; geçmiş-şimdi-gelecek arasında bir köprü olması hasebiyle kökü/geçmiş, olan/mevcut ve
istikbali yani zemin, zaman ve gidilecek mecra ile
doğrudan ilişkilidir. Bu özelliğiyle tarih felsefesi;
anlama, idrak ve inşa etme süreçlerini içerir.
Türkiye’de tarih felsefesi çalışmaları, her ne
kadar 20. yüzyılda başlamış olarak görülse de 16.
yüzyılda Katip Çelebi’nin yazdığı Mizânü’l-Hak
fi İhtiyâri’l-Ehakk ve Düstûrü’l-Amel fi Islâhi’lHalel adlı eserleri olmuşu/mazi, olanı/mevcudu
ve olacağı ve olması gerekeni/müstakbeli ortaya
koymaya yönelik ciddi bir ilmi teşebbüs olduğundan dolayı önemli tarih felsefesi çalışmalarından
biridir. Doğan Özlem, Ayhan Bıçak, Şahin Uçar,
Mustafa Çevik, Betül Çötüksöken, İzzet Tanju ve
Mehmet Niyazi gibi akademisyen-yazarların tarih
felsefesi üzerine çalışmaları var. Fakat bu çalışmalar; G. Vico, D. Hume, A. Toynbee, F. Braudel, O.
Spengler, W. Durant ve P. Sorokin gibi filozof-düşünür-tarihçilerin yaptığı çalışmalar boyutunda ve
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Zihinsiz Tarih, Hafızasız Felsefe: Bir İhmal Alanı Olarak Tarih Felsefesi
niteliğinde olmaktan daha çok tarih felsefesi veya
esasları olan varlık, bilgi ve değer üzerinde düşüntarih ilmi üzerine düşünceleri, yaklaşımları ve kume etkinliğidir. Böylesine nitelikli bir düşünme işi
olan felsefenin, tarihe ve tarihçiye vereceği çok şey
ramları ele alan derleme çalışmalardır.
vardır. Çünkü insan ve insanlık; ontolojik/varlık,
Yukarıda saydığım isimlerin yazdıkları çapta
epistemik/bilgi ve etik/değer temelde varlığını
eserler yazılamamasının en önemli nedenleri; araşsürdürmüştür. Bu unsurlardan uzak olan felsefetırmacıların-yazarların-düşünürlerin inter-disiplisiz tarih, hikâyeye döneceği gibi tarihçi de salt bir
ner yani tüm sosyal bilimler hatta doğal bilimleri
hikâyeciye dönecektir.
içeren bilgi birikiminden yoksun olunuşu, tarihçilerin felsefeye olan yabancılıkları, felsefecilerin
Tarihe ve Felsefeye Kayıtsızlık
tarih ilminde derinlikli bilgiden yoksun oluşları,
entelektüel-fikrî düşünce derinliğinden yoksun
Felsefecilerin tarihe ilgi duymayışlarının ve
daha çok derleme çalışmaya yönelik akademisehemmiyet göstermemelerinin nedeni ise tarihi
yen profilinin varlığı, kitap veya makale yazmada
sadece bize geçmişten haber veren bir bilgi türü
acelecilik, akademisyenlerin kendi alanının (felolarak görmeleridir. Oysa felsefenin tarihine ve
sefe, tarih, edebiyat, teoloji, sosyoloji, vs.) hatta
felsefecilerin öykülerine bakıldığında tarih ile felkonusunun dışına çıkmama konusundaki yersiz
sefenin iç içe olduğunu Thales’ten bu yana filoısrarları, hususiyetle felsefeye yönelik olumsuz ve
zofların tarih ilmine verdikleri
ön yargılı bakışları nedeniyle
bu önemi hem onların okutarihçilerin felsefeyi gereksiz
malarında hem de yazılarınbulmaları, tarihçilerin felsefeda görebiliriz. Aristoteles’in
ye yabancı oluşları ve felsefeyi
Hikâyeci, nakilci ve salt
Politika, Augustinus’un Tanrı
hem yerli görmeyişleri hem de
Devleti, Hume’un İngiliz Taezbercilikten ibaret olan
felsefe literatürüne tamamıyla
rihi, Hegel’in Tarih Felsefesi
tarih eğitiminin ve tarih
yabancı oluşları, felsefecilerin
ve Nietzsche’nin Tarihin Soyanlayışının ilime, devlete,
tarihi sadece geçmişte olan
kütüğü vb. eserlerine bakıldığı
millete ve medeniyete verebitenlerin hikayesi olarak görbu okuma-yazma birikimimesi, tarih ilmini; düşünen
ceği çok şey yoktur. Tarih
nin izleri rahatça görülebilir.
insanların ve insanlığın bir
Oysa tarihsiz felsefesizlik; hafelsefesi, hem tarihin metoedimi olan tecrübî bir birikim
fızasızlık, felsefesiz tarihsizdolojisini ve kuramının güçolarak görmeyişleri…
lik ise zihinsizlik dolayısıyla
lenmesini hem de geçmişin
İlk neden olan inter-disipfikirsizliktir.
sorgulamasını ve felsefesiliner birikimden yoksunluğun
Akademinin kitap, mani yapılmasının imkânını
en büyük nedeni akademik
kale ve tebliğ gibi yazınlarda
eğitimin ilk aşaması olan lisağlar.
dipnot-kaynakça dolayısıyla
sede öğrencilerin sözelci-saderleme saplantısı okuma içeyısalcı ayrımına tabi tutularak
riğini olumsuz yönde değiştirilmin dolayısıyla beynin birbirinden bağımsız hatmektedir. İncelediği kitabı derinlikli okumadan
ta birbirine rakip olarak ikiye bölünmesine yol açyalnızca işine yarayan kısımları alıntılayan, özgün
maktadır. Bu durumun nedeni; akademik eğitim
bir çalışma yapma amacından daha çok puana
(lisans ve lisansüstü) döneminde okuma ve yazma
dayalı akademik yükselme için çalışmaların yapılçalışmalarında devam etmesi hatta akademi döneması, yalnızca kendi alanı veya konusunda bilmeminde bizatihi hocalar ve sistem tarafından teşvik
si gerektiğini düşünen, gerisini ise lüzumsuzluk
edilmesidir. Oysa tarih felsefesi İbn Haldun örneolarak gören bir akademik düzende tarih felsefesiğinde olduğu gibi teoloji, tarih, felsefe, sosyoloji,
nin ve tarih felsefecilerin ortaya çıkması mümkün
antropoloji, coğrafya ve edebiyat-yazın vb. ilimledeğildir. Bilimsel bir makalenin yazılma süresi 6
re de vukufiyeti gerektirir. İkinci neden olan taay olması gerekirken bu ülkede 1 haftada bilimrihçilerin felsefeye yönelik ilgisizliklerinin altında
sel makale yazan akademisyenlerin ne kendisi ne
yatan husus felsefe birikiminin ve felsefî bakışın
de yayınları tartışılmamaktadır! Hatta bu ülkede,
gereksizliğine dair olan yaklaşımlarıdır. Oysa fel5 yılda 270 yayın yapan bir akademisyenin dosefe; insanlık tarihinin düşünce birikimini, insan
çentlik başvurusunun 5 kişilik akademik kurul
tarafından oy çokluğu ile reddedilmesini yayın
zihninin düşünme seyrini esas alır. İnsanlığın asıl
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sayısına bakarak “haksızlık” olarak nitelendirip
haber yapan medyaya sahibiz. Oysa akademik yayıncılık, bilimsellik içerdiğinden dolayı çok titiz
çalışma ve uzun süre gerektiren bir süreçtir.
Tarih felsefesi çalışmaları, uzun yılları ve yoğun emek gerektiren çalışmalardır. İbn Haldun,
Kitabü’l-İber eserini ve F. Braudel Maddi Uygarlık
ve Kapitalizm eserini yaklaşık olarak 30 yılda yazmışlardır. A. Toynbee ise A Study of History adlı
çalışmasını yaklaşık 40 yılda bitirebilmiştir. Tarih
felsefesi çalışması meydana getirmek için bu alanda çalışanların birtakım vasıfları olması gerekir.
Bu vasıflar kısaca şöyledir: Ayırt etmeksizin sosyal
bilimlerine hatta doğa bilimlerine dair yoğunluklu
okuma, analitik düşünebilme yeteneği, milletlere,
devletlere ve olaylara nesnel ve eleştirel yaklaşabilme, önyargıları ve ideolojik bağımlılığı olmamalı, saatlerce sıkılmadan okumak, yazmak ve çalışmak, birçok yabancı dil bilmek, yazdığı dili çok
iyi kullanmak, acelecilik yapmadan yazılacak olan
eserin veya eserlerin olgunlaşmasını beklemek,
günümüz dünyasını ve toplumlarını anlayabilmek
için analitik bir zihne sahip olmak…
Tarih bölümlerinde verilen tarih felsefesi derslerinin yetersizliği söz konusudur. Hem dersin
içerik bakımından zayıflığı hem de dersin öğreticilerinin tarih felsefesine vukufiyet açısından yetersiz oluşu, dersin amaçlarının gerçekleşmesine
engel olmuştur. Çoğu tarih bölümünde tarih felsefesi dersleri olmadığı gibi tarih felsefesi derslerinin
verildiği bölümlerde ise bu ders seçmeli ve formalite olarak veriliyor. Yine çoğu tarih bölümünde
ders veren öğretim üyelerinin çalışma alanlarının
tarih felsefesi olmayanlardan müteşekkil olması ya
da derslere felsefe bölümleri öğretim üyelerinden
dâhil edilmesi yeterli görülmüştür. Oysa tarih felsefesi eğitimi, hem tarih eğitiminde hem de akademik eğitimin tüm cihetlerinde çok mühimdir.
Çünkü İbn Haldun’un söylediği gibi “Tarih faziletli bir ilimdir”. Çünkü tarih, insanlığın bize hakiki
hikâyesini verir.
Tarih felsefesi; iyi veya kötü tecrübelerden
ders alınmasını, kötü tecrübelerin anlaşılmasını
ve geleceğin nasıl sağlıklı inşa edileceğinin yol haritasını verir. Geçmişten istifade etmemizi sağlamayı mümkün kılacak olan tarih felsefesi, devlet,
millet ve medeniyetlerin tüm siyasi, askeri, sosyal
ve kültürel unsurlarını nitelikli getirmesini sağlamada önemli katkı sağlar. Herder, Hegel, Hume,
Braudel, Toynbee ve Spengler gibi kişiler, Avrupa

Uygarlığının oluşumunda önemli tarih felsefecileri olmuşlardır.
Hikâyeci, nakilci ve salt ezbercilikten ibaret
olan tarih eğitiminin ve tarih anlayışının ilime,
devlete, millete ve medeniyete vereceği çok şey
yoktur. Tarih felsefesi, hem tarihin metodolojisini
ve kuramının güçlenmesini hem de geçmişin sorgulamasını ve felsefesini yapılmasının imkânını
sağlar. Nitekim söz konusu bu hakikati Mehmet
Niyazi, Türk Tarih Felsefesi adlı eserinde şu cümlelerle ifade eder; “Tarih felsefesi nosyonundan
mahrum bulunanlar, olayların sathında kalır, gerçek sebeplerine inemezler.”
Tarih felsefesinden yoksun kalmak hem olanları anlamamayı hem de millet ve devletlerin mevcut hallerinin ve geleceklerinin felaket olmasına
yol açar. Tarih felsefesi, sorgulanmış ve analitik
bir hafızanın meydana gelmesine yol açar. Nitelikli tarih felsefesi ve tarih felsefecilerinin varlığı;
devletin siyasi, askeri, hukuki, sosyal ve kültürel
olarak güçlenmesini ve hâkim devlet haline gelmesini sağlayabilir. Hafızamızı bizi hatırlatacak
tarihçiler kadar önümüzü görebilmemizi sağlayan
tarih felsefecilerimizin de olması gerekir. Enver
Ziya Karal, Halil İnalcık, Mehmet Genç, Kemal
Karpat ve Cemal Kafadar gibi büyük tarihçilerimiz
var. Fakat Toynbee, Braudel ve Spengler gibi çaplı
tarih felsefecilerimiz yok.
Yüz yıldır yaşadığımız siyasi, askeri, sosyal ve
kültürel krizler karşısında şaşkınlığımız ve plansızlığımızın en büyük nedenlerinden biri tarih
felsefesizliğimiz yani hafızamızın oluşu fakat zihinsizlik yaşamamızdır. Yani geçmişte olup bitene
ve mevcuda ilişkin analitik düşünceden yoksun
olunuş ve geleceğe yönelik perspektifler ortaya
koyamayışımızdır. Tarih felsefesi, yalnızca akademik bağlamda değil entelektüel bağlamda da
ihtiyaç duymamız gereken bir alandır. Zira bu
ülkede yazılan kitapların, dergi, gazete ve internette yazılanların, STK’ların ve devlet kurumların
yaptıklarının tarih felsefesinden çok uzak icraatlar
olduğu görülmektedir. Tarih felsefesi; tüm akademisyen ve yazarların ilgilenmesi gereken bir alan
değil yalnızca bir elin parmaklarını geçmeyecek
olan kişilerin bu alana kendisini hasretmesi yeterli bir alandır.
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Cumhuriyet Tarihinin “Yakıcı Konularına”
Eleştirel Bakabilmek
Cumhuriyetin ilk yılları içinde bulunduğumuz zaman dilimine oldukça
yakın olmasına rağmen bu zaman diliminde gerçekleşen “yakıcı
olayların” anlaşılması konusunda farklı düşünsel dünyalara sahip
toplumumuzun fertleri arasında büyük bir sorun bulunmaktadır.
Bu sorunun kaynaklarından en önemlisi okullarda işlenen ders
kitaplarının belli bir tarih algısını çocuklarımıza, gençlerimize
tek bir doğruymuş gibi anlatması ve aktarması yer almaktadır.

Güngör GÖÇER

O

smanlı Devleti gibi yaklaşık
altı yüz yıl varlığını muhafaza etmiş
bir devletin yıkılışı devletin tebaası için kuşkusuz
büyük bir travma
oluşturmuştu.
Halk bu şoku yaşarken bir taraftan
da Anadolu İtilaf
devletlerinin işgaline uğramaktaydı. İşgaller karşısında işgalleri sessiz sedasız karşılayıp bitmesini beklemek veya işgallere karşı direniş örgütleri
kurarak mücadele etmek şeklinde iki tavır ortaya
çıkmıştı. İlk tavrı benimseyenler Trablusgarp Savaşı ile başlayan, Balkan Harbi ile devam eden, I.
Dünya Savaşı ile nihayete eren süreçte Anadolu’da
Müslüman Türk halkının verdiği kayıpları ve
Anadolu insanının içinde bulunduğu ekonomik
ve demografik şartları göz önünde bulunduruyorlardı. Bu manzara nedeniyle de yeni bir mücadeleyi Anadolu halkının kaldıramayacağına
inanıyorlardı.

