
ABLUKANIN YARILMASI
-Kırılan Küresel Siyaset, Ortadoğu ve Zorunluluklar-

G ünümüzde mevcut terör örgütlerinin temel vasfı küresel iktidar tarafından finanse edilip ülkelerinin yönetimleriyle 
çarpışma içinde olmalarıdır. Küresel sistem bunları hâlâ mevcut güvenlikçi sistemin önemli bir unsuru olarak görmekte, 

dünya kamuoyuna da bir barış unsuru olarak sunmaktadır. Maske düşüp gerçeğin üstünü örtemediği yerlerde yeni bir adla 
piyasaya sürerken aklınca inandırıcı olmak için önceki hâlini terörist olarak ilan edip onunla savaştığını iddia etmektedir. 
Bunun tipik örneği Ortadoğu genelinde yaşanan altüst oluşları bünyesinde barındıran Suriye’de yaşanmaktadır. Burada 
kullandığı şebeke sırayla PKK, DAEŞ, YPG/PYD adlarını almıştır. ABD’ye göre PYD, 2014 başlarında uluslararası gündeme 
kanlı ve sansasyonel bir giriş yapan DAEŞ ile mücadele etmektedir ve dolayısıyla PYD bir terör örgütü değildir. Hâlbuki 
farklı adlar taşıyan bu örgütler aynı örgüttür. Tüm bunlar ise sömürge dönemleri, İsrail sorunu, İran İslâm Devrimi, petrol 
savaşları gibi Ortadoğu’yu derinden etkileyen olaylardan bağımsız değildir. 

Kendisini toplamada zorluk çeken devletler maddi ve sosyal enerjilerinin önemli bir kısmını bu kör düğüşünde harca-
mışlar ve kaçınılmaz olarak zayıf düşürülmüşlerdir. Paradoksal olarak aynı küresel güçten destek alarak aynı yerde çatışan 
bu terör örgütleriyle mücadele ede gelmişlerdir. Tabii ki terör hep tırmanmış ve bitirme noktasında hiçbir olumlu sonuç 
da alınamamıştır. Bunun tipik örneğini Türkiye yaşamaktadır; FETÖ, PKK/PYD, bunun açık örnekleridir, bunlar aynı mer-
keze bağlı terör örgütleridir. Bir ordu-muhaberat iktidarı olarak bilinen Suriye’de 2011’de ilk rejim karşıtı ayaklanmaları 
bastıranlar arasında PKK’lı militanların da olduğu ve devam eden süreçte Esed rejiminin de desteğiyle PKK’nın bölgede 
kendisi dışındaki Kürt siyasi hareketleri ve aktivistleri baskıyla bölgeden uzaklaştırdığı kanıtlanmış durumdadır. ABD’nin, 
PYD’ye olan desteğinin arkasında ise nelerin olduğu aslında aşikârdır. ABD, emperyalist bir güç olarak varlığını hissettir-
mek için SGD (Suriye Demokratik Güçleri) adı altında oluşturduğu güçle, PYD’nin korunmasını sağlamak için PKK’yı aktif 
tutmaktadır. Ülkemizin güney sınırı boyunca oluşturulmak istenen PKK koridoru da bu bağlamda bizzat ABD tarafından 
yönetilmektedir.

Türkiye güney sınırında oluşan tehdidin riskini azaltmak amacıyla Suriye topraklarının kendisine olan sınır boyunda 
30-40 km derinlikte güvenli bölge oluşturmak istedi. Hatırlanacağı gibi Türkiye bu isteğini uzun bir zamandan beri dile 
getiriyordu ama ABD ve AB ülkeleri bu fikre pek sıcak bakmıyordu. Türkiye başlattığı askeri harekâtla ABD’yi antlaşma 
masasına oturmaya mecbur etti. Ardından bölgenin bir kısmını kontrolünde tutan Rusya ile de bir antlaşma imzalayarak 
planlanan güvenlik bölgesinin tamamının terör unsurlarından arındırılması resmi antlaşmayla/mutabakatla karar altına 
alındı. Unutulmamalıdır ki bu gelişme, Cumhuriyet Türkiye’sinin önemli bir diplomasi zaferidir! Ne var ki güvenlik güçleri sa-
hada terör örgütleriyle mücadele ederken, sosyal ve kültürel mücadeleyle desteklenmelidir. Türkiye bu bölgenin merkez 
ülkesi olduğunu sürekli hatırlamalı iç barışı güçlendirecek kuşatıcı bir dil geliştirmelidir. Zira kendinizi anlamazsanız hiçbir 
zaman doğru düzgün bir çözümleme yapamazsınız. Hem ayrıca toplumsal sorunları anlamanın yolu insanları ve onların 
duygularını, motivasyonlarını ve kültürlerini anlamaktan geçmez mi?