İşgallere karşı
konulmasını isteyen grup ise sessiz
kalınması durumunda ileride telafisi imkânsız sonuçların olacağına
inandıkları için her
ne pahasına olursa olsun mücadele
edilmesi gerektiğini düşünmekteydiler. Olayların sıcağı sıcağına yaşandığı dönemde
hangi tarafın öngörüsünün doğru çıkacağını bilmek ise imkânsızdı. Ancak bilinen bir şey vardı ki
o da şartların Anadolu’nun aleyhinde olduğuydu.
Buna rağmen Türk halkı Mustafa Kemal, Kazım
Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Mehmet Akif
gibi birçok önemli ismin çabaları sonucunda işgallere karşı başarılı olarak Lozan Barış Antlaşmasını imzaladılar.
Yeni devirle birlikte halk Osmanlı Devleti’nin
yıkılışıyla beraber yaşadığı travmadan daha etkileyici bir durumla karşılaştı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti mirası üzerine oturduğu
Osmanlı Devleti ile neredeyse taban taban zıt bir
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siyasal rejim kurdu. Devletin kurucu kadrosu siyasal meşruiyetlerini sağlamak ve kurulan yeni rejime karşı oluşabilecek muhalif hareketleri engellemek için başta İstiklal Mahkemeleri olmak üzere
asker ve polis teşkilatlarının da katkısı ile sert bir
yönetim tarzı ortaya koydu. Ancak bu siyasal tavır
her ne olursa olsun muhalif hareketlerin önlenmesi adına her zaman çokta caydırıcı ol(a)madı.
Kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bunun en önemli kanıtıydı. Kazım Karabekir, Rauf
Orbay, Refet Bele gibi Millî Mücadele döneminin
önemli isimlerinin başta Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Halk Fırkası ileri gelenleri ile aralarının
açılması muhalif bir siyasi hareketin doğmasına
neden olmuştu. Bu muhalif hareket ve hareketin
önemli isimleri sırasıyla Şeyh Said İsyanı ve İzmir Suikastı sonrasında siyaset dışına itilerek tek
partili bir siyasal yaşam Türkiye Cumhuriyeti’nin
çeyrek yüzyılına damgasını vurdu. Her ne kadar
arada Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi güdümlü
bir muhalif hareketle rejim yumuşatılmaya çalışılsa da bu girişimlerde kısa dönemli ve başarısız
hareketler olarak tarihe karıştı.
Bu noktada Millî Mücadele dönemi ve tek partili yıllara ve yaşanan gelişmelere bakış açısı Türk
toplumu içerisinde farklılıklara neden olmuştur.
Devlet erkini elinde bulunduran kesimin Mustafa
Kemal’i ön plana alarak ortaya koyduğu tarih anlatısına karşılık resmî tarihe mesafeli veya muhalif
olan kesimler ise Kazım Karabekir başta olmak
üzere muhalif isimleri hep ön plana taşıma gayreti içerisinde olmuşlardır. Ancak burada gözden
kaçan hususun şu olduğunu düşünmekteyim ki,
lider kadro içerisinde yer alan komutanlar arasındaki anlaşmazlık ve çekişmeler kişisel çekişmelerden hareketle ortaya çıkmış ve zamanla da siyasal
farklılığa evrilmiştir.
Aradaki siyasal farklılıklar da Halide Edip’in
de söylediği gibi radikal farklılıklar olmayıp tepeden inmeci bir anlayışla inkılap yapmak mı ya da
liberal bir anlayışla inkılapları zamana yaymak mı
düşüncesinden kaynaklanmaktaydı.1 1938 yılında Mustafa Kemal’in ölümünün hemen ardından
İsmet İnönü’nün muhalif isimlerle ve başta Kazım
Karabekir ile barışması, onu CHP kadrolarına
dâhil edip meclis başkanlığına kadar yükseltmesi veya Halide Edip’in yurt dışından dönmesi gibi
1

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İpek Çalışlar, Biyografisine
Sığmayan Kadın Halide Edip, İstanbul 2011.

hadiselerin hepsi aradaki ayrılıkların düşünsel
farklılıktan ziyade kişisel olduğunun görülmesi
adına önemlidir. Çünkü Kazım Karabekir başta
olmak üzere Mustafa Kemal’le ve ekibiyle anlaşamayarak muhalif bir tutum takınan isimlerin
Mustafa Kemal’in ölümünden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarında bir araya gelmelerini başka türlü izah etmekte oldukça zorlanacağımız aşikârdır.

Resmî Tarih Anlatısında Yaşanan Kırılmalar
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra
ortaya çıkan tek partili dönem geçmişin sorgulanması ve eleştirilmesi için çok uygun bir zemin
oluşturmuyordu. Ancak 1950’li yıllarla beraber
başlayan çok partili siyasal yaşam hem tek partili dönemde yapılan inkılapların hem de siyasal
faaliyetlerin mercek altına alınması için uygun
bir siyasal ortam yaratmıştı. Bu dönemle birlikte
başlayan sorgulayıcı yaklaşımlar iktidarda bulunan partilerin tavrına göre inişli çıkışlı bir seyir
takip etti. Burada şunu kabul etmek gerekir ki,
her geçen gün olayların anlaşılması, sorgulanması
ve farklı fikirlerin ortaya konması adına bir önceki
dönemden daha uygun şartlar ortaya koymuştur.
Bu anlama ve sorgulama çabaları sırasında sığlığa
düşülerek zaman zaman olayların tarihsel disiplin
ile incelenmesinin bir kenara bırakılıp tahkir etmek, yargılamak ve hakaret etmek için bir fırsat
olarak yararlanılmaya çalışılması bu noktadaki en
olumsuz tavır olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde birçok insanın tarihsel bilgisi okul
yıllarında okuduğu ders kitabına veya öğretmenlerinin anlattığı bilgilere göre şekillenmekteydi.
Çünkü okuma kültürünün gelişmediği ülkemizde
tarihi siyah ve beyaz renkler ile anlamaya çalışmak hem kolay hem de çaba gerektirmeyen bir
faaliyetti. Bu çerçevede hiç unutmadığım tarihsel
bilgilerden birisi ilkokul yıllarımda sınıf öğretmenimizin Mustafa Kemal’in Samsun’a nasıl gittiğini anlatmasıydı. Öğretmenimiz Mustafa Kemal’in
İngilizlerden kaçarak kırık dökük pusulası olmayan bir gemiyle Karadeniz’in azgın sularında yola
çıktığını, batmamak için kıyıya yakın bir şekilde
seyahat edip 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a
çıktığını anlatmıştı. Bu anlatım o dönem zihnimize kazınmıştı çünkü kendi hayatını hiçe sayarak
pusulasız, kırık dökük bir gemi ile Karadeniz’in
azgın sularına hem de düşmanlarından kaçarak
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sorunlara bile yol açabilmekteydi. Bu konuda veatılmak Mustafa Kemal’i taze zihinlerde daha da
kahramanlaştırıyordu. Zaten bu anlatımla Falih
rebileceğimiz en iyi örnek Cemil Koçak’ın başına
Rıfkı Atay’da sanki Mustafa Kemal’in yaptıklarını
gelenlerdir. Cemil Koçak 23 Ekim 2010 yılında
az bulmuş da onu daha da kahramanlaştırmak isSabancı Üniversitesinde düzenlenen “Eğitim ve
tediğini göstermek istemişti.
Aile Günü” adlı toplantıda bir konferans verir. Bu
Fakat zamanla tarih incelemelerindeki gelişkonferans da XIX. yüzyılın ikinci yarısı Avrupa tameler ve siyasal konjonktürün sağladığı ortamrihi, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Çanakkale
la birlikte -öyle destanlaştırıldığı gibi- Mustafa
ve Gelibolu konularını ele alır. İki saat kadar süKemal’in kaçmadığı, devletin resmi görevlisi olaren konferans sırasında Cemil Koçak konferansınrak ve İngilizlerin onayıyla Samsun’a hareket ettida Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal’in yarği birçok araştırmada delilleriyle ortaya koyuldu.
bay rütbesinde olması nedeniyle “Yarbay Mustafa
Zaten Falih Rıfkı Atay’ın Bandırma vapuru ile ilgili
Kemal” olarak bahseder. Ayrıca Mustafa Kemal’in
verdiği bilgilerde gemi kaptanı İsmail Hakkı Bey’in
Çanakkale cephesine atanmasının çok zor olduverdiği bilgilerle çelişmekteydi. Bandırma vapuğunu ve Enver Paşa’nın kendisini atadığını berunun o dönemki resimleri de Falih Rıfkı Atay’ın
lirtir. Ayrıca Cemil Koçak
verdiği bilgilerin yanlışlığını
1930’lu yıllarda Çanakkale
ortaya koymak için yeterliyve Gelibolu’da savaşan kodi. Bu yanlış bilgiye karşılık
Millî Mücadele dönemi ve tek
mutanlardan bazılarının ve
İsmail Hakkı Bey yaşadıüstelik ordu komutanının
partili
yıllara
ve
yaşanan
gelişğı süre boyunca mücadele
da Alman olması nedeniyle
melere bakış açısı Türkiye topluetmiş ancak sesini ya duAlmanların Çanakkale’yi bir
yuramamış ya da duyanlar
mu içerisinde farklılıklara neden
Alman zaferi olarak göstertarafından duymazdan geolmuştur. Devlet erkini elinde
meye çalıştıklarını, bunun
linerek vefat etmişti. Onun
bulunduran kesimin Mustafa
da diplomatik bir soruna
bu çabası torunu Nejat UluKemal’i ön plana alarak ortaneden olduğunu belirtir.
göl tarafından devam ettirilya koyduğu tarih anlatısına
miş ve Milliyet gazetesine
Konferansta verilen bu bilgikarşılık resmî tarihe mesafeli
verdiği röportajda dedesinin
lerden rahatsız olan bir veli
veya
muhalif
olan
kesimler
ise
kalbi kırık öldüğünü, çünkü
verilen bilgileri çarpıtarak
vapurla ve vapurun kaptanı
Kazım Karabekir başta olmak
basın yoluyla Cemil Koçak’a
ile ilgili bilgilerin gerçekleri
üzere muhalif isimleri hep ön
karşı bir linç kampanyası
yansıtmadığını ifade ederek
başlatılmasını sağlar. Tabi
plana taşıma gayreti içerisinsesini duyurmayı başarmışolay sadece bununla da kalde olmuşlardır.
tı. Bu noktada Falih Rıfkı
maz ve mahkemeye taşınır.2
Atay’ın niye hadiseleri deAncak burada Çanakkale ile
ğiştirerek anlatmaya gerek duyduğu sorusu akla
ilgili yapılan araştırmalara baktığımızda bu cepgelebilir. Her hâlde bu soruya verilebilecek en gerhe komutanının Alman Liman Von Sanders Paşa
çekçi cevap Mustafa Kemal’in olduğundan daha
olduğunu ve yaklaşık 500-700 arasında da çeşitli
zor şartlarda mücadele ettiğinin ortaya koyularak
rütbelerde Alman komutanın bu cephede savaşdaha fazla ön plana çıkarılmasını sağlamaktı, yani
tığını rahatlıkla görürüz. Böylesi basit bir tarihsel
kahramanın kahramanlıkları ona göre yetmiyor,
bilgi bile kendi genel tarih algısı ile çelişen insan“kahraman yeniden yaratılmak” isteniyordu.
lar tarafından bir soru işareti ve acaba şeklinde deBu çerçevede akala gelen bir başka mesele ise
ğerlendirilmeyip hakaret ve linç kampanyalarına
Çanakkale Zaferidir. Bu zafer ile ilgili anlatıda sadönüşebilmesi tarihsel bilginin üretilmesi ve kadece Mustafa Kemal üzerinden gerçekleştirilmeye
bulü noktasında ciddi sıkıntılarımızın olduğunu
çalışılmakta. Aslında bu zafer binlerce asker ve
göstermesi açısından oldukça dikkate değer bir
komutanın ortak çabaları ve fedakârlıkları ile elde
örnektir.
edilmiş bir başarı hikâyesiydi. Mustafa Kemal’de
bu hikâyede yer alan kahramanlardan birisiy2 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Cemil Koçak, Resmi Tarihe
di. Fakat bunu söylemek zaman zaman hukuki
Meydan Okuyorum, İstanbul 2014, s. 67-94.
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Yine Mustafa Kemal’in Millî Mücadele döneminde yaşadığı hadiseleri anlattığı Nutuk adlı
eserinin bir hatırat olduğu ve bu nedenle içerisindeki bilgilerin her hatıratta olduğu gibi sübjektif
yaklaşımlar olduğu gerçeğini bir kenara bırakarak
Nutuk’taki her bilginin doğru olduğu yaklaşımı,
dönemin tarihinin anlaşılmasının önündeki engellerden birini oluşturmaktadır. Nutuk o dönemi anlatan diğer hatıratlar ve tarihsel belgelerle
bir arada okumaya tabi tutulursa o zaman gerçek
değerine ulaşmış olacaktır. Bu noktada Cemil
Koçak’ın da spekülatif bir örnekle dikkat çektiği
gibi eğer Nutuk daha ileri bir tarihte kaleme alınsaydı Kazım Karabekir, Halide Edip, Adnan Adıvar gibi İsmet İnönü’nün isminden de olumlu bir
şekilde bahsedilmeme ihtimali oldukça yüksekti.
Çünkü ilerleyen yıllarda Mustafa Kemal ile İsmet
İnönü’nün de arası açılarak ayrı düşmüşlerdi.
Cumhuriyetin ilk yıllarının en önemli özelliklerinden birisi muhalif hareket veya eleştirel

Mustafa Kemal’in Millî Mücadele döneminde yaşadığı hadiseleri anlattığı
Nutuk adlı eserinin bir hatırat olduğu
ve bu nedenle içerisindeki bilgilerin her
hatıratta olduğu gibi sübjektif yaklaşımlar içerdiği gerçeğini bir kenara
bırakarak Nutuk’taki her bilginin doğru
olduğu yaklaşımı, dönemin tarihinin
anlaşılmasının önündeki engellerden
birini oluşturmaktadır. Nutuk o dönemi anlatan diğer hatıratlar ve tarihsel
belgelerle bir arada okumaya tabi tutulursa o zaman gerçek değerine ulaşmış
olacaktır.

yaklaşımlara karşı olumsuz bir bakış açısının bulunmasıydı. Bu nedenle de genellikle muhalif tavır dışlanmakla, hapis veya sürgün cezaları ile sonuçlanmaktaydı. Osmanlı Devleti’ndeki okuma
yazma oranının düşüklüğü bahane edilerek yapılmak istenen harf inkılabına karşı olumsuz yaklaşım sergileyen Fuat Köprülü’ye karşı gösterilen
devletin soğuk yüzü buna iyi bir örnektir. Fuat
Köprülü’de devletin soğuk yüzünü gördükten
sonra harf inkılabının savunucuları arasına katılmakta bir beis görmemiştir. Yine bu dönem de
başlayan dilde sadeleşme hareketine karşı çıkan
Hüseyin Cahit Yalçın devletin soğuk yüzünü görmekle kalmamış işinden de olarak muhalefetinin
acı sonucuyla karşılaşmıştır.3
Bu dönem de sadece eleştirel veya muhalif tavır takınan aydın kesim değil halk da devletin katı
ve baskıcı uygulamalarına maruz kalmıştır. Devletin kılık kıyafet alanında yaptığı düzenlemelerin
sonucu olarak çıkarılan şapka kanunu başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere birçok insanın İstiklal
Mahkemeleri’nde yargılanarak idam cezalarına
çarptırılmasına neden olmuştur. Aynı yıllarda radyolarda ve müzik salonlarında Türk Halk musikisinin yasaklanması da devletin baskıcı yüzünün
görüldüğü bir başka örnektir. Ancak halk musikisi ile yetişen bir neslin bu zevkten mahrum kalması zaman zaman samimi hasbihallerle de eleştirilmekten kurtulamamıştır ki bir gün Yunus Nadi
bu konuda Mustafa Kemal’den bir ricada bulunur:
“Paşam, alaturka şarkılardan, Türkülerden bizi
mahrum etmesinler, zevkimize, duygularımıza
müdahale edildiğinden inciniyoruz, demiş.
Atatürk ise şöyle cevap vermiştir:
“Ben de hoşlanıyorum, fakat inkılap yapan bir
nesil, mahrumiyet ve fedakârlıklara katlanmak
mecburiyetindedir. Ancak milli kültürümüze kıymet verilmelidir.”4
Bu yasağın ders kitaplarında bahsedilmemesi
veya görmezden gelinmesi ise verilen tarih eğitimindeki seçmeciliği göstermek adına dikkate değer bir örnektir.
Millî Mücadele dönemi ve ardından tek parti
döneminde yaşananlarla ilgili olarak farklı görüş
3
4
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Ayrıntılı bilgi için bkz. Güngör Göçer, Her Devrin Muhalifi:
Hüseyin Cahit Yalçın, Türkiye Notları, sayı: 2, s. 19-26.
http://www.kultur.gov.tr/TR-96530/turk-musikisininyasaklanmasi.html (17.06.2019)