Türkiye’nin bir kuşatma altında olduğu Suriye’de yaptığı operasyon sürecinde bir kere daha teyit edilmiştir. Yoksa çok 
açık bir tehdide karşı hiçbir gerekçesi olmaksızın Batı ve yandaşı bu kadar geniş bir kesim Türkiye’nin karşısında yer almaz-
dı. Burada bir gerçeğin altını çizmek gerekir. Mevcut hükümet ve devletle sorunlu olanlar, yerel örgütler, her zaman ve her 
yerde olduğu gibi küresel iktidar çizgisinde beraber olmuşlardır. Türkiye’de muhalefetin durumu bunun çarpıcı bir örneği-
dir.  Bir diğer önemli nokta ise şudur; soğuk savaş döneminde kotarılan ve hâlâ varlığını sürdüren, küresel siyasetin dünya 
toplumlarını taşeron örgütler üzerinden tasarlama politikasının sonlarına geldiği gerçeğidir. Bundan sonra bu örgütler on-
ların fazla işine yaramayacaktır. Irak’ın aksine Suriye’de yerli kitle içerisinde pek destekçisi olmayan DAEŞ bu açıdan tekrar 
geniş toprak hâkimiyeti kurma tehdidinden oldukça uzaktır. Lider kadrosundan ve mali kaynaklarından yaşadığı kayıplar 
ile büyük güç kaybeden ve yavaş bir şekilde yeniden ayağa kalkmaya çalışan örgüt için şu an Suriye’de toprak hâkimiyeti 
başarılması zor bir hedeftir. Batı medyası istediği kadar YPG/PKK=Kürtler temalı haber yapsa da Suriye demografisi ve 
Suriye Kürtlerinin yapısı bunun aksini ispatlamaktadır. Suriye’de Afrin ve Ayn el-Arap’ta tarihi olarak PKK’ya kitlesel des-
tekten söz edilebilirken Kamışlı, Amude, Rasulayn başta olmak üzere Kürt nüfusun yoğun olduğu önemli yerlerde PKK’nın 
tarihi olarak oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Bu tarihsel coğrafyaya “anlayarak” bakmanın imkânını ararken PYD’nin 
seküler anlayışının Kürt toplumsal hafızası içinde ciddi bir tahrifat meydana getirdiği göz ardı edilmemelidir. Bu süreçte 
bilhassa sivil kurumların, aşındırılan İslâmî şuuru ve anlayışı ıslah etmenin bir yolunu bulması gerekir.  

Peş peşe gerçekleştirilen sınır ötesi askeri harekâtlarla önemli yer tutan Suriye savaşı çok sayıda yerli ve sınır ötesi 
aktörü barındırdığı için sonuçları ve seyri açısından çok dallı bir ağaca benzemektedir. Her aktör ve sonucu yorumlamak 
yüzlerce sayfalık metinler gerektirecektir. Türkiye’nin verdiği eğitim ve mühimmatlar ile son üç senede büyük bir değişim 
geçiren Suriye silahlı muhalefeti özellikle müzakere masasında caydırıcılığı ile Türkiye için bir koz olabilir. Elbette Barış 
Pınarı Harekâtı ile elde edilen netice işin sonuna gelindiğini göstermez. Hatta terör sorununun çözüldüğü anlamına da 
gelmez. Uluslararası siyaset gündeminin merkezini tutan ve yarattığı şok dalgalarıyla küresel kamuoyunu altüst eden bu 
harekâtla sadece Türkiye’nin önü açılmıştır, en önemlisi güneyinde projelendirilen PKK/PYD patentli bir Kürt devleti hayali 
sonlandırılmıştır. Türkiye hep bir kuşatma altında olacaktır. Bu durum taşıyacağı öngörülen tarihi misyona bağlı zorunlu 
bir sonuçtur.
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G Ü N D E M   SURİYE MÜLTECİLERİ BAĞLAMINDA İÇE KRİTİK BAKIŞ

Nizamettin YILMAZ

Suriyeli kardeşlerimizin, 2011’den bu yana başta CHP olmak üzere Kemalist ve ulusalcı 
zihniyet tarafından hep ötelendiğini, dışlandığını ve bu sorunun; nasıl sorunsal hâle 
getirildiğini bizim “özgürlükçü” muhalif İslâmcılarımız bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa 
hatırlatalım öyleyse: Bütün paradigmasını ve ontolojisini İslâm/ Arap karşıtlığı 
üzerine inşa eden bu sol tandanslı Kemalist zihniyetin varacağı nokta buydu zaten.

Suriye Mültecileri Bağlamında 
İçe Kritik Bakış

B ir yazımızda1 Suriye so-
runu üzerinde durarak 

mültecilerin dramı, ülke-
mizdeki Beyaz Türklerin 
(ulusalcı ve sol Kemalist-
ler) Suriyeli kardeşlerimize 
karşı takındıkları ırkçı ta-
vır ve kullandıkları tahkir 
ve tahrip dili ve bu dilin 
neden ve amaçları üzerin-
de durmuştuk.

Ve yine bu bağlamda Suriyeli muhacirlerin, 
neden muhalefetin (CHP) birçok ili, özellikle İs-
tanbul, Ankara gibi metropol kentleri kazanma-
sıyla gönderildikleri ve buna karşın kimi İslâmî 
kesimin de bu olup bitenlere bigâne kalması üze-
rinde tahliller yapmıştık. Şimdi de bu minvalde 
bir iç muhasebe sadedinde kendimize dönük ayna 
tutalım istiyorum.

Kardeşlerimizi Mehcur Bıraktık

Bu kısa girizgâhtan sonra değerlendirmemize 
geçelim: Suriye sorunu 2011’den bu yana tüm 
hızıyla devam ederken Müslümanların bir kısmı 
-ki bunlar sorumlu ve tevhidi Müslümanlardı- 
kardeşlik ve ümmet bilinciyle Suriyeli muhacirle-
rin yanında yer aldılar, hatta kimileri bu mazlum 
muhacirleri aile olarak kabul etti (kardeş aile). Bu 
duyarlı kardeşlerimizden Allah razı olsun, on-
lara ecirlerini kat kat versin! Bir kısım “İslâmcı” 

1 Özgün İrade, Ağustos 2019.

kesim de kanaatimce tüm 
olup bitenlere seyirci kal-
dı. Seyirci kalmasalardı bu 
olup bitenler bir kartopu 
gibi büyümeyecek ve kat-
liamlara davetiye çıkar-
mayacaktı. Hani derler ya 
“perşembenin gelişi çar-
şambadan bellidir” diye. 
Zira, küçük olaylar büyük 

olayların habercisidir. Müslümanların çok az bir 
kısmını istisna kılarsak, bu sorumluluğu hakkıyla 
yerine getirdiğimiz söylenemez. Şu hadis gereğin-
ce davranamadığımız için sınavı veremedik, sınıf-
ta kaldık: 

”Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu 
eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse diliyle de-
ğiştirsin. Şayet buna da gücü yetmezse kalbiyle 
buğzetsin. Bu (kalbiyle buğz) ise, imanın en zayıf 
noktasıdır.” Bir başka rivayette ise “hardal tane-
si kadar imanın yokluğu”ndan bahseder. Hal, bu 
minval üzereyken ve gerçekler ayan beyan orta-
dayken hangi sorumluluğu bihakkın yerine getir-
diğimizi söyleyebiliyoruz? 

Evet, Suriyeli kardeşlerimizin travması ve çi-
lesi tüm acımasızlığıyla sürerken bizler vurdum-
duymaz davrandık maalesef! Her kötülük karşı-
sında anında müdahale edip sorumluluğumuzu 
ertelemeseydik belki de Sakarya’daki insanlık 
dışı cinayet olmazdı. Dolayısıyla bu muhacir kar-
deşlerimizi mehcur bıraktık, çakallara yem ettik, 
leş kargalarının önüne attık. Her bir Müslüman 
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bireyin bu katliamda payı yoksa da sorumluluğu 
mutlaka vardır; kimse bundan hali ve beri değil-
dir. Bilakis, tüm insanlık dışı eylem ve söylemlere 
karşı suskunluğumuzdan dolayı Rabbimizden af 
dilemeliyiz, zira bize sığınan muhacirlere gerçek 
Ensâr olamadık. Oysa bu muhacirler bize güven-
mişlerdi, bizi emin bilmişlerdi. Ama, gelin gö-
rün ki hem onları mahcup hem de mağdur ettik. 
Aslında mahcup olan bizdik, zira bu mağdur ve 
mazlum kardeşlerimize söyleyecek sözümüz, ba-
kacak yüzümüz yok/tu.

Söylemeye çalıştığımız, bu süreci iyi yönettik 
mi ya da bu krizin üstesinden gelebildik mi? Şöy-
le açalım soruyu: Muhalefetin ve diğer bilumum 
muhaliflerin eylem ve söylemlerine, elimizle ve 
dilimizle gerçek anlamda karşı 
çıkabildik mi, kalbimizle buğz 
edebildik mi? Bu sorulara, her so-
rumlu ve duyarlı Müslüman elini 
vicdanına koyarak cevap vermeli!