Cumhuriyet Tarihinin “Yakıcı Konularına” Eleştirel Bakabilmek
veya eleştiri yokmuşçasına ders kitaplarında tek
bir doğrudan söz edilmesi dönemin tarihinin anlaşılmasının önündeki engellerden bir diğerini
oluşturmaktadır. Ancak bu sorunla ilgili olarak
zaman zaman farklı çözüm yolları üreten çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Tarih
Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen atölye
çalışmaları bunlardan birisidir. Projede iki okulun ortaokul ve liselerinden 127 öğrenci 32 öğretmenin katıldığı “Tarih Eğitimi ve Barışın Dili:
Gençler Tarihi Farklı Perspektiflerden Tartışıyor
ve Yazıyor” başlıklı bir proje gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamında amaçlanan ise şöyle ifade edilmekte: “Türkiye’nin tarihini ilgilendiren “yakıcı
konular”ın, sosyal bilimler disiplininin gerektiği
soğukkanlılık ve rasyonellik içerisinde nasıl ele
alınacağı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır…
(öğrencilerden) Türkiye tarihini ilgilendiren “yakıcı konu” ile ilgili bir araştırma yapmaları; bunu
yaparken olaya farklı perspektiflerden yaklaşmanın yollarını aramaları ve kaynaklara eleştirel yaklaşmaları; sonuçta elde ettikleri bilgileri tarihsel
empati geliştirmeye fırsat verecek şekilde dinleyicilere sunmaları beklenmekteydi.”5 Bu amaç doğrultusunda işlenen konulardan bazıları ise şunlardı: Çanakkale Savaşın Kenti mi Barışın Kenti mi?,
Vatandaş Türkçe Konuş: Eritme mi, Bütünleştirme
mi?, Lozan Barış Antlaşması: Zafer mi, Hezimet
mi?, Türkiye’nin Kore Savaşı’na Katılması: Barış
Gücü Olmak mı, Savaşa Katkı sunmak mı?, 1980
Askeri Harekâtı: Darbe mi, İhtilal mi?, Türkiye’de
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması:
Verilmiş Bir Hak mı, Yoksa Kazanılmış mı?, Kırım Tatar Sürgünü: İhanet mi Soykırım mı?, Köy
Enstitüleri: Tutucu Bir Proje mi, İlerici Bir Proje
mi?, Çok Partili Hayata Geçiş: Geç mi, Erken mi?,
Çerkes Ethem Olayı: Bir Kahraman mı, Yoksa
Vatan Haini mi?, Struma Faciası: Kayıtsızlık mı,
Antisemitizm mi?, 6-7 Eylül Olayları: Unutmak
mı, Yüzleşmek mi?, Varlık Vergisine Giden Yol:
Savaş Ekonomisinin Sonucu mu, Sermayenin
Türkleştirilmesi mi?. Öğrencilere verilen konuların yakıcılığı başlıklarından da rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Başlıklardan anlaşılan bir başka şey
5

Fırat Güllü, Nalan Balcı, Zeynep Adıgüzel, “Tarih Eğitimi ve
Barışın Dili: Gençler Tarihi Olayları Farklı Perspektiflerden
Tartışıyor ve Yazıyor”, Toplumsal Tarih, Eylül 2019, sayı:
297, s. 37-55.

ise başlıkların konunun farklı yönlerine atıf yaparak farklı yorum ve bakış açılarına olanak sunup
eleştirelliğe ve sorgulayıcılığa kapı aralamasıdır ki,
bu yöntem sosyal bilimlerin gelişmesi için gerekli
yöntemlerden birisidir.
Tarih Vakfı’nın girişimleri ile gerçekleştirilen
bu tür çalışmaların ortaokul ve lise kademelerinde
yapılıyor olması oldukça önemli. Bu çalışmaların
Cumhuriyet tarihinin sosyal bilimler disiplininin
gerektirdiği şekilde incelenip tartışılarak geçmişin
tartışmalı konularının anlaşılmasına katkıda bulunacağı şüphesizdir. Ancak bu çalışma kapsamında
yer alan katılımcıların özel okullar olmaları ise oldukça dikkat çekici. Geçmişin buğulu aynasındaki olayları anlamak için özel okulların yapabildiği
bu tür çalışmaları devlet okullarının da yapabilir
olmasıyla tarih siyah veya beyaz olmaktan çıkarak
grileşebilecektir.
Cumhuriyetin ilk yılları içinde bulunduğumuz zaman dilimine oldukça yakın olmasına
rağmen bu zaman diliminde gerçekleşen “yakıcı
olayların” anlaşılması konusunda farklı düşünsel
dünyalara sahip toplumumuzun fertleri arasında
büyük bir sorun bulunmaktadır. Bu sorunun kaynaklarından en önemlisi okullarda işlenen ders
kitaplarının belli bir tarih algısını çocuklarımıza,
gençlerimize tek bir doğruymuş gibi anlatması ve
aktarması yer almaktadır. Hâlbuki yaşanan siyasi,
askeri, toplumsal konuların farklı yönlerinin de
bulunabileceği sosyal bilimler disiplini içerisinde
ve örnekleri ile ortaya koyulabilse bu çok daha
yararlı ve geliştirici olacaktır. Çünkü bu sayede
olaylara farklı pencerelerden bakabilme yeteneği,
eleştirel düşünme tarzı ve sorgulama alışkanlığı
gelişecek, tarih eğitimi daha kalıcı ve sağlıklı hâle
gelebilecektir.
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Bir Arap Akademisyen ile Karşılaşmak:
Süheyla Süleyman El-Şelebi ve
Şükrü Aselî (1868-1916) Adlı Eseri
Dr. Süheyla el-Şelebi, kitabının çeşitli yerlerinde ve özellikle de
sonunda bu idamları yapan Cemal Paşa’nın ve mensubu olduğu İttihat
ve Terakki Fırkası’nın son dönem politikalarının Osmanlı Devleti’nden
ayrı tutulması gerektiğine işaret ediyor. Özellikle de Cemal Paşa’nın
bu idamlar ve Arap bölgelerinde uyguladığı diğer yanlış faaliyetlerin
kaynağında, kendi kişisel hırslarının yattığını, bölgede kendi sultası
altında bir Arap devleti kurmak emelinde olduğunu iddia ediyor.

Fatma ZEHRA
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Ü

rdün’de bulunuşumun ikinci yılı, 2016 senesinin ilk
aylarıydı. Arapçamı ilerletmek
için aldığım gazetelerinden
birinin ilk sayfasında ilginç
bir duyuru ile karşılaşmıştım:
“Arapların Osmanlı boyunduruğundan kurtuluşunun 100.
yılı, ülkede sene boyunca resmî
törenler ve çeşitli etkinliklerle
kutlanacak.” yazıyordu. Dahası
gazetenin köşesine söz konusu 100. yıl anısına yapılmış ve
daha sonra her neşriyatın üzerinde göreceğim bir arma eklenmişti. Her gün gazetelerde
bu konu ile ilgili yazılar yayınlanacağı da haber
veriliyordu. Bir tarihçi olarak konu ilgimi çekti.
Her türlü duygu ve düşünceyi bir kenara koyarak, gazeteler üzerinden bu psikolojiyi izlemeye
karar verdim. Her gün pek çok gazete alıyor, bize
göre Arap isyanı, onlara göre Arap istiklaline dair
yazıları okuyor ve sonra da kesip bir dosya da derliyordum. Resmî söylem üzerinden Arap milliyetçiliğinin reflekslerini, psikolojisini, kendini hangi

temeller üzerinden kurduğunu
her türlü tepkiden azade ve ari
olarak anlamaya çalışıyordum.
İş bununla kalmadı, ülkenin
her yerinde Osmanlı’dan kurtuluşa dair coşkulu kutlamalar
yapılmaya başlandı. Elimden
geldiğince bu kutlamalara iştirak etmeye çabalıyordum. Gazetelerin üzerinden takip ettiğim devletin resmî söyleminin
yanı sıra “insan” teklerinin de
bu konudaki algısını gözlemlemek istiyordum. Bu etkinlikler
kimi zaman bir seminer kimi
zaman da bir sergi oluyordu. Mesela yabancı devlet arşivlerinin desteği ile açılan bir sergide zulmün boyutları kavratılmaya çalışılıyor, çocuklar
için düzenlenen çeşitli alanlardaki yarışmalarda
bir daha “Türk”ün boyunduruğuna girmemek için
neler yapılır, konusuna vurgu yapılıyordu. Elbette
bunlar devlet eliyle düzenleniyor ve resmî söylemle inşa ediliyordu ama katılanlar hiç şüphesiz
birbirinden farklı düşüncelere sahip insanlardı…

Umran • Temmuz 2019

Bir Arap Akademisyen ile Karşılaşmak:
Katıldığım etkinliklerde, Türk olduğum fark
tarafın da ne diyeceğini bilemediği, tarihin sessiz
edilince -hiç istemesem de- benimle hararetli tarkaldığı anlardan daha koyu bir sessizlik… Sonra
tışmalara girmek istiyorlar, aslında nicedir içlerintıpkı diğer Araplar gibi hararetle çalıştığı konuyu
de biriken karmakarışık duyguların, bir “Türk”
anlatmaya başladı. Psikoloji aynı idi: “100 yıldır
tarafından dinlenmesini istiyorlardı. Her ne kakarşılaşmadığı “Türk” ile artık gerçek bir karşılaşdar kurtulduklarını iddia etseler de, 100 yıl önce
ma yaşamak, bir masa etrafında oturup içinde biayrıldıkları “Türk” ile karşılaşmak ve onunla yerikenleri anlatmak, tarihin yaşanmışlıkları ile bir
niden konuşmaya başlamak, neden ayrı düştükasırdır iyice ağırlaşan heybedekileri boşaltmak ve
lerini anlatmak, anlaşılmak istiyorlardı. Devletin
uzun bir süredir kulağını kapatan Türk’ün kendayattıklarının yanında, insan teklerinin gözlerindisine kulak verdiğine şahit olmak istiyordu saden okunan tek şey, tekrar karşılaşmak ve “anladece… Ben dinledikçe Süheyla Hanım, açılıyor,
şılmak isteği” idi…
rahatlıyor ve Arapça konuşan bir Türk’le karşılaşBu konudaki araştırmaları derinleştirmek için
maktan duyduğu memnunigittiğim Ürdün Üniversiyeti izhar ediyordu. Bununla
tesi Kütüphanesi arşivinde
birlikte bazı önyargıları kıraynı psikoloji ile donanmış,
manın zor olduğu da ortaya
sonradan dost bileceğim bir
Türklere, Araplara, kardeşliçıkıyor, tıkanan menfezleri
Arap akademisyen ile karşığe, birliğe giden yollar üzerine
1
açmak için bir seferlik bir
laştım: Tarihçi Dr. Süheyla
konuşmaya devam ettik, her
karşılaşmanın yeterli gelmeSüleyman el-Şelebi. Arşiv
konuşmada “karşılaşmanın”
görevlisiyle
konuştuğum
yeceği anlaşılıyordu.
güzelliğini,
karşılıklı
konuşafasih Arapça’dan, Türk olElbette bir seferle kalbilmenin zenginliğini yaşaduğumu anlayarak koşarak
madık, tarihe, Türklere,
yanıma gelmişti Süheyla
dık. Süheyla Hanım bir gün
Araplara, kardeşliğe, birliğe
Hanım. Hemen arşiv kılaTürkçe/Osmanlıca dersi almak
giden yollar üzerine konuşvuzundan bir tane de bana
istediğini söyleyince sohbetlemaya devam ettik, her kohediye edilmesini salık vernuşmada “karşılaşmanın”
rimiz derslere evrildi. Arapça
di arşiv görevlisine. Kısa
güzelliğini, karşılıklı konuolarak anlattığım Osmanlıca
bir tanışma faslından sonra
şabilmenin zenginliğini yadersleri, onu büyülüyordu.
kendisinin de 19. yüzyıl Osşadık. Süheyla Hanım bir
manlı-Arap münasebetleri
gün Türkçe/Osmanlıca dersi
çalıştığını, bu alanlarda yaalmak istediğini söyleyince sohbetlerimiz derslere
hut başka konularda yardım edebileceğini söyleevrildi. Arapça olarak anlattığım Osmanlıca dersdi, mümin ve mütebessim çehresi ile. Bir Türk ile
leri, onu büyülüyordu. Osmanlıcanın Arapça ile
karşılaşmanın memnuniyeti ise her hâlinden belli
Arap dili grameri ile mezcedilmiş olduğunu anlaoluyordu.
dıkça, mutedil bir Arap milliyetçisi olan Süheyla
Konuşmamızın
ilerleyen
safhalarında,
Hanım da tıkanmış bir menfez daha açılıyordu.
Amman’a bir buçuk saat uzaklıktaki bir şehirde
Uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmış,
ikamet ettiğini, her gün sadece yazdığı makale
için 1,5 saatlik yolu kat edip arşive geldiğini öğmeşhur Arap yayınevlerinden kitapları neşrerendim. Üzerinde çalıştığı makaleyi sorduğumda
dilmiş Süheyla Hanım’dan ben de pek çok şey
acı bir tebessümle cevap verdi: “Yüzüncü yıl etkinöğreniyor, yepyeni vadilerde seyeran edebilme
likleri kapsamında düzenlenen bir sempozyumda
imkânına kavuşuyordum. İhtiyacımız olan şeyin
sunmak üzere Cemal Paşa’nın 1916’da Şam’da
ne olduğu, artık apaçık ortada duruyordu: İnsanidam ettiği Arap milliyetçi liderleri üzerinde çainsana karşılaşmalar, kardeşlik hukukunu hatırlışıyorum.” Kısa bir sessizlik oldu aramızda. İki
latan samimi buluşmalar ve buradan neşet eden
1 Arapların ifadesiyle “Doktora”. Doktora eğitimini tamamlayepyeni bir dille yeniden konuşmaya başlamak…
mış erkekler için kullandıkları “doktor” kelimesini müenYitirdiklerimizi birbirimizde bulmak ve her karşınesi olan bu kelime, tahmin edileceği üzere doktora yapmış
hanımlar için kullanılıyor.
laşmada çoğalmak…
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Dr. Süheyla Süleyman Şelebi’nin
Şükrü el-Aselî Adlı Eseri