Konumuza açıklık getirmesi 
açısından bir anekdotu siz de-
ğerli okurlarla paylaşmak istiyo-
rum: FETÖ’yü kritik ettiğimiz bir 
yazıda2 bazı duayen yazar-çizer 
büyüklerimizden serzenişle bah-
setmiş ve üstü örtük bir şekilde 
(Gezi kalkışmasını bir direniş 
ve masum bir eylem olarak te-
lakki ettikleri için) eleştirmiştik. 
Anlaşılan o ki ya bu yazar-çizer 
büyüklerimiz yazdığımız yazıyı 
oku(ya)madılar ya da okudular 
da dikkate almadılar. Gezi kal-
kışmasına ve gezici mantığa karşı çıkan herkes 
hafızasını bir yoklasın ve şapkasını önüne koy-
sun: Sağduyulu ortak akıl, ülkenin hemen hemen 
her ilinde (özellikle büyük şehirlerde) eş zamanlı 
başlatılan ve ülkenin her bir yerini yangın yeri-
ne çeviren bu vandalların/çapulcuların (niteleme 
kendilerine ait) bu eylemlerini masum eylemler ve 
bu eylem sahiplerini de direnişçi olarak görebilir 
mi? Herkes (o çapulcular dahi), bunun bir kalkış-
ma olduğunu bildiği, hatta bir sanatçının(!) bile; 
“Arkadaş, daha anlamadın mı bunun sadece bir 
ağaç meselesi olmadığını?” dediği hâlde bizim bu 
büyük münevverlerimiz, yazarçizerlerimiz van-
dalların eylemlerini masum birer börtü-böcek ve 
ağaç-çiçek yeşilliğine indirgeyerek, basiretsizlik 
ve ferasetsizlik örneğini sergilemişlerdi. Bu nasıl 

2 Özgün İrade, 2016. 

bir akıl tutulmasıdır ki önlerindeki ağaca bakıp 
koca ormanı gör(e)mediler ya da -amiyane ta-
birle- herkes Mersin’e giderken, bu aydınlarımız 
tersine gidiyor/du? İşte bu büyüklerimizin farkın-
dalıkları ve dahi “ezber” bozuculukları herkesle/
her kesimle aynı trene binmelerine ve aynı gemide 
yolculuk yapmalarına müsaade etmiyordu. Gerçi, 
bu büyük zevat herkesle değil ama, “sol liberal ve 
özgürlükçü” cenahla kol kola, omuz omuza yürü-
yebiliyordu, öyle ki Sol Kemalistlerle dahi…

Sancılı ve Sarsıntılı Günler

Tüm bunları neden mi hatırlatıyorum?
Şundan: Ne hazindir ki o günlerde (2013-

2019) ülkede olumsuz her olay-
dan iktidarı sorumlu tutan bu 
muannid, muhalif ve mütearrız 
büyükler, ayaklarına çivi batsa, 
başlarına taş düşse bunu iktidar-
dan bilirlerdi. Bu takıntılı anti AK 
Parti/Erdoğan mantığının, son 
günlerde zirve yaptığını görü-
yoruz. Öyle bir zirve ki sonuçta, 
sözde demokrasi, özgürlük, ada-
let, eşitlik (ne ve neyin eşitliği ve 
özgürlüğüyse) naralarıyla iktidara 
bir ders verdiği ve birilerinin de-
mokrasiye “balans ayarı” yaptığı 
gibi ayar çektiler, kulak büktü-
ler, had bildirdiler; tıpkı sözüm 
ona “uhuvvet, müsavat, hürri-
yet ve adalet” naralarıyla İkinci 
Abdulhamit’i tahttan indirme 
operasyonuna girişen Jöntürkler 

ve İttihatçılar gibi… Günümüz gezicilerin kalkış-
masına ne kadar da benziyor, değil mi? Ne oldu 
sonra? Koca bir imparatorluk yıkıldı ve ümmet 
öksüz kaldı ve ümmet belini bir daha da doğrul-
tamadı. Tam doğrultacakken, düşman yedi düvel 
yetmiyormuş gibi bir de “içimizdeki İrlandalılar” 
ha bire çocuklar gibi mızıkçılık yapıyorlar, her 
şeye ayak diretiyorlar. Bu anti iktidar heveslilerin, 
mezkûr tarihlerde sahip oldukları inadi ve inka-
ri tavırlarını bugün de sürdürdüklerini görüyo-
ruz. Yine, 2013 Gezi kalkışması ve 17/25 Aralık 
hükümete operasyon olayında uslanmayıp kimi, 
gezi zekâlılarla kimileri de “FETÖ”nün gazete ve 
televizyonlarında boy gösteriyordu. Ta ki 15 Tem-
muz 2016 Darbe Girişimine kadar. Lakin iş işten 
geçmişti ve son pişmanlık fayda etmemişti. Ta-
mam dedik, bu büyüklerimiz hata yapmış olabilir 

Müslümanlar, meş-
veretlerini sadece 
kendi aralarında 
yapmalı, alınan 
ortak kararlara 
uymalı ve olaylara 
beşeri ideolojilerin 
zaviyesinden, günü 
birlik siyaset gözlük-
lerinden değil, sade-
ce ve sadece vahyin 
zaviyesinden bak-
malıdırlar.
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dedik. Hayır, görünen o ki bu uslanmaz ve ibret 
almaz ekâbir yazarlarımız tam gaz burnunun di-
kine gitmeye devam ediyorlar. Anlaşılan, bu arka-
daşların kolay kolay ıslah ve iflah olmaya niyetleri 
yok.

Evet, o sancılı ve sarsıntılı günlerde -tabirimi 
mazur görün- serseri takımının “haklı” talepleri-
nin yanında yer alanlar aynı feraset ve basiretsizli-
ği gösterip, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “adalet yürü-
yüşünü” ve bir “proje” olan Ekrem İmamoğlu’nun 
projelerini destekleyebiliyorlar. Kimseyi takmaz 
ve dahi dinlemez (en iyi onlar bilir çünkü) bu 
kronik “iktidar” takıntıları, eylem ve söylemle-
riyle İslâmcıların kahir ekseriyetini üzdüklerini 
ve ağızlarına bir parmak bal çalan liberal ve sol 
Kemalistleri de sevindirdiklerini bilmiyorlar mı?

Bilsinler ki bugün zil takıp methiyeler dizdik-
leri Kılıçdaroğlu ve avanesi, ellerine geçtiği ilk 
fırsatta biz Müslümanlara neler yaşatacaklarını 
-geçmişte yaşattıkları gibi- ve timsah gözyaşlarıyla 
eğildikleri Suriye sorununu kökten nasıl çözüme 
(ölüme göndererek) kavuşturacaklarını görsünler!

Demem şu ki Suriyeli kardeşlerimizin, 
2011’den bu yana başta CHP olmak üzere Kema-
list ve ulusalcı zihniyet tarafından hep ötelendi-
ğini, dışlandığını ve bu sorunun; nasıl sorunsal 
hâle getirildiğini bizim “özgürlükçü” muhalif 
İslâmcılarımız bilmiyorlar mı? Bilmiyorlarsa hatır-
latalım öyleyse: Bütün paradigmasını ve ontolo-
jisini İslâm/ Arap karşıtlığı üzerine inşa eden bu 
sol tandanslı Kemalist zihniyetin varacağı nokta 

buydu zaten. Bu zihniyetin Suriyeli kardeşlerimiz-
le ilgili her platformda beyanatları çok iyi bilindiği 
hâlde -ki ilk icraatlarını kazandıkları belediyelerle 
gösterdiler- göz göre göre destek çıktılar bu gezi 
ruhlu özgürlük(!) savaşçılarımız. 

Evet, tüm bunlar herkesin gözleri önünde ce-
reyan ederken kronik anti AK Partili, hatta anti 
Erdoğancı (tek adam, diktatör vb. söylemleriyle) 
muhteremlerimizin Suriye sorunuyla alakadar ol-
maları ve hatta gündem belirlemeleri samimi ol-
madığı gibi, bir nevi günah çıkarma girişimidir. 

Siz birilerinin kulağını çekerseniz, birilerine 
had bildirirseniz birileri de hepimizin ama ku-
laklarını öyle bir çeker ve öyle bir had bildirir ki 
(Ecevit’in Merve Kavakçı’ya had bildirmesi gibi) 
kimsenin gıkı çıkmaz, çünkü güç/iktidardan yok-
sun olursan ya da iktidarı birilerine peşkeş çeker-
sen/bırakırsan çıkaracak sesin, verecek cevabın 
olmaz.

Söz” kulak çekmek” ve “ders vermek” ten açıl-
mışken sizi yakın geçmişe bir yolculuğa çıkaralım. 
Hepimizi derinden sarsan ve artçıları (travmaları) 
hâlâ devam eden bir depremi yaşadık: Ne idüğü 
belli olmayan ve eski bir milletvekilin3 deyişiyle 
“sütü bozuk post modern darbe” (28 Şubat 1997 
Darbesi).