68

Süheyla Hanım her sohbetimize eli kolu dolu
geliyordu. Kimi zaman Osmanlı zamanında, Şam
bölgesinde Arap aydınlar tarafından çıkarılmış
dergilerin fotokopilerini getiriyordu. Kimi zaman
bu alanda çıkmış kitapları, yayınları. Bir sonraki
buluşmada üzerinde konuşacağımız, dertleşeceğimiz pek çok materyal… Sayesinde bölgede
Osmanlı döneminde yapılmış neşriyatı epeyce tanımıştım. Bir seferinde kendi kitaplarını sordum,
mütevazı bir şekilde, “Bir sonraki görüşmemize
getireceğim.” şeklinde cevap verdi. Zira ince ve
nazik bir insandı, ben sormasam kendiliğinden
bahsedecek gibi değildi. Gerçekten de geldiğinde yanında Şükrü el-Aselî - Min Ecli’l-İstiklali’lArabî ve Mukavemetü’s-Sıhyûniyye (1868-1916)2
(Şükrü Aselî - Arap İstiklali ve Siyonizme Karşı
Direniş), adlı eserini getirmişti.3
Kitabı incelediğimde, ilmî ve akademik olmasının yanı sıra Osmanlı’ya, Türklere dair yaygın olan
psikolojiyi ve bakış açısını ortaya koyması açısından da kıymeti haiz olduğunu fark ettim. Cemal
Paşa tarafından 1916’da Şam’da idam edilen bir
grup Arap milliyetçi liderden biri olan Şükrü elAselî, Osmanlı şemsiyesi altında Arapların muhtar/özerk olmasını savunan, dönemin Biladüşşam
bölgesi münevverlerinden ve Osmanlı mebusan
meclisinde görev yapmış devlet adamlarındandı.
Yazar önsözde Arap hareketinin öncülerinden olan, Osmanlı devletinde görev yapan, dönemin pek çok gazete ve dergisinde yazan Arap
2
3

Merkezü Dirâsâtü’l-Vahdeti’l-Arabiyye, Beyrut 2010, 176
sayfa.
Süheyla el-Şelebi’nin diğer eserleri şöyle sıralanabilir:
Ürdün’ün eski başbakanlarından Tevfik Ebu’l-Hüda hakkında yazdığı Devru Tevfik Ebu’l-Hüdâ – fi’s-Siyaseti’l-Ürdüniyye
1938-1955 (Ürdün Siyasetinde Tevfik Ebu’l-Hüda’nın Rolü),
Arap milliyetçiliğinin kökenlerini ve Siyonizm’den ne derece
etkilendiğini ele aldığı el-Meşrû‘u’s-Sıhyûnî ve Bidâyâti’lVa‘yi’l-Arabî li-Muhâtara (1897-1917) (Siyonizm Projesi
ve Araplık Bilincinin Başlangıcındaki Tehlike) ve Mevkıfi’lVilâyâti’l-Müttehıde el-Emerikiyye –mine’l-Kazıyyeti’lFilistiniyye 1945-1949 min Hılali’s-Suhufi’s-Suriyye
ABD’nin Filistin Meselesi Karşısındaki Tutumu – Suriye
Gazeteleri Üzerinden 1945-1949), el-Alâkatü’l-Ürdüniyye
– el-Britaniyye – 1951-1964 (Ürdün-İngiliz İlişkileri – 19511964). Bu eserlerinin yanı sıra dergilerde de Filistin meselesi, Osmanlı son döneminde Biladü’ş-Şam bölgesi, Cemal
Paşa’nın bölgedeki siyaseti, Osmanlı’da Arap milliyetçiliğinin
kökenlerine dair pek çok ilmî makalesi mevcuttur. Bunlar,
sadece yerel tarih kaynaklarından beslenmenin zafiyetini
bünyesinde taşısalar da, eldeki materyalle vücuda getirilebilecek en iyi eserler olarak dikkat çekiyor. Dr. Süheyla
el-Şelebi, Ürdün’de çeşitli üniversitelerde görev yaptıktan
sonra, en son İsra Üniversitesi’nde alanıyla ilgili dersler vermiştir.

aydınlarından Şükrü Aselî’nin, Araplık bilincinin
oluşumundaki önemine rağmen unutulduğunu;
onu, fikirlerini ve bu konudaki gayretlerini tanıtmak için bu kitabı yazdığını ifade ediyor. Ayrıca
son anlarına kadar Osmanlılara bağlı kalmanın
gerekliliğini yazılarında vurgulayan, tek isteğinin
ıslah olduğunu söyleyen, bölgesi insanın daha
iyi şartlarda yaşamasını savunan bir münevver
olmasına rağmen Osmanlılar (İttihat ve Terakki
ekibi) tarafından anlaşılamamış olduğuna dikkat
çekiyor. Daha sonra da bu kitabı yazarken faydalandığı kaynakları sıralıyor. Buna göre kitabın
kaynaklarından başta gelenleri, Şükrü Aselî’nin
yazılarının yayınlandığı, Osmanlı’nın Biladüşşam
bölgesinde neşredilen dönemin Arapça gazetelerinden el-Muktebes gazetesi. 1908’de Muhammed
Kürd Ali tarafında günlük olarak yayınlanan bu
gazetede Şükrü el-Aselî’nin pek çok yazısı yayınlanmış. Yine 1909’da çıkmaya başlayan el-Ümmet,
1913’de Şükrü el-Aselî’nin kendisinin çıkardığı
el-Kabes gazetesindeki yazılar da, onun fikrî yapısına ulaşmak için kaynak olarak kullanılmış. Bunun dışında o dönem yayınlanan gazetesi, dergisi,
hatıratı ve araştırma eserlerinden yararlanılmış.
Girişte Araplık bilincinin uyanışı, Arap milliyetçi cemiyetleri ve Arapların Osmanlı’dan ayrılma fikrinin temelleri, dönemin şartları kısaca
ele alınmış. Birinci bölümde Şükrü el-Aselî’nin
şahsiyetinin ve fikirlerinin oluşumunda önemli
rol oynayan yaşadığı dönem ve kendi hayatının
dönüm noktaları anlatılmış. Buna göre Şükrü
Aselî, 1865’de Şam’da orta hâlli bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelir. İlk eğitimini Patrik Okulu,
Amerikan ve Ayn Tura okullarında aldıktan sonra
Şam’daki Mülkiye İdadiye’sine girer. Daha sonra hukuk eğitimi almak üzere İstanbul’a gelir ve
Mekteb-i Mülkiye’ye girer. 1902’de buradan mezun olur. Mezuniyetinin akabinde Şam’a döner,
dönemin Şam valisi Nazım Paşa başkanlığındaki
hükûmet divanında memuriyet hayatına atılır. Başarıları karşısında paşadan takdir ve ihtiram görür. Vali pek çok yerel meselede kendisine danışır
ve o da memuriyetinin ilk yıllarında validen çok
şey öğrenerek bölgede ve Konya vs. yerlerde kaymakam olarak görev yapar.
1910’da, İttihat ve Terakki üyelerinin bütün
hile ve engellemelerine rağmen Osmanlı Meclis-i
Mebusanı’ndan Şam mebusu olarak seçilir. Kendi adaylarını -ki o da muhalif olmayan başka
bir Arap’tır- seçtirmeye çalışan İttihatçılar bu
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Bir Arap Akademisyen ile Karşılaşmak:
neticeden memnun olmaz. Trablusgarp’ın kaybının bahane edilmesi ile tekrarlan 1912 seçimlerinde İttihat-Terakki’nin baskısı sonuç verir ve
Aselî meclise giremez. Avukatlık mesleğini icra
etmeye başlar. Bu sırada İttihat ve Terakki’nin bölgede uyguladığı politikalara karşı çıkar, Osmanlı
şemsiyesi ve hamiliği altında Arapların birleşmesi fikrini savunur, bu konulara dair bölgede çıkan gazetelerde pek yazı yayınlar. Fakat devletin
Biladüşşam’da geniş çaplı iktisadî, içtimai ve siyasî
ıslahatlar yapması gerektiğine vurgu yapar. Bu yazılar, İttihatçıların özellikle de Cemal Paşa’nın hoşuna gitmez. Birinci Dünya Savaşı sürerken Şükrü el-Aselî ve arkadaşları, Cemal Paşa tarafından
yargılanmaksızın ve İstanbul’dan emir almaksızın
6 Mayıs 1916’da idam edilirler. Bu idamlar, Arapların, Osmanlı’dan ayrılma fikrini ateşleyen bir girişim olur ve yüzyıllık ayrılığın ilk ve en muhkem
tohumları böylece atılmış olur.
Yazar, kitabında Şükrü el-Aselî’nin fikirlerine
de yer veriyor. Aselî, yazılarında Suriye ve havalisini içine alan bölgedeki Arapları merkezine almıştır. Halkın eğitimle uyanışının sağlanması, idarecilerin adaleti tesis etmesi ve bunun içinde Osmanlı
Devleti’nin kapsamlı bir ıslah yapması gerektiğini
savunmuştur. Osmanlı’ya bağlı, muhtar bir yapı
tasavvur eden Şükrü el-Aselî’nin en büyük arzusu,
halkın Araplığını fark etmesi, Osmanlı’nın da kendilerinin ayrı bir halk olduğunu kabul edip haklarını iade etmesidir. Yazılarında halkın eğitiminin
gerekliliğine sıkça vurgu yapan Aselî, Kanun-i
Esasi’nin ilanı ile Suriye’nin her tarafında okullar
açılacağını ve eğitimle halkın bilinçlendirileceğini zannettiklerini, fakat bu hayallerinin bir anda
boşa çıktığına işaret eder.
Islah fikrini savunan Aselî bunun için kimi
zaman Emevîler ve Abbasîler döneminden örneklemeler yaparken kimi zaman da Osman Gazi ve
Fatih Sultan Mehmed Han dönemlerini misal verir. İktisadi kalkınma, sosyal tabakalar arasındaki
uçurumun giderilmesi vs. konularda pek çok ıslahçı fikrini, dergi ve gazeteler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşır.
Kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerde, yazar
Aselî’nin siyasi hadiselerle olan alakası ve onlara
gösterdiği tepkilere yer vermektedir. Buralarda
Şükrü el-Aselî ve benzerlerinin, Osmanlı şemsiyesi altında yaşamak konusunda son ana kadar şüphelerinin olmadığı, her şartta devlete bağlılıklarını
koruduklarını, sadece ayrı bir millet olarak kabul

edilip devletin buna göre ıslah yapmasını istediklerinin altı çizilmektedir. Yazara göre Aselî, yazılarında Osmanlılığına daima vurgu yapmıştır. Onun
bu konudaki yazılarından yapılan alıntılardan biri
şöyledir: “Araplar, Osmanlı olarak kalmaktan hoşnutturlar, onların (Arapların) tek isteği, devletin
kendilerini tanıyarak devlet idaresini yeniden tanzim edip bu alanda ıslah yapmasıdır. Zira biz de
tıpkı Almanlar, Avusturyalılar, Amerikalılar ve İsviçreliler gibi yaşayan bir milletiz.”4
Dr. Süheyla el-Şelebi, kitabının çeşitli yerlerinde ve özellikle de sonunda bu idamları yapan
Cemal Paşa’nın ve mensubu olduğu İttihat ve Terakki Fırkası’nın son dönem politikalarının Osmanlı Devleti’nden ayrı tutulması gerektiğine işaret ediyor. Özellikle de Cemal Paşa’nın bu idamlar
ve Arap bölgelerinde uyguladığı diğer yanlış faaliyetlerin kaynağında, kendi kişisel hırslarının
yattığını, bölgede kendi sultası altında bir Arap
devleti kurmak emelinde olduğunu iddia ediyor.
Paşa’nın bu gayesi doğrultusunda İngilizler, Ruslar ve Fransızlardan da destek almaya çalıştığını,
yaptığı idamların altında da, emeline ulaşmak
yolundaki engelleri ortadan kaldırma düşüncesinin olduğunu vurguluyor. Ve son olarak da Cemal Paşa’nın bu ve benzeri faaliyetleri neticesinde
Türklerle Araplar arasındaki son ipin de koptuğunu, o tarihe kadar Türklerden ayrılmak noktasında mütereddit olan Arapların, idamlar neticesinde
artık kendi başlarına yola devam etmek kararına
vardığını, oldukça acı bir şekilde ortaya koyuyor.
Bunu yazdığı kısmın her satırında içinde duyduğu
acının, üslûbuna aksettiği de dikkatten kaçmıyor.
Hâsılı Dr. Süheyla el-Şelebi ve benzeri Arap
akademisyenlerle karşılaşmamak ve onların bizlerle iletişim kurma çabasına bigâne kalmanın,
her iki tarafı da acıtmaya devam edeceği gerçeği,
apaçık bir şekilde karşımızda duruyor…
4
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Kur’ân’ı Anlamak
Kur’ân’a ümmi bir akılla yaklaşıp, atalarımızın din anlayışını
değil hakkın dinini aramalıyız. Ayetlerin çağımızda bizler için ne
anlama geldiğini anlamaya çalışmalı. İlahi hikmeti keşfetmeye, ilahi
maksada uygun davranmaya istekli olmalıyız. Kur’ân’a geçmişte
kalmış eskilerin hikâyeleri gibi değil günümüzde ve gelecekte
bizlerin yolunu aydınlatacak ilkeler ve aklımızın ve yüreğimizin
kurtuluşunu sağlayacak güncel reçete çıkarmak için bakmalıyız.

Abdulkadir KARAMAN

K
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ur’ân’ı
anlamak
ifadesi,
‘Kur’ân anlaşılması zor ve şifreli bir kitaptır, onu anlamanın
özel yöntemleri vardır.’ gibi yanlış
bir çağrışım yapmamalıdır. Kur’ân;
Rabbimizin o sırada dünyanın en
basit toplumlarından olan bedevi Araplara anlaşılması için inen,
mesajı özlü basit açık ve sade bir
kitaptır. O dönem daha uygar,
daha popüler toplumlara değil de
doğayla iç içe basit bir toplum hayatı olan bir kavme gelmiş, oradan
da tüm insanlığa seslenmiştir. İlkel
diyebileceğimiz bu kavim Kur’ân’ı
anlamış, hayatına uygulamış ve
çok daha uygar ve güçlü zannedilen Sasani (Pers) İmparatorluğu ve
Bizans (Roma) İmparatorluğunu
fethetmiştir. Çünki İran kapısına dayanan mücahitlere: “Çölden
çıkıp çıplak ayaklarınızla bizi
yağmalamaya mı geldiniz?” diyen
İranlı devlet adamına müslüman
mücahit asker: “Sizi kula kul olmaktan çıkarıp Allah’a kul yaparak
özgürleştirmeye geldik.” demişti.
İşte bu söz, sıradan bir mücahidin
Kur’ân’ın temel inancı olan tevhidi sade bir anlayışla kavradığını
gösteriyordu.