Hatırlıyoruz değil mi, bu ayar çekme, had 
bildirme ve kulak bükmeleri? Bir omzu kalaba-
lık (Çevik Bir) rahmetli Erbakan hocaya (pardon 
demokrasiye) balans ayarı çekti, onu derdest edip 
ona oy veren kitleyi de tarihte eşi benzeri görül-
meyen gadre/zulme uğrattılar. İliklerimize kadar 
yaşadığımız bu 28 Şubat soğuğunun ayrıntılarına 
girmiyorum, konumuz uzadıkça uzar sonra, bir 
illiyet bağı kuruyorum sadece. Yani, o tarihlerde 
sadece kulaklarımız değil ruhumuz da koparıl-
dı. Zira fırsat ellerine geçmişti bu Kemalistlerin, 
tam da kendilerine yakışanı yapmışlardı. Şimdi 
de az buçuk fırsat ellerine geçti (birçok beledi-
yeleri alarak) ve daha şimdiden o eski zulümle-
rini ufak(tan) icra etmeye başladılar (Bir taraftan 
haksız yere işten çıkarmalar, bir taraftan gruplar 
hâlinde Suriyeli kardeşlerimizi ölüme gönderme-
lerine sebep oldukları için). Bu her şeye muhalif 
zihniyet, bunları şu hâldeyken bile pervasızca ve 
ahlaksızca yapabiliyorsa, gelecekte tümden fırsat 
eline geçtiğinde neleri yapacağını siz düşünün 
artık!

3 Bekir Sobacı, FP Eski Tokat Milletvekili

Hukuk, eğitim, ekonomi alanında birçok 
şeyin eksik kaldığı yadsınamaz, bunla-
rı gerçekleştirmesi gerekirdi iktidarın. 
Tüm bu eksikliklere rağmen kazanım-
ları nereye koyacağız? Evet, kazanım-
lar her şey değil ama az şey de değildir. 
28 Şubat zulmünün acısını, o zulmü 
birebir yaşayanlar daha iyi bilirler. 
Dolayısıyla o meşum günlerin tekrar 
avdet etmesinden tedirgin olmaların-
dan daha doğal bir şey olamaz. Daha 
ötesi ümmetin mağdur çocuklarının 
kazanımları, liberal ve sosyalist kesi-
min birtakım flu söylem ve taleplerine 
feda edilemez.
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Eleştiri ve İnsaf

Şimdi anladınız mı, bunun sadece bir “ku-
lak çekme” operasyonu ve bir süreliğine de olsa 
“koltuk değişimi/paylaşımı” olmadığını! Keza hep’ 
güç zehirlenmesi’nden söz ederler ya, iyi tamam 
da ‘hizmet zehirlenmesi’ de yok mu, onu neden 
görmüyor bu İslâmcılarımız(!). Hani bu büyük 
yazarlarımız köşelerinde hemen hemen her kalem 
oynattıklarında “İktidarın paylaşımı ve değişimin 
gerekliliği”nden dem vuruyorlar ya, işte buna bir 
anlam veremiyorum. Bu iktidar/koltuk değişimi 
öyle çocuk oyuncağı mıdır ki kendi şahsi küskün-
lük ve kırgınlıklarımıza alet ediyoruz? Hem sonra, 
bu koltuk/iktidar değişimi kiminle/kime olacak? 
Allah aşkına koltuk dediğiniz sıradan bir eşya mı-
dır ki olmadı, değiştirilsin ya da çöpe atılsın? Si-
zin o koltuk dediğiniz şey, bir ‘erk’tir ki mazlum 
ve mustazaf halkın ona şiddetle ihtiyacı vardı(r) 
ve uzun soluklu bir mücadele (el ele yürüyüşü, 
sabah namazı buluşmalarında toplu yapılan dua, 
Ankara ve Sakarya gibi illerde kurulan çadırlarda-
ki 24 saat nöbet ve imza kampanyaları vb. ame-
liyeler) sonucunda elde edildi. Dolayısıyla, kolay 
kolay elde edilmeyen o “koltuk” ve “iktidar”, ne-
den onu hak etmeyen ve bu milletin aziz değerle-
rine saygısız birilerine terk edilsin? Bu gerçekler 
tüm berraklığıyla ortadayken, hangi paylaşım ve 
değişimden bahsedebiliyor bu muhalif ve adalet 
mümessili “özgürlükçülerimiz”? Ne çabuk unut-
tuk ‘koltuk’ değişiminden kaynaklanan post mo-
dern zulmü? Elbette ki iktidarın hataları vardır ve 
bunu makul karşılamıyoruz; fakat ders verme ve 
koltuk değiştirmenin ne zamanıdır ne de yeri... 