Kur’ân’ı anlamanın ilk şartı ona
ümmi bir kalple teslim olmak ve
onunla Kur’âni bir yürüyüşe çıkmaktır. Bugün, bir İslâm ülkesinde
doğan Müslümanların bagajında
1400 seneden bu yana İslâm adına inanç, kültür, tarih gelenek, İsrailiyat, mesihcilik, Budizm, Hint
panteizmi, mitoloji, hurafe olarak
ne varsa hepsi tarihi bir birikim ve
yük olarak günümüze kadar taşınmıştır. Mesela Türklerin bin yıldan
beri Orta Asyadan Anadolu coğrafyasına hatta Balkanlara devam
eden göçü bu bagajı doğru yanlış
her inanç ve yaklaşımla doldurmuştur. Türklerin göçebe ve sözlü
kültüre sahip bir toplum olmaları, esaslı bir ayırım yapılmadan
bu tarihi malzemelerin günümüz
din anlayışına “İslâmîleştirilerek”
taşınmasına ve katılmasına sebeb
olmuştur. Bu durum Kur’ân’ı anlamayı zorlaştıran bir birikimdir.
Aynı durum İslâmîleşen her toplumun başına geldiğinden, Kur’ân
Resûlüllah’ın en önemli görevlerinden birini de A’râf 157. ayette şöyle açıklıyor: “(ve o Elçi ki) onlara
yapılması doğru olanı buyurup yapılması yanlış olanı yasaklayacak;
Umran • Temmuz 2019

yine onlara temiz ve hoş şeyleri helal, kötü ve çirkin şeyleri haram kılacak; onların sırtlarına vurulmuş
yükü indirip boyunlarına geçirilmiş zincirleri çözecek.”
Resûlüllah’ın ilk işlerinden biri
de; İslâmdan önce bir toplumda
din adına yüklenen gereksiz haramlar ve zorunlulukları kaldırıp,
insanları gerçek halis Allah’ın dinini anlamak ve uygulamakta özgür bırakmasıdır… Gerçekte Allah
nezdinde makbul tek ve aynı dini
tebliğ eden bütün peygamberler;
önce muhataplarının zihnine beyaz bir sayfa açıp, tarihi ve geleneksel din anlayışlarını atalarının dini
diyerek reddetmiş, dini Allah’a has
kılmış, yani katışıksız ve orijinal
haline döndürmeye çalışmışlardır.
Kur’ân; hangi anlayışta, hangi
mezhepte olursa olsun tartışmasız
İslâm’ın en önemli kaynağıdır. Elimizdeki Kur’ân, Rabbimizin Elçisi
Muhammed (s.a.v.)’e Hira mağarasında kalbine aklına vahyedilen,
dünya müslümanlarının hepsinde
metni aynı olan, günümüze kadar
bozulmamış ve değiştirilmeksizin
gelmiş olan orijinal bir kitaptır.

Kur’ân’ı Anlamak
Evreni, yeryüzünü, gökyüzünü
içindeki görünür ve görünmez varlıkları yaratan Rabbimiz biz insanlara irade özgürlüğü, yani iyiyi ve
kötüyü seçme özgürlüğünü ve akıl
vermiş, insanların melekler gibi
sadece Allah’ın emirlerini yerine
getiren tek düze varlıklar olmasını
istememiştir. İnsanoğluna seçme
özgürlüğü ve buna bağlı olarak sorumluluk da verilmiştir. İnsanoğlu
amellerinin karşılığını dünyada
ve ahirette görecektir. Bu süreçte
onunla beraber ister peygamber
ister âlim olsun, yeryüzünde
onlara vesvese veren, fısıltıyla
konuşan şeytanlarda görev başındadır. Rabimizin salih kulları
üzerinde gücü kudreti yaptırımı
olmayan bu görünür görünmez
şeytanlar hepimizle beraberdir. Sağımızdan, solumuzdan,
arkamızdan, önümüzden bize
vesvese veren, bizi Allah’la bile
aldatmaya çalışan bu şeytanları tanımak, dünya hayatımız
boyunca da mücadele etmek
zorundayız.
Ancak Rabbimiz irade özgürlüğü ve akıl verdiği biz insanları,
bu geçici dünya hayatında da kılavuzsuz, reçetesiz bırakmamış,
bizlere elçileri vasıtasıyla, vahiyleriyle dünya yaşamımızda da
rehberlik etmiş, bize hem dünya
hayatı için öğütler vermiş, ahirette de mutlu olmanın yolunun
dünya hayatımızdan geçtiğini
bizlere öğretmiştir. Rabbimiz
bize şeytanların düzenlerini, oyunlarını, kimliklerini bize anlatmış,
mücadele yollarını da göstermiştir.
İşte Kur’ân, bu rehberliğin ve öğütlerin yer aldığı kitaptır.

Okumanın Manası
Kur’ân’ın ilk inen ayeti Oku
(İqra) emridir. Alak 1: İkra’ bismi
rabbikellezi halak. ‘Oku yaratan
Rabbin adına’. ‘İkra’ Türkçemizdeki oku kelimesinden daha kapsamlı bir anlama sahiptir. Topla,

biriktir, aktar anlamlarını kapsar.
Kur’ân’ın ilk emrinin oku olması;
‘okuma, yazma, öğrenme’ anlamında değildir. Vahyi dinle, topla ve diğerlerine oku, aktar anlamındadır. O hâlde bizler önce
Kur’ân’ın yazılı ayetlerini, sonra
tabiat ayetlerini anlamak, dinlemek ve aktarmak zorundayız. Yine
bu anlamdaki ‘oku’ emri, Kur’ân’ın
içerdiği öğütleri, ilkeleri ve emirleri yani rehberlik reçetesini okumak
anlamak, zorunda olduğumuzu
ifade eder.

Kur’ân’ı anlamanın ilk
şartı, ona ümmi bir kalple
teslim olmak ve onunla
Kur’âni bir yürüyüşe
çıkmaktır. Bugün bir
İslâm ülkesinde doğan
Müslümanların bagajında
1400 seneden bu yana
İslâm adına inanç, kültür,
tarih gelenek, İsrailiyat,
mesihcilik, Budizm, Hint
panteizmi, mitoloji, hurafe
olarak ne varsa hepsi
tarihi bir birikim ve yük
olarak günümüze kadar
taşınmıştır.

Bu konuda Kur’ân’dan alıntıladığımız örnek ayetlerin bir kısmına göz atarsak: “Doğrusu o Kur’ân,
senin için de, kavmin için de bir
öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.” (Zuhruf 44), “Rablerinin huzurunda toplanacaklarından
korkanları Kur’ân’la uyar. Onlar
için Allah’tan başka ne bir dost,
ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir
ki Allah’tan korkarlar.” (En’âm
51), “Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh
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olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri
öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.” (İbrahim 52),
“Şanım hakkı için muhakkak ki
size Resullulah’da pek güzel bir örnek vardır. Allah’a ve son güne ümit
besler olup da Allah’ı çok zikreden
kimseler için.” (Ahzâb 21), “Onun
ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.”
(En’âm), “Sana indirdiğimiz ve
onlara okunmakta olan kitap, kendilerine yetmedi mi? Bunda iman
edecek bir kavim için elbette bir
rahmet ve öğüt vardır.” (Ankebût
51), “Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir
kitaptır ki, âyetleri muhkem
kılınmış, sonra da herşeyden
haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.” (Hûd 1),
“(Şöyle ki:) Allah’dan başkasına kulluk etmeyin. Ben size
O’nun tarafından müjde vermek
ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim.” (Hûd 2),
“Peygamberlere ait haberlerden
kalbini yatıştıracak olanlardan
her türlüsünü sana kıssa olarak
anlatıyoruz. Bunda da sana bir
hakikat, müminlere de bir öğüt
ve ibret gelmiştir.” (Hûd 120),
“(Resûlüm!) Sana bu mübarek
Kitab’ı, âyetlerini düşünsünler
ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye
indirdik.” (Sâd 29), “Bu Kur’ân
Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak
kendinden öncekini doğrulayan ve
o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe
yoktur, o âlemlerin rabbindendir.”
(Yûnus 37)
Bu ve bunlar gibi onlarca ayet
bizim Rabbimizin bizlere gönderdiği elçileri vasıtasıyla tebliğ ettiği,
onların bize eksiksiz bize ulaştırdığı öğüt ve emirleriyle dünya ve ahretimizde bizlere güven, mutluluk
ve diriliş sağlayacak olan Kur’ân’ı
anlayarak okumanın ne kadar
önemli olduğunu anlatır. Kur’ân’ı
anlamadan okumak; doktorun
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hastaya verdiği ilaçları içeren reçeteyi okuması, ezberlemesi her
gün tekrar etmesiyle iyileşeceğini
zannetmesi gibidir. Gerçekte hasta
reçetedeki ilaçları ve tedavi şeklini anlayıp, onları temin etmesi ve
içmesiyle iyileşmeyi sağlayabilir.
Rabbimiz bizden yukardaki ayetlerde zikredildiği gibi Kur’ân’ı anlamamızı, ondan öğüt almamızı,
kıssalardan ders çıkarmamızı, aklımızı çalıştırmayı, düşünmeyi ve bu
hayat kitabını yaşamımıza uygulamamızı istemektedir.
İnsanı, onun doğasını en iyi
tanıyan, onu yaratandır. Rabbimizin gönderdiği rehberlik kitabı
olan Kur’ân, bizim fıtratımıza, yaradılışımıza, ruhumuza en uygun
reçeteleri sunan kitaptır. Kur’ân’ın
bizlere şifa olması ancak onunla
aracısız direkt olarak ilişkiye geçmekle mümkündür. Kur’ân size
konuşacak, sizi anlayacak, size,
kalbinize ve ruhunuza şifa sunacaktır. Siz iyileştikçe toplum da
iyileşecek ve arınacak, Rabbimiz
bizleri sizleri Kur’ân’da övdüğü,
Kur’ân’ı anlayan, yaşayan, onunla
konuşan, Kur’ân ile dirilen insanlarla tanıştıracaktır. Siz iyiyi seçtikçe, iyiler iyilikler katlanarak size
gelecektir.
Hayatınızda beyaz bir sayfa
açın, Kur’ân’ı anlamaya, onunla
konuşmaya başlayın. Türkiye’de
yaşayan Kur’ân Arapçasını bilmeyen bizler, tek bir meale, tek
bir tefsire bağlı kalmadan bütün
âlimlerimizden ve yeni mecralardan istifade ederek onu birlikte
okuyup, müzakere etmeliyiz. Rabbimizin ilahi vahyini hiçbir önyargı, hiçbir ideoloji ve ön kabul
olmaksızın anlamaya çalışmalıyız.
Önyargılarımızı doğrulatmak yerine, hakikati aramalıyız.
Kur’ân’a ümmi bir akılla yaklaşıp, atalarımızın din anlayışını değil
hakkın dinini aramalıyız. Ayetlerin
çağımızda bizler için ne anlama
geldiğini anlamaya çalışmalıyız.

İlahi hikmeti keşfetmeye, ilahi
maksada uygun davranmaya istekli olmalıyız. Kur’ân’a geçmişte kalmış eskilerin hikâyeleri gibi değil
günümüzde ve gelecekte bizlerin
yolunu aydınlatacak ilkeler ve aklımızın ve yüreğimizin kurtuluşunu sağlayacak güncel reçete çıkarmak için bakmalıyız.
Rivayetin otoritesi yerine hakkın otoritesini hâkim kılmaya, rivayet yerine dirayeti öne geçirmeye, taklidi bir anlayıştan tahkiki bir
anlayışa geçmeye, insanların çoğu
yerine ulul elbab denilen ilim sahiplerinden olmaya çalışmalıyız.
Kur’ân’ı anlamak, onu dinlemek
sizi ve toplumu değiştirmesini görmek yaşamak için birbirimize yardımcı olmaya çalışmalıyız. Birlikte
okumalı, birlikte düşünmeli ve akletmeliyiz. Rabbimizin ayetlerini,
tabiat ayetleriyle birlikte okumalı,
ortak aklımızı çalıştırmalıyız. Kalbimizi, aklımızı başkalarına değil
Rabbimize yöneltmeliyiz. İnsanların rehberliğine değil, vahyin
rehberliğine çağırmalıyız. Kurtuluş, huzur, mutluluk, dayanışma,
iyililik ve güzellik yalnızlıkta değil
birlikte yaşanabilir. İşte bu Kur’âni
yürüyüştür. Kur’ân’ı anlamak bu
yürüyüşle başlar ve hayat boyu devam eder.

Anlama Sürecinde Hadis ve
Rivayetlerin Rolü
Günümüzde Müslüman toplulukların farklı mezheplere ayrılmalarının ve indirilen orjinal İslâmın
ilkelerinden uzaklaşmalarının ve
dine hurafe ve bidatler katılmasının en büyük sebeblerinden birisinin, yukardaki tarihi süreçleri de
incelediğimizde uydurma ve gayri
sahih diyeceğimiz hadisler ve sahabeye atfedilen uydurma rivayetler olduğunu görürüz.
Elbette Nebinin sahih ve
Kur’ân’a uygun sözleri başımızın
üstündedir... Ancak bize kadar
intikal eden sözlerin hangisinin
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doğru, hangisinin uydurma olduğunu araştırdığınızda karşınıza büyük bir sorun çıkmaktadır.
Aslında Kur’ân’ın dışında dine
kaynak aramak, bir nevi Kur’ân’ın
eksik ve yetersiz olduğunu varsaymaktır. Çünkü Kur’ân bize Mâide
suresinin üçüncü ayetinde; “dinin
tamamlandığını” haber vermekte ve din adına gerekli her şeyin
Kur’ân’la bildirildiğini söylemektedir. Yine Zuhrûf suresi 44. ayette: “O (Kur’ân) sana ve kavmine
bir zikir (uyarı, şan ve şeref)dir
ve yakında (ona uyup uymadığınızdan)sorulacaksınız.” diyerek
din adına Nebi’nin ve müminlerin
Kur’ân’dan sorumlu olduklarını
bildirmektedir. Hûd suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde Kur’ân’ın
açıklamasının bizzat Rabbimiz tarafından yine Kur’ân ile yapılacağı
bildirilerek Hud suresinin ikinci ayetinde bunun sebebinin din
adamlarına veya Kur’ân’ın açıklamasını yaptığını iddia edenlere kul
olmamamız olduğu belirtilmektedir. Aslında Kur’ân’ın muhkem ve
müteşabih ayetleri; benzetmelerle
birbirlerinin açıklamasını yapmıştır. Resûlüllah da Kur’ân’ı; yine
Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsir yöntemiyle yani ayetlere bütüncül bakarak ve birbiriyle olan ilgilerini
göstererek açıklamıştır
Bu sebeble bizzat hadis kaynaklarıyla yapılan incelemede;
Resûlüllah’ın kendi ağzından
‘Kur’ân’dan başka sözlerinin yazılmamasını, kitaplaştırılmamasını’
istediği belirtilmiştir. Resûlüllah’ın
daha o zamandan farkettiği husus; öncelikle kendi sözlerinin
Allah’ın sözleriyle karıştırılmamasıdır. Resûlüllah’ın başka bir endişesi de sonradan bazı insanların
kendi adına sözler uydurarak dini
tahrif etmeleriydi. Nitekim vefatından sonra bu endişeleri haklı
çıkmış, Resûlüllah adına birçok
uydurma hadis ortaya çıkmıştır.
Ümmetin parçalanması, birlik ve
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beraberliğinin kaybolmasıyla her
mezhebin veya İslâm düşmanlarının kendini haklı çıkarmak veya
Resûlüllah’ı
itibarsızlaştırmak
amacıyla dinin içine, Resûlüllah’a
ait olduğunu iddia ederek bazı uydurma rivayetlerin karıştırdıkları
anlaşılmıştır.
Kur’ân açısından incelendiğinde ise Resûlüllah’ın elçi oluşunu sık sık hatırlatan Kur’ân;
Resûllerin görevinin vahyi olduğu
gibi aktarmak onu uygulamak ve
yaşamak olduğunu belirtmiştir.
Resûlüllah’a itaati emreden ayetler
ise, onun elçilik görevi dolayısıyla
verdiği emirlerin, uygulanmasını
amaçlamıştır. Resûlüllah’ın elçilik
göreviyle ilgili yaptığı her tebliğ
ve emir vahye dayandığından itaat şart olup, bunlar Kur’ân’la kayıt altına da alınmıştır. Resuûllük
elçilik görevidir. Bu sebeble resûl
Allah’ın emirlerini bildirir, dolayısıyla itaat şarttır. Yani resûl olarak
yaptığı bu görev, tebliğ ve emirler,
Allah’ın vahyi olduğundan onlara
itaat Allah’a itaattir.
Bu emir ve tebliğler eksiksiz Kur’ân’da yer almıştır.
Resûlüllah’ın elçi olarak verdiği
her emrin, her uygulamanın arkasında bir Kur’ân emri vardır.
Bu sebeple de ‘Kur’ân ve Sünnet’
başlıklı incelememizde de belirttiğimiz gibi: Kur’ân’ın hayata tatbiki
ve uygulaması olan sünnetin de
asıl kaynağı yine Kur’ân’dır. Buna
karşılık Nebilik ise; 40 yaşında
Hz. Muhammed’e verilen peygamberlik görevidir. Resûllük, vahyi
naklettiği zamanlarda yani elçilik
yaptığı zamanlarda kullandığı sıfat olup, nebilik ise 40 yaşından
itibaren, ölene kadar sahip olduğu
bir rütbedir. Bu sebeble onun Nebi
veya bir yöneticidevlet başkanı olarak veya bir
aile reisi olarak verdiği zamana ve
mekana bağlı emirleri kendi döneminde yaşayanları, ailesini ve