Şimdiden bu takıntılı anticilerin; “Her şey ikti-
dar değil ve hiçbir ahlaki ilke/erdem iktidara kur-
ban edilemez.” dediklerini duyar gibiyim. El-hak 
doğrudur bu söylemleri, altına imzamızı da ata-
rız. Ama bu arkadaşlar da iyi bilirler ki bu, ideal 
olandır realite (reel politik değil) ise, buna engel-
dir. Engeli aşmanın yolu, her darbede insanımı-
za kan kusturan bu İslâm ve Müslüman düşmanı 
zihniyete eylem ve söylemleriyle- kimin gezi kal-
kışmasında gezicilerle birlikte hareket ettiklerini, 
liberal ve solcu taifenin hazırladığı sözde özgürlük 
bildirisine imza attıklarını; keza kimin de “Ada-
let Yürüyüşü”nde Kılıçdaroğlu’na destek verdiğini 
biliyoruz. Bu “ders” verme ve “ayar çekme”den 
sadece Suriyeliler değil, Ümmet-i İslâm zarar gö-
recektir hafezenallah! Şunu bilsin bu duayen ya-
zarlarımız, takıntılı anticilerimiz; iktidarı acıma-
sızca eleştirmeleri, ulu orta her sadmeleri, özelde 

CHP genelde tüm İslâmofobik gürûhun değirme-
nine su taşımak olacaktır.

Kızgınlıklarımız ve kırgınlıklarımızdan ötürü 
(bunların bir kısmı da başka mahallenin çocuk-
larınındır ve belki de onlar namına tüm bunlar) 
sırf değişim olsun da kim/kimden gelirse gelsin 
mantı(ksızlı)ğı bu ülkeye zarar verir. Geçmişte bu 
tür hatalar yüzünden hep mağduriyetler ve acılar 
yaşadık, böyle giderse yine yaşayacağız. Peki bu-
nun hesabını kolay kolay verebilecek miyiz? Yeni 
28 Şubatların yaşanmasını tekrar istemiyorsak 
eğer, birlikte elde ettiğimiz kazanımlarımıza iha-
net etmeyelim, onlara sahip çıkalım! Bunları söy-
lerken iktidarın hatalarını göz ardı ediyor değilim, 
“sütten çıkmış ak kaşık “ değildir iktidar. Hukuk, 
eğitim, ekonomi alanında birçok şeyin eksik kal-
dığı yadsınamaz, bunları gerçekleştirmesi gere-
kirdi iktidarın. Tüm bu eksikliklere rağmen ka-
zanımları nereye koyacağız? Evet, kazanımlar her 
şey değil ama az şey de değildir. 28 Şubat zulmü-
nün acısını, o zulmü birebir yaşayanlar daha iyi 
bilirler. Dolayısıyla o meşum günlerin tekrar avdet 
etmesinden tedirgin olmalarından daha doğal bir 
şey olamaz. Daha ötesi ümmetin mağdur çocuk-
larının kazanımları, liberal ve sosyalist kesimin 
birtakım flu söylem ve taleplerine feda edilemez. 
Ne idüğü belli olmayan insanlar kendi nefsani ve 
behimi arzularını (özgürlüklerini) gerçekleştire-
cekler diye, her naralarına kulak kesilmek, her ey-
lemlerine destek vermek sadece onları sevindirir 
ama Müslümanları asla…

Böylesi arkadaşlar söylediklerinde haklı olabi-
lirler ama bunu kardeşlerinin yüzüne karşı söy-
leyebilmeliler. Çünkü kardeşlik hukuku bunu 
gerektirir. Bu ikazlarını yüzlerine karşı değil de 
şurada, burada söylerlerse bundan sadece siyaset 
zarar görmez, diğer Müslümanlar da zarar görür 
ve muhalif zihniyet (İslâm karşıtları) kârlı çıkar. 
Bu gemiyi beğenmesek de bu gemi ağır aksak da 
gitse, hiç yoktan yeğdir. Bu gemiyi yeniden onar-
mak bizim işimizdir dışardakilerin işi değil. Zira 
onlar (tüm İslâm karşıtları) gemiyi tamir değil tah-
rip ederler. Dolayısıyla bu gemi bizimdir, batarsa 
hepimiz batarız.