Medine devletine tabi olarak yaşayanları bağlar.
Bizler için bu emir ve uygulamalar örneklik, tarih ve siyer açısından değerli ve öğüt alınacak
emir ve uygulamalardır. Ancak bu
uygulamalar, çoğunlukla zamana
ve mekana bağlı olduğu için günümüzdeki müslümanlara mutlak
bir emir ve ebedi bir kural değildir.
Uhud Savaşında Nebinin okçulara
tepeyi muharebe bitse de terk etmemeleri emri veya savaşlarda oku
ve yayı kullanmaları emri gibi.
Bugün hiçbir müslüman okçular
tepesinde nöbet beklemiyor veya
savaşlarda ok ve yay kullanmıyor.
Çünkü zamanın ve mekanların değişmesiyle bu emirler yürürlükten
kalkmıştır. Nebinin bu emirleri
komutan ve yönetici olarak kendi
içtihadıyla veya sahabeyle yaptığı iştişareler neticesinde verdiği
emirlerdir. Resûllük görevinin dışında, Nebinin kendi içtihadıyla
verdiği talimat ve uygulamalardan
bazıları ise Rabbimiz tarafından
düzeltilmiştir. Abese suresi 3-10.
ayetlerinde âmâ ile ilgilenmeme,
Tevbe suresi 43’te belirtildiği gibi
münafıklara izin verilmesi (ayette
“niçin onlara izin verdin?”), veya
münafıkların cenazesine iştirakinin yasaklanması (Tevbe 84) örnek
olarak verilebilir.
Bazen de Nebinin teklifleri sahabenin iştişarelerdeki karşı önerileriyle, bizzat Nebi tarafından
değiştirilmiştir. Uhud Harbinde
şehir içinde kalarak savunma savaşı yapmak isteyen Nebinin,
gençlerin istekleri doğrultusunda
niyetini değiştirerek Uhud’da düşmanı karşılaması gibi. Bu sebeblerle Kur’ân’ın emirlerinin amacı
ve yürürlüğü evrensel olmasına
karşılık Nebinin Kur’ân dışındaki
sözleri tarihseldir. Tarihsel olması
tamamen gözardı edilmesini gerektirmese de çağımızda uygulanması bazen zaman ve mekan açısından mümkün değildir. Örneğin
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çocuklara ok ve yay öğretmek, savaşlarda ok ve yay kullanmak, yaraları dağlayarak kanamasını durdurmak, deveyle seyahat etmek vs.
gibi.

Hadislerin Yazılması ve
Kitaplaştırılması
Ebu Said el Hudri’den rivayet
edildiğine göre: “Benim ağzımdan
Kur’ân’dan başka bir şey yazmayın. Kur’ân’dan başka bir şey yazmış kimse varsa onu silsin. Ancak
yazmaksızın benden dilediğiniz
gibi rivayet edin. Bunda bir sakınca yoktur. Her kim bile bile bana
yalan söz isnad ederse cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizi,
İlm 11 (2665) Nesai Fezâilü’lKur’ân (33) Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 3/12,21,39,46)- 53.
Zühd ve Rekaik Bölümü 16. Hadis
No 1860. Müslim, s.1119)
Resûlüllah’ın emrindeki amacın; kendi sözlerinin Kur’ân’la karışmaması ve hadislerinin Kur’ân’ın
yanında dinin ikinci bir kaynağı
gibi algılanmaması için olduğu,
Resûlüllah’ın ve yetiştirdiği sahabelerin uygulamalarından da anlaşılabiliyordu. Sözlerin yazılması
yani kitaplaştırılması, o dönemde
bir hüküm yasa kitabını çağrıştırıyordu. Örneğin ‘ehl-i kitab’ kavramı okuma yazması olan topluluğu
değil, yazılı hüküm yasa kitabı
olan toplulukları işaret ediyordu.
Resûlüllah’ın bu ve buna benzer
sözlerinden, onun kendi sözlerinin, yahudi hahamlarının Tevrat’ın
yanında oluşturdukları fıkıh kitabı
gibi kabul edilen mişnaların hâline
dönmemesini amaçladığı anlaşılmaktadır. (Hz. Ömer’in aşağıdaki
sözlerine ve Ebu Hüreyre’nin rivayetine dikkat ediniz.)
Resûlüllah sadece bazı istisnai
durumlarda: Yemen’e dönecek sahabe ‘Ebu Şah için yazın’ emrinde
olduğu gibi Mekke’nin fethinde
söylediği sözlerin yazılmasını isteyen sahabeye istisnai olarak izin
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Kur’ân’ı anlamak onunla beraber hayat yolculuğuna
çıkmaktır… Kur’ân bir ansiklopedi veya hikâye kitabı
gibi okunmaz… Kur’ân kendisini, kendisiyle birlikte
topluca yola çıkan müminlere açar. Kur’ân’ın dışındaki dini bilgi ve tecrübeleri, Kur’ân ölçeğinde sağlamasını yaparak, maruflarda ve hayırlarda yarış
olarak görüp değerlendirmek gerekir…
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vermiş, bazı unutkan sahabelere de
sözlerini hatırlaması içinse sadece
kişisel olarak kullanmak kaydıyla
yazmalarına izin vermiş, sahabeler
ise sonradan bu yazdıklarını imha
etmişlerdir.
Bazı sahabeler, hadisleri kendileri için unutmamak amacıyla
yazıp yanlarında saklıyor, sonra
onları Resûlüllah’ın emrine uyarak imha ediyorlardı. Ehl-i kitabın bilhassa Yahudi mişnalarının,
dinde ikinci bir kaynak ve ikinci
bir kanun koyucu ilah oluşturduğunu gören sahabe de bu yasağa,
Resûlüllah’ın vefatından sonra da
titizlikle uymuştur. Resûlüllah’ın
yukarda zikredilen ‘yazma yasağı
hadisi’nde; hadislerin yazılıp bir fıkıh kitabı hâline getirilmesine karşı
çıkmasına rağmen, kendi sözlerinin bir tarih veya siyer gibi nakledilmesinde ve Kur’ân’ın tatbiki
için güzel bir örnek olarak sonraki
nesillere aktarılmasında ise bir sakınca olmadığını ifade etmektedir.
(Bkz. Ahzab 21) Yoksa Resûlüllah,
hadislerin yazılması ve kitaplaştırılması yasağını kaldırmamıştır.
Şayet Resûlüllah, sonradan
bu yasağı kaldırmış olsa, kendisinden sonra gelen dört halife ve
sahabe ellerinde unutmamak için
yazmış oldukları hadis notlarını
imha etmez saklarlardı. Bu sebeble hadisler, ancak Resûlüllah’tan
170 sene kadar sonra Halife Ömer
bin Abdülaziz’in çağrısı ve müsaadesiyle yazıya geçirilmiştir. Ömer
bin Abdülaziz, kendi içtihadınca

yukardaki sakıncaların kalmadığını takdir etmiş, siyer, tarih ve örnek olma açısından Resûlüllah’ın
hafızalarda ve rivayetlerde kalan
sözlerinin yazılmasına izin vermiştir. Bu konuda Resûlüllah’ın tavrını gördükten sonra, kendisinden
sonra gelen önde gelen sahabelerin de tavrını ve uygulamalarını
incelersek, onların da ‘hadislerin
kitaplaştırılması yasağı’nı titizlikle
uygulamış olduklarını görürüz.

Hz Ebubekir’in Tavrı
Hz. Ebubekir, Peygamberimiz’in vefatından sonra halkı
toplamış ve onlara şöyle demiştir:
“Sizler Allah’ın elçisinden ihtilaf
ettiğiniz bazı hadisleri naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük anlaşmazlıklara
düşecektir. Allah’ın elçisinden
hiçbir hadis nakletmeyin. Sizden
hadis nakletmenizi isteyenlere
deyiniz ki: İşte Allah’ın Kitabı aramızda, onun helalini helal kılın,
haramını haram görün.” Zehebi,
Tezkirâtü’l-Huffâz 1, 2/3, (Prof.
Dr. Nevzat Aşık, Sahabe ve Hadis
Rivayeti, İ. İ. Fakültesi Vakfı Yayınları 2013, s 163.) Ebu Bekir 500
hadis yazmış, yanında saklıyordu.
Bu kendisi halkın hadislere dalmasına üzüldü. Hz. Ayşe’ye kızına yanındaki hadisleri getirmesini istedi
ve onları yaktı. (a.g.e.,162,163.)
Hz. Ebubekir bu sözleriyle
helal ve haramın sadece Allah tarafından konulabileceğini, bunun
kaynağının da Kur’ân olduğunu,
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başka bir kitaba ihtiyaç olmadığını açıklamaktadır. Bu tavır Kur’âni
bir tavırdır. Âl-i İmrân 50. ayette:
“De ki: ‘Allah’ın kulları için yarattığı zineti ve temiz hoş rızıkları
kim haram etmiş?’ De ki: ‘Onlar,
kıyamet gününde sadece kendilerinin olmak üzere, dünya hayatında iman edenler içindir.’ İşte bu
şekilde ayetleri, ilim sahibi olanlar
için ayrıntılarıyla açıklıyoruz.” diyen Allah haram koyma yetkisinin
kendinde olduğunu vurgulamıştır.

Hz. Ömer’in Uygulamaları
Hz. Ömer diğer şehirlerdeki
sahabelere de mektuplar yazarak ellerinde yazılı bulunan hadis mecmualarını yok etmelerini
istedi. İbni Abdil Berr, Câmi’u’lBeyâni’l-İlm ve Fazluhu 1/64-65
Hadisler Ömer döneminde çoğalmıştı. Ömer, halktan beraberlerinde bulunan hadis sayfalarını
getirmelerini istedi. Sonra bunların yakılmasını emrederek şunu
söyledi: “Kitap Ehli’nin Mişna’sı
gibi Müslümanların Mişna’sıdır
bunlar.” İbni Sad, Tabakât 5/140.
Mişna; Yahudilik’te medeni ve
ceza hukuk’u olan Talmud’un ilk
bölümüdür; sözlü kanunlar, ilkin
haham Yehuda Hanasi tarafından
derlenmiş ve Mişna adı verilmiştir... Mişna, İbranice şana kökünden gelir ve tekrarlayarak belleme
anlamındadır. Mişnalar İbranice
kaleme alınmıştır…
Çoğunlukla
buna
‘sözlü
Tevrat’ta denir. Hz. Ömer’in hadislerin kitaplaştırılmasına karşı çıkması ve oluşturulan hadis kitaplarını yaktırması Kur’ân’ın yanında
ayrı bir kanun ve hüküm kitabı
oluşturulmasına karşı çıkmasıdır.
Hz. Ömer’in hadis kitaplarının
kanun ve hüküm kitabı hâline
gelmesini, ehli kitab’ın Allah’ın indirdiği Tevrat dışında sözlü rivayet
zinciri ile hahamların oluşturduğu fıkıh ve kanun kitapları olan
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mişnalara benzetmiş bunu büyük
tehlike olarak görmüştür. Aşağıdaki Hz. Ömer’den yapılan diğer bir
rivayette bu tehlikeye dikkat çekilerek, Allah’ın kitabının müminlere fıkıh alanında yeteceğini, bunu
başka oluşturulmuş kitaplarla gölgelememek gerektiğini açıklar. Hz.
Ömer şöyle der: “Ancak sizden
önceki kavimleri hatırladım, onlar
da kitaplar yazmışlar ve Allah’ın
kitabını bırakarak onlara sarılmışlardı. Allah’ın kitabına hiçbir
şeyi karıştırmam.” diğer bir rivayette “Allah’ın kitabını asla başka
bir şeyle değiştirmem.” başka bir
rivayette “Ben yemin ederim ki
Allah’ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem.” El Hatip, Takyîdü’l-İlm s.
50; İbni Sad, Tabakât, 3/206. Hz.
Ömer’in bu tavrını, Hz. Osman da,
çok hadis nakleden Ebu Hureyre
ve Kab’a karşı koyarak hatta hadis
rivayet etmemeleri hususunda tehdid ederek devam ettirmiştir.

Hz. Ali’nin Uygulamaları
Hz. Osman’dan sonra gelen
halife Hz. Ali de aynı tavrı sürdürmüş, hadislerin kitaplaştırılmasına
ve Kur’ân’ın dışında fikhi bir kaynak oluşturulmasına karşı çıkmıştır… Hz. Ali minberden şu hutbeyi
irad ediyordu: “Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip onları yok
etsinler. Zira halkı helak eden olay,
âlimlerin naklettikleri hadislere
uyarak Kur’ân’ı terk etmeleridir.”
İbn Abdülberr, Câmi’u’l-Beyâni’lİlm. Birgün Hz. Ali’ye gelirler ve
“Halk hadislere dalmış.” derler…
Hz. Ali sorar: “Gerçekten öyle mi?”
“Evet!” derler… Peygamber’den
işittim ki, gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden söz ediyordu…
“O fitneden kurtuluş nedir, nasıldır?” diye sordum. Resûlüllah dedi
ki: “Kurtuluş Kur’ân’dadır; çünkü
sizden öncekilerin haberleri de,
sizden sonrakilerin haberleri de,
aranızdakilerin hükmü de ondadır. O gerçek ile yalanı birbirinden

ayıran kesin bir hükümdür, şaka
ve boş söz değildir. Onu terkeden
her zorbanın Allah boynunu kırar… Hidayeti, doğru yolu ondan
başkasında arayanı Allah sapkınlığa düşürür… O, Allah’ın en sağlam urganıdır. O, hikmetle dolu
Kur’ân’dır. O en doğru yoldur. O,
boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin, karıştırıp belirsiz
edemeyeceği, ilim adamlarının
doyamayacağı, çok tekrarlanılmasından bıkılmayan, ilginç özellikleri bitip tükenmeyen bir kitaptır.”
Sünen-i Tırmizi, Darimi.

Sahabe Rivayetleri
Hazreti Peygamber’in, hadîslerin yazılmasını iyi karşılamadığım
gösteren bir başka haber, Ebu
Hüreyre’den rivayet edilmiştir: “Biz
hadis yazarken Hazreti Peygamber
yanımıza geldi ve: Yazdığınız şey
nedir? Dedi. Senden işittiğimiz hadisler, dedik… Hazreti Peygamber:
Allah’ın Kitabından başka kitap mı
istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın Kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için dalâlete
düştüler, dedi. (El-Hatib, Takyîd,.
s. 32. 33)
Bu rivayetler, Resululah’ın,
“Ebu Said el-Hudri’den rivayet
edildiğine göre: Benim ağzımdan
Kur’ân’dan başka bir şey yazmayın. Kur’ân’dan başka bir şey yazmış kimse varsa onu silsin. Ancak
yazmaksızın benden dilediğiniz
gibi rivayet edin. Bunda bir sakınca yoktur. Her kim bile bile bana
yalan söz isnad ederse cehennemdeki yerine hazırlansın.” rivayeti ile birlikte düşünüldüğünde;
Resûlüllah’tan, Kur’ân’ın yaşanmasında örneklik olarak veya siyer ve
tarih bilgisi olarak, rivayet ve nakil
yapmanın bir sakıncası yoktur.
Hadisler, bir siyer ve tarihi
bilgi kaynağıdır. Ancak ne kadar
titiz araştırma yapılırsa yapılsın
hadisler bir insan zinciriyle nakledilerek bugüne taşınmıştır. İnsan
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unsurunun karıştığı her alanda
zannilik vardır. Çok çeşitli sebeblerle bu nakiller zan ihtimali taşır.
Kesinlik ve mutlak doğruluk arzetmez. Zanni bilgiler üzerine iman
ve İslâm inşa edilemez. Onun için
mütevatir Kur’ân’ın dışında, gayb
için mutlak bilgi kaynağı yoktur.
Bu sebeplerle zanni bilgiye dayanan ve peygamberimizin söylediği iddia edilen hadisleri Kur’ân’ın
yanında bir din ve fıkıh kaynağı
ya da Kur’ân’ın yanında ikinci
bir din kitabı gibi kabul etmeyi,
Resûlüllah ve onun yetiştirdiği ilk
halifeler, büyük bir tehlike olarak
görmüştü. Hicri 170 yılına kadar
hadislerin kitaplaştırılmasını önleme çabaları ve hadis yazımını engellemelerinin sebebinin; Kur’ân’la
karışmasının
engellenmesinin
yanında dini hukuk ve hüküm
kaynağı (bir nevi mişna) hâline
gelmesinin de önlenmesi olduğu
anlaşılmaktadır.
Kur’ân; bütün müminlerin
üzerinde ihtilafsız mutabık olduğu, Resûlüllah’ın sağlığında onun
gözetiminde vahiy katiplerince
yazıyla kayıt altına alınan, Allah’ın
korumasında olan vahiy kitabıdır.
Ayetleri hangi mezhep meşrep ve
anlayışta olursa olsun kendini
müslüman olarak tanımlayan herkesin ortak paydasıdır… Müşterek
iman ve amel kitabıdır… Kur’ân’ı
anlamak onunla beraber hayat
yolculuğuna çıkmaktır… Kur’ân
bir ansiklopedi veya hikâye kitabı
gibi okunmaz… Kur’ân kendisini, kendisiyle birlikte topluca yola
çıkan müminlere açar. Kur’ân’ın
dışındaki dini bilgi ve tecrübeleri, Kur’ân ölçeğinde sağlamasını
yaparak, maruflarda ve hayırlarda
yarış olarak görüp değerlendirmek gerekir… Bu sebeplerle bu
tarihi ve kültürel tecrübeler ortak
paydadan ayrılmadan öğretilebilir,
öğrenilebilir.
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Sultanahmet Kitap Fuarı Üzerine
Bunca zaman yanlış bir isimle tesmiye edilmiş, isimlendirilmiş olması,
aynı yanlış üzere devam etmeyi icap ettirmez; tam tersine yanlışınızdan
dönmek dönene puan kazandırır; aynı zamanda fazilettir. O hâlde
teklifimizdir: Ramazan Kitap Fuarı. İstenirse buna Sultanahmet de ilave
edilerek, Sultanahmet Ramazan Kitap Fuarı da denilebilir. Sultanahmet
Meydanı’nda ve Sultanahmet Camii’nin gölgesi ve komşuluğu
altında yapılmasından mütevellit pek de münasip ve muvafık olur.

Mehmet Tevfik EKİZ

S
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ultanahmet’ten Bayazıd’a sürgün edilişimizden bu yana
geçen on küsur yıldır yaşayarak
şahit olduğumuz durum şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
fuar çadır veya çadırlarını kuruyor; stantlarını tertemiz kurup hazırlıyor.1 Yepyeni halı ile
fuar zeminini ve stant içlerini
döşüyor; fuarın temizlik ve çöp
hizmetlerini layık-ı vechi ile yapıyor; itfaiyesini, ambülansını
hazırda tutuyor. Hasta muayene
birimini, sağlık elemanları da
içinde olmak üzere hazır ediyor;
bebekli anneler için emzirme
odasını bile düşünüyor ve yer
hazırlıyor; son birkaç senedir
mobil tuvaleti bile -ki pırıl pırıl,
tertemiz- getirip yerleştiriyor; fuarın güvenliğini de, bihakkın ifa
edecek şekilde üzerine alıyor…
Veeeeeee ‘işin en zor ve zahmetli
1

Hata ve özür: Yazımızın ilk bölümünde isim kullanmama dikkatimiz, Lütfü
Kibiroğlu ile, -üstelik mevzu bahis
olan doğru isim cümlede telmihen
geçmiş olmasına rağmen- delindi her
nasılsa. Bir kadirşinaslık, bir mecburiyet olarak, doğru ismin Tahir Aktaş
olduğunu ifade ile, şahsımın irade ve
ifadesi haricinde meydana gelmiş olsa
da, iş bu yanlışlıktan dolayı Aktaş ailesinden özür, Kibiroğlu’na da Cenab-ı
Hakk’tan rahmet dilerim.

tarafını’ Vakıf Fuarcılık’a bırakarak köşesine çekiliyor.

Zehirli Hakikatler
Nedir bu en zor iş ki, bunca
zor işin üstesinden gelen Belediye, bundan, bu zor işten imtina
ediyor; âdeta kaçıyor veya kaçınıyor: Par(s)a toplamak! Peki, bu
‘zor işi’ kim yapıyor? Tabii ki Vakıf Fuarcılık… Memlekette yapılan en profesyonel ve en masraflı
fuarlarını tertip edenlerden daha
pahalı fiyatlarla, üstelik en dar
zamana sıkıştırarak yayıncıların
iki ayağını bir pabuca sokarak
ve mukavele için ayaklarına emrederek, üstelik en ağır şartlarda
tahsilata yayıncıları mecbur bırakarak; yarısı peşin, diğer yarısı
fuarın ortasında ödenmek şartı
ile. Elbette belgesi (çek, senet)
alınarak… Açık hesap olsa ve
hiç olmazsa insanlar fuar boyunca sattıklarından ödeseler; tövbe
tövbe hiç öyle şey olur mu; yayıncının kulağına, yok yok şeytanındı değil mi; ama olsun ne
fark eder ha şeytan ha yayıncı;
ikisinden de uzak durmak lazım;
ne olur, ne olmaz. ‘Eşeği sağlam
kazığa bağlamak lazım’
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Enflasyonun çok düşük olduğu, normal iktisadi şartların
hüküm sürdüğü geçmiş senelerde, farz edelim ki, böyle bir
fiyatlandırmayı ve böyle bir
tahsilatı reva gördünüz; Lakin
geçen sene memleketin maruz
bırakıldığı, batasıca Batı ve baş
gâvur Amerika’nın ekonomik
saldırganlığından sonra, herkes
ve her kesimin elini taşın değil,
taştan bir dağın altına koyduğu
bir zamanda, neden Türkiye’nin
“en dindar” ve en zengin Vakfı,
en küçük esnafın bile vadeleri
imkânı nispetinde uzattığı, esasen sadece vadeleri değil elini,
dahası gönlünü uzattığı böylesi
sıkıntılı günlerimizde, yayıncıların ödemelerini, sektörün sıkıntılarına merhem olması, bundan
da öte yaralarına merhem olması düşüncesi ile vadeli tahsilatı
neden düşünmez; düşünmedi;
düşünmeyi bile düşünmez? Fuara katılım fiyatlarının anormal
derecede yüksekliğini ve yükseltildiğini, sebebini de tefe ve
tüfe ile açıklama cinliğini, ayrıca
zerrece merhamet ve müsamaha taşımayan tahsilat biçimini,
asla hatırdan çıkaramayız ve
buna müsamaha ile bakamayız.
Yayıncılar olarak, asla ve kat’â
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iâne istemiyoruz; asla böyle
anlaşılmasın.
Lakin şunu isteriz: Madem
bu fuarın bütün külfetini büyükşehir çekiyor; sadece külfetini
çekiyor; esasında hak onundur
tahsilatı da onun yapması lazımdır; hakkıdır; fakat belediye
bu hakkından, bir amme hizmeti, bir hayır hizmeti, bir kültür
hizmeti, bir Ramazan faaliyeti
yaptığı fikrinden hareket ile bu
hakkından feragat ediyor. Fakat
Vakıf ‘mal bulmuş mağribi’ edası
ile bırakın feragati, pahalıdan da
pahalı bir fiyata fuarı satışa sunuyor ve en ağır şartlar ile Halk
Partisi tahsildarlarına kök söktürecek şekilde -az evvel ifade ettiğimiz surette- tahsilat yapıyor.
Fiyatı makul bir seviyede tespit
ederse ne kaybeder? Maliyeti sıfır olan bir işten yaptığı tahsilat,
tamamen kasaya giriyor; kârzarar hesabı bile yok işin içinde.
‘alışmışın kudurmuştan beter
olduğu’ hakikatinden bakarsak
meseleye, ne söylesek, ne kadar
söylesek boşa söylemiş olcağız
muhtemelen, ama söylemiş olalım da, gün gelir de ‘söylese idiniz; söylemediniz’ ikazı ile karşılaşır isek, elimizde söylediğimize
dair bir delilimiz olur.
Fuara kabul edildiniz; bu
başlı başına bir lütuf. Talep edilen miktar ve surette ödemenizi
yapmaya muvaffak da oldunuz.
Kitaplarınız, raflarınız, kasanız,
masanız ve sair alet ve edevatınızı alıp fuar çadırına geldiniz.
Tayin edildiğiniz standınız hâlâ
belli değil. Zira yerinizi, mukavelenizi ve ödemenizi yaptığınız
hâlde kendiniz talep edemezsiniz; tayin buyrulan yere razı olmak mecburiyetindesiniz. “Peki,
ama istenilen her şey yapıldı ve
ben fuara yerleşmeye geldim;
hâlâ yerim belli değil; ne zaman
belli olacak?’’diye soracak olur

iseniz, bu sualin cevabı gayet
basit; söyleyince hemen hatırlayacaksınız: Fuar ağalarının keyfi olunca! Yanılmadım değil mi;
tam da aklınıza getirmediğiniz,
lakin ben söyleyince hatırlayıverdiğiniz cevap bu idi. Elbette
böyle zor olacak işler; devlet ve
devletlûlarla iş görmek öyle kolay olur mu? Kolay olsa devlet
işi olur mu? Koskoca devlet…
Anlaşılacağı üzere, bizim stant
hikâyemiz, babası tarafından
birisine evlenmek üzere verildi-

‘Hafıza-i beşer nisyan
ile maluldür’ buyurmuş
ceddimiz. Ne bahtsız bir
fuar ki bu ‘dini yayınlar
fuarı’ bir ilçe belediye
reisi, ‘…otuz yedi senedir
Sultanahmet de yapılmakta olan Dinî Yayınlar
Fuarı…’ diye gazete haberine mevzu olurken, ne
fuarın Bayazıd’a sürgün
edilişinden, ne de isminden 28 Şubat’tan sonra
‘dinî’ ifadesinin çıkarılışından haberi var.

ğini, neden sonra öğrenen ve çaresiz kaderine rıza gösteren, bir
devrin biçare, utancından sesini
çıkaramayan ve örflerine kurbanı edilen Anadolu kızlarının
hikâyesi gibi…

Bir ‘Deli Dumrul Vergisi:
‘Maktu Ücret’
Daha çilemiz bitmedi; bitecek gibi de görünmüyor. Dilekçeden, para alan dünyada bir
devlet, bir ülke veya herhangi bir
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ülkenin bir birimi veya bir devlet
dairesi var mı bilemiyorum. Lakin bir ülkenin bir kurumunun,
lakin sadece ve hususen bir kurumunun, bir hizmet talebi için,
kendine bir A4 kâğıdı ile istida,
dilekçe ile müracaatını 2005’te,
on beş lira karşılığı kabul ettiğini
biliyorum. Biliyorum; zira bahsi
geçen tarihte, Hac için, din inhisarını da, tekelinde bulunan
Diyanet’e müracaat ettiğimde,
‘müracaat bedeli olarak’ on beş
kaimeyi zat-ı devletlerine me’al
mecbûriye, bi lâ memnûniye
ödemiş idim. Bu suretle benim
bildiğimi, siz de şimdi hatırladınız; hâliyle siz de biliyordunuz
ki, sualimizin cevabı ayan beyan
ortaya çıktı: Ülke, Türkiye ve kurum, Diyanet.
’Malumdur ki devlete, en küçük kurum veya birimlerine de
laf anlatmak asla ve kat a mümkün değil! Değil zira hep devlet
konuşur; af buyurun devlet ve
devletlû hazretleri emr ü ferman
eder! Ne mümkün, ne münasebet, ne cüret devletle konuşmak?
Konuşmak, lakırdı etmek manasına sıradan insanların işidir;
devlet ise her daim buyurur;
emreder; cebreder. Aradan geçen bunca seneye rağmen, Hacc
müracaatında değişen bir şey
yok; değişen tek şey dilekçe ücreti ile Hacca müracaat edenlerin
sayısının milyonu aşması, hâliyle
Diyanet’in kasasına giren ‘beleş
para’nın artması. Daha vahim ve
acısı da Diyanet’in bu ‘dilekçe
parası’ da dâhil olmak üzere, Hac
ve Umre için topladığı paraları,
bankada faizli bir hesapta tuttuğuna dair ortalıkta dolaşan rivayeti muhtelifeler… Bu bir bahsi-i
diğer ama kayda da değer.
Bu söylediklerimiz ile mevzumuzun ne alâkası var denilebilir?
Hemen şimdi işte o alâkalı cümlelere geçiyoruz: Sinek küçüktür

77

KÜLTÜR | SANAT

KÜLTÜR|SANAT

Kültür AŞ’nin fuar işini üstlenmesinin, değişen siyasi ve
idari yapı ile birlikte akamete uğramayıp, her sene hiç bir
itiraz, ihtilaf ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde,
âdet olduğu üzere Sultanahmet Meydanında bir âdet ve
gelenek olarak yapılması, hukuki bir zemine ve yapıya
kavuşturulmalıdır. Bunun için, Büyükşehir Belediyesi
ile yayıncılar ve başkaca bu işe müdahil olması gereken
kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak uzun vadeli bir
antlaşma ile bir çözüm bulunabilir.
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ama mide bulandırır. Payımıza
düşen sinek: ‘Maktu Ücret!
Otuz sekizinci senedir bu
‘Deli Dumrul Vergisi’ni de ödemek zorundayız yayıncılar olarak; istesek de istemesek de…
İlk gününden bugüne kadar, bir
maktu ücretin esbâb-ı mucibesini izah etme lütfunda bulunan
bir etkili ve dahi yetkili bulabilmek, görebilmek mümkün olmadı; görüşebilmek de mümkün
olmadı. Bir tek istisnası, fakiri
‘yeşil kominist’ olarak tesmiye
edip, öylece hitap eden ve cevaben kendisine ‘buyur kardeşim’
dediğim zât-ı muhteşem oldu…
Bayazıd Sürgünü’nden evvelki
son Sultanahmet fuarında, zât-ı
şahaneye aynı suali sorma inat
ve ısrarımız üzerine ‘akşamları
verdiğimiz iftarın masrafına katkı’ diyerek cevap verme lütfunda
bulunmuşlardı. Niye kendi iftarınızın faturasını –velev ki bir
kısmı olsa bile- yayıncılara çıkarıp, şanından şöhretinden sadece
kendiniz istifade ediyorsunuz?
Allah bilir sevabına da mümkün
olsa el koyarsınız.
Yine de farz edelim ki öyle.
O zaman adama sormazlar mı:
Sultanahmet’in son birkaç senesi ile Bayazıd Sürgünü’nden
sonra, Vakfın kasasına akrepler
mi girdi ki, iftar verme cürmünü
hiç mi hiç işlemediniz? ‘Maktu

ücret, makbul ücret oldu. Almaya alıştınız; arayan yok soran
yok; belki de kimse sormaya bile
tenezzül etmiyor; lakin siz bu
hukuksuz beldi alma huyunuzdan, alışkanlığınızdan, hiç sarfnazar etmiyorsunuz.
Bayazıd Sürgünü’nden sonra
ise, İftar vermek bir yana, Büyükşehir Belediyesi, yukarıda tadat ettiğimiz, saydığımız bütün
hizmetlerine ilave olarak, akşamları iftar kumanyanızı da verdiği
hâlde, yine de bu ‘maktu ücreti’
on şu kadar senedir neden ‘cebren ve hile’ tahsile devam ediyorsunuz? Hangi fuar sözleşmesinde böyle bir ücret tarifi ve tahsili
var? Kendinizi fevkalade akıllı,
açıkgöz ve işini bilir; âlemi âmâ,
sağır ve lâl mı zannediyorsunuz?
Zannetmeminki, susmak konuşmamak değil; tam da biriktirmek, asla unutmamak ve bir
gün hiç tahmin edemediğiniz bir
gün, hiç tahmin edemeyeceğiniz
bir tarzda ve şiddete patlamaktır
ki, akıbetinin ne olacağı ancak o
an ortaya çıkar. Bundan en büyük zararı siz görürsünüz. Çok
değil azıcık insaf, azıcık vicdan,
azıcık diğerkâmlık, azıcık hamt,
azıcık şükür, azıcık ticaret… azıcık çok değil; azıcık… Hep almak, hep toplamak, hep istemek
değil azıcık da vermek… Lakin
toplamaktan dağıtmaya vakit
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bulamazsanız, gün gelir toplayacak ne bir şey, ne de bir şey isteyecek insan bulabilirsin!

Nisyan, Evet Nisyan!
‘Hafıza-i beşer nisyan ile
maluldür’ buyurmuş ceddimiz.
Ne bahtsız bir fuar ki bu ‘dini
yayınlar fuarı’ bir ilçe belediye
reisi, ‘…otuz yedi senedir Sultanahmet de yapılmakta olan Dinî
Yayınlar Fuarı…’ diye gazete haberine mevzu olurken, ne fuarın
Bayazıd’a sürgün edilişinden, ne
de isminden 28 Şubat’tan sonra
‘dinî’ ifadesinin çıkarılışından
haberi var.
Daha sonraki günlerde, haberin neşredildiği gazetenin Pazar ilavesindeki tam sayfa çıkan
fuar haberinde, yayıncıların isteği istikametinde fuarın isminin
‘din’ kelimesi çıkartılarak ‘kitap
ve kültür fuarı’ şeklinde değiştirildiği ifadesi vardı. Yeri geldikçe ifade ettik ki, bu tamamı ile
yayıncılara hiç sorulmaksızın,
tamamen Vakıf Fuarcılık’ın bir
tasarrufudur. Birçok naşir (yayıncı) bu değişiklikten memnun olmuş bile olabilir; (haberin
spot bölümüne alınan ifade ve
mülâkatlarından da kolayca bu
anlaşılabiliyor) ama yayıncıların
bu değişiklikten mütevellit, hiç
kusuru ve günahı yoktur. Biraz araştırma ve soruşturma ile
bu ve benzeri yanlışların önüne
geçilebilecekken, bu mümkün
olmamış, idareciler ve basın bu
hususta, kitaba ne kadar mesafeli durduğunu da göstermiştir.
Bu kadarla kalsa yine iyi…
Büyükşehir’in büyük koltuklarında oturan, bu işlerden mesul
bir büyük bürokratı, davet ettiği
bir yayıncı misafirine ‘ne kadar
çok para kaptırdığını’ ilk cümle
olarak söyleme cüretinde bulunabilmişedir. Siz de benim gibi
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yanlış anladınız; hayır öyle değil!
Beyefendi(?) çocuğuna ders ve
yardımcı ders kitaplarını yayıncımızın işyerinden aldığını ve
bunların bedeli olarak parasını
ödediğini çok kibar bir şekilde,
makamına ve mevkiine münasip
bir lisan ile böyle ifade ediyor.
Aldığınız mal ve hizmetin bedelini ödemek, ‘para kaptırmak’
veya Türkçesi aldatılmak, argosu
ise beyefendinin ifadesi ile ‘kaptırmak’ bir başka ve meşhur argosu ile ’dolandırılmak’… Nasıl
ama? İnsanımızın bürokrasinin
zirvelerindekilerinin hâli bu; gerisini siz düşünün.
Fuarı organize eden Vakıf
Fuarcılık’ın, fuarın başına ‘müdür’ olarak tayin ettiği kişilerin
davranışlarına gelecek olursak:
Bir kere devlete ‘kapağı atan’ velev ki en alt seviyeden memur
olarak işe başlayan biri olsa bile,
artık devletlû vasfını kazanmış
olmanın rahatlığı ile halktan
yana değil tamamen devletten
yana tavır almaktadır. Düşünün
ki, memuru böyle olur ise âmiri
nasıl olur? Elbette makamının
yüksek olması sebebi ile halkla
münasebeti makamı büyüdüğü
için, mesafe daha fazla aşılmış,
halka daha fazla ‘yabancılaşılmış’
olur.
Bunun en karakteristik örneklerini biz yıllar boyu yaşadık.
‘Fuar müdürü’ olarak tayin edilen zat-ı muhteşem, o dakikadan
değil, o saniyeden itibaren başka
bir insan olup çıkıyor; ‘az evvel bizim gibi sıradan bir insan’
iken, birdenbire bizi tanımayan, bize yabancı, moda tabiri
ile bize ‘öteki’ nazarı ile bakan
biri olup çıkıyor. Ulaşılamaz,
konuşulamaz, görüşülemez, bir
başka sınıfın mensubu olması
hasebi ile kendisine ancak saygı
duyulabilir; eli eteği öpülebilir;
‘müdürüm’ ifadesi ile ancak zatı

âlilerine hitap edilebilir birisi…
Olmaması daha iyi ama oldu
ki olması mümkün, hatta çok
kolay bir işiniz düştü ya, keşke
düşmeseydi de siz düşseydiniz.
Neden? Asla ve kata isteğiniz
yerine getirilmeyecektir. Nerden
biliyoruz? ‘Daldan düştüğümüz’
için! ‘Burunları düşse, yerden almayacak’ vasıftaki bu müdürler
seçme mi, yoksa rast gele gönderilse bile karşımıza çıkacak kişi,
bunlardan farklı olmayacak mıdır? Müdürleri, kendilerine bağlı memurlara nasıl davranıyorlarsa, fuarın müdürü olunca da
fuara katılanları memurları gibi
görmeyi ve onlara davrandıkları
gibi davranmayı kendilerine vazife görüyorlar. Zannedilmesin
ki kimse bunun farkında değil;
herkes bunun farkında ama tahammül ediyor; sabrediyor; ‘bulaşmak’ istemiyor.

Tekliflerimiz veya Ne Yapmalı?
Ne kadar talihsiz bir fuardır ki bu fuar, normalde ona
en yakışan isim Ramazan Kitap Fuarı’dır; mademki ‘Din’siz
bir fuar ismi düşünülmüştür; o
hâlde tertiplenmiş olunduğu on
bir ayın sultanı Ramazan, ona en
münasip, en güzel ve en lâyık
isimdir. Bunca zaman yanlış bir
isimle tesmiye edilmiş, isimlendirilmiş olması, aynı yanlış üzere
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devam etmeyi icap ettirmez; tam
tersine yanlışınızdan dönmek
dönene puan kazandırır; aynı
zamanda fazilettir. O hâlde teklifimizdir: Ramazan Kitap Fuarı.
İstenirse buna Sultanahmet de
ilave edilerek, Sultanahmet Ramazan Kitap Fuarı da denilebilir. Sultanahmet Meydanı’nda ve
Sultanahmet Camii’nin gölgesi
ve komşuluğu altında yapılmasından mütevellit pek de münasip ve muvafık olur.
Şayet bu ‘fuar’ mevcut hâli
ile lakin Ramazan Kitap Fuarı
ismi ile devam edecek ise, bir
başka ele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne muhtaç olmadan devam edebilmeli; etmeli;
bu hâli ile topal ördekten daha
vahim durumda: Eli kolu bağlı, hatta meflûç, felçli. Belediye
‘hayır’ dediğinde, fuarın sahibi
olarak görünen Vakıf Fuarcılık’ın
yapacak hiçbir şeyi yok. Yapmak
istiyor mu ki? diye sorulursa,
cevaben ‘çok da oralı değil’ cevabı verilebilir. Gelir endişesi
olmayan bir vakfın mesuliyetini
üzerinde bulunduran Diyanet
Reisi’nin yardımcısına göre ‘yayıncılar için fuar yapmak gibi
bir mecburiyetleri mi var?’ Yayıncılarla İstanbul’da yapılan
bir toplantıda, ‘fuarın yapılması
için, ne fedakârlıklar yaptıklarını, ne gayretler sarf ettiklerini’
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beyan eden Başkan Yardımcısı,
Ankara’ya fuar meselesini görüşmek üzere gelen yayıncılar için
‘şımarık şımarık geldiler’ ifadesini kullanırken, Vakıf Fuarcılık
için de ‘bizim fuar şirketimiz var;
ama personelimiz yok’ tespitinde
(siz deyin itirafında) bulunuyor.
Ne hacet personel bulundurmaya: Gönderirsin İstanbul’a bir
memur; emreder yayıncıları; ‘tıpış tıpış gelirler’ yapar sözleşmeleri; alır paraları ve çekleri, uçar
Ankara ya.
Bundan sonrasını yayıncı
düşünsün kara kara. Dut yemiş
bülbül gibi… İlk iş Fuar kirasını
ödemek; gitti fuarın yarısı. Kalan
yarısında ne yapabilirse, hamaliyesi, nakliyesi, stant personel
masrafı vb. Hesaba oturalım: Sıfıra sıfır; elde var sıfır. Buna da
şükür; işin içinde Fuar firmasına
rehin kalmak da var! Varsın bu
ödemeleri kârdan değil satıştan
yapmış olalım. Kitapların maliyeti, personel maaşları, yayınevi
ve depo kiraları, nakliye-hamaliye, elektrik, su, ısınma faturaları,
kargo, ambar ve posta masrafları, vergi ve sigorta ödemeleri
asla bu hesabın içinde değil…
Öyle ise biz ne yaptık? ‘Ağrımaz
başımıza çaput sardık’: Fuara
girmese idik, kitaplar elimizde
olacak, iki personeli istihdam
masrafımız, nakliye ve hamaliye
masrafımız olmayacak, bütün
bunlardan daha mühimi zaman
kaybetmeyecektik. İşte tam da
bu hesapları yaptığından dolayı birçok yayınevi, bu fuara bu
güne kadar ve bu mübarek Ramazan ayı hürmetine iştirak ettiği, hatta fuar firması kendilerine
yer de tahsis ettiği hâlde, taammüden bu sene fuara katılmadılar. Üzerinde çokça düşünülmesi
icap eden bu hususta, fuar(ın

zoraki) sahipleri, ne düşünüler
(mi) acaba? Gelecek sene ve seneler, bu anlayışın değişmemesi
hâlinde, katılmayacak yayınevlerinin sayısının artacağını tahmin
etmek hiç zor değil!
Otuz
sekizincisi,
olacak-olmayacak,
oldu-olmadı
hengâmesinde yarım da olsa yapılarak geride kalan, halkımızın
dili ile Sultanahmet, bizim teklifimizle Ramazan Kitap Fuarı,
ehil, azimli, fedakâr, gayretli ve
işini rızâ-i bâri’yi esas alarak, bir
amel-i salih olarak bu işi deruhte
edecek, devlet ile organik veya
inorganik bağı olmayan, ehl-i
kitab, ilim sevdalısı, hâdim-i
İslâm, yayıncılara kulak veren
bir teşkilât, bir encümen, bir
meslek grubu, bir cemiyet tarafından devam ettirilmelidir. Şayet böyle bir imkân bulunamaz
ise, o zaman bu işin, Bayazıd
Sürgünü’nden beri yükünü çeken Büyükşehir Belediyesi’nin
bir kuruluşu olarak Kültür A.Ş.
tarafından sürdürülmesi daha
hakşinas, daha isabetli ve daha
güzel olabilir.
Bu seneye kadar başta Malatya, Maraş, Urfa, Isparta vb.
Anadolu şehirlerinde bile pek
güzel bir şekilde organize edilen fuarlar gördük ve yaşadık.
İstanbul’a göre çok daha az bütçeleri olan belediyeler, hakikaten
şayan-ı takdir fuarlar yaparken,
İstanbul’un yapmaması normal
bir durum değil. Çok tekrar ettik; bir kere daha ifade edelim:
Fuarın yapılacağı fiziki mekânın
tamamını belediye eksiksiz hazırlıyor. Sadece sahibi olmak kalıyor geriye; onu da alsın üzerine, iş tamamlanmış olsun. Lakin
biraz insaflı olsun; masraflarını
karşılayacak kadar bir ücret ile
stantları yayıncıya kiralasın! Bir
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kültür faaliyeti olarak bu işi yapmış olmanın forsunun yanında,
hayırlı bir hizmet yapmış olmasının ecrini de hanesine yazdırsın.
Seçimlerin ardından kitap
fuarıyla ilgili menfi tasarrufları
gördüğümüzden yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından
çıkarabileceğimiz elim netice,
bu fuarın asla dirilmemek üzere
öldürüldüğünü görmemiz, olacaktır. Kültür AŞ’nin fuar işini
üstlenmesinin, değişen siyasi ve
idari yapı ile birlikte akamete
uğramayıp, her sene hiçbir itiraz, ihtilaf ve tereddüde mahal
bırakmayacak şekilde, âdet olduğu üzere Sultanahmet Meydanında bir âdet ve gelenek olarak
yapılması, hukuki bir zemine ve
yapıya kavuşturulmalıdır. Bunun için, Büyükşehir Belediyesi
ile yayıncılar ve başkaca bu işe
müdahil olması gereken kurum
ve kuruluşlar arasında yapılacak
uzun vadeli bir antlaşma ile bir
çözüm bulunabilir. Bunun dışında, ama bu fuarın gelenekselleşmesi için yapılacak başkaca bir
yol ve usul var ise ve o usul ve
yol her ne ise yapılarak, Ramazan Fuarı sağlam bir temele kavuşturulmalı ve oturtulmalı ve
o sağlam temel üzerinde yoluna
devam etmelidir.
Bizden şimdilik bu kadar…
Daha iyisini ve daha güzelini,
dostlarımızdan, bu işi meselesi
olarak görenlerden bekliyor, hatalarımız var ise, fakire iletmelerini istirham ediyor, cümleye
daha güzel Ramazan Fuarlarında
buluşmak dilek ve dualarımla
selâm ediyorum!