Ezcümle, yapılması gereken şudur: Müslü-
manlar, meşveretlerini sadece kendi aralarında 
yapmalı, alınan ortak kararlara uymalı ve olaylara 
beşeri ideolojilerin zaviyesinden, günü birlik siya-
set gözlüklerinden değil, sadece ve sadece vahyin 
zaviyesinden bakmalıdırlar.
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Burhanettin CAN

15 Temmuz İhanet Hareketi, askeri boyuttan ziyade sosyolojik savaş boyutu 
önemli olan çok özel bir darbe şeklidir. 15 Temmuz İhanet Hareketi, sosyolojik 
savaş amaçlı bir askeri darbe girişimi olduğu için darbeci şer ittifakı, darbe 
sonrası süreci Türkiye’de yeni fay hatları inşa etmek ve varolan fay hatlarını enerji 
ile doldurup harekete geçirmek üzerine bir strateji izlemektedir. Dolaylı harp 
stratejisine uygun olarak çok ciddi kirli bilgi yaymakta, zihinsel bir kaos oluşturup 
insanların birbirlerine olan güvenini yıkarak bireyselleştirmek istemektedir.  

-Şehir Üniversitesi Operasyonu Bağlamında-

15 Temmuz İhanet Hareketinin Sosyolojik Savaş 
Boyutunu Bir Kez Daha Düşünmek

“Göz o ki dağın arkasını göre, 
Akıl o ki başına geleceği bile” 

O slo görüşmelerinin deşifre edilmesi ile başlayan 
Taksim Kadife Darbe Süreci, 7 Haziran 2015 

genel seçiminde amacına ulaşmış ve siyasal ikti-
darın tek başına iktidar olmasını engellemiştir. 

Taksim Kadife Darbe Sürecinin beyin takımının 
(Şer İttifakı) gerçek ama-
cı, sadece bir siyası iktidarı 
devirmek değil, Türkiye’yi 
ayrıştıracak, bölecek, par-
çalayacak bir sosyolojik sa-
vaşı başlatıp derinleştirmek 
ve nihayetinde Türkiye’yi 
Suriyeleştirmektir.

15 Temmuz 2016 İhanet 
Hareketi, Taksim Kadife Darbe Sürecinin deva-
mı olup bu ana amaca dönük olarak gerçekleş-
tirilmiştir. Gülen Hareketi’ni bir Truva atı olarak 
kullanan Şer İttifakının Türkiye’ye karşı başlattığı 
sosyolojik savaş amaçlı askeri bir darbe girişimi-
dir. Bir gün içerisinde askeri boyutu ‘tasfiye edilen’ 
darbe girişiminin  sosyolojik boyutu gerektiği gibi 
göz önüne alınmadığı için darbe sosyolojik ola-
rak hâlâ devam etmektedir! Süreç, önde olmayan, 
görülmek istemeyen, bir “gizli el”, bir “gizli güç” 
tarafından yöneltilmektedir.  FETÖ’ye karşı veri-
len mücadelede bu kadar acemilik ve becerisizlik 

sergilenmesi ve bu denli gayrimemnun üretilmesi, 
bu pis mekanizmanın sayesinde olmuştur. 

Taksim Kadife Darbe Sürecini, sosyolojik savaş 
amaçlı 15 Temmuz İhanet Hareketini ve İran’daki 
Musaddık Darbesini göz önüne aldığımızda süreç, 
gayrimemnun üretme, güvensizlik tohumları eke-
rek toplumsal dayanışmayı yıkma amaçlı olarak 
bir merkez tarafından yönetilmektedir. 

Medyaya yansıyan boyu-
tu ile Şehir Üniversitesi Va-
kası/Operasyonu/ Provokas-
yonu da aynı “kirli, pis, gizli 
el ve güç” tarafından mey-
dana getirilmiş, yürütülmüş 
ve de sürdürülmektedir.  
Burada, medyaya yansıyan 
verilere, tarafların yaptığı 

basın açıklamalarına dayanılarak Şehir Üniversi-
tesi Operasyonu, sosyolojik savaş kapsamında ele 
alınıp değerlendirilmektedir.

Şehir Üniversitesi Vakası/Operasyonu/Provokasyonu

Şehir Üniversitesi, Bilim ve Sanat Vakfı ta-
rafından 2008 yılında kurulmuştur. İlk yer-
leşkesi, Altunizade’de kiralık binalardır. 2008 
yılında Başbakan Erdoğan’ın onayıyla Özelleş-
tirme İdaresi’nin elinde olan Dragos’taki Tekel 
Fabrikası’nın boş, atıl binaları 49 yıllığına Şehir 
Üniversitesine tahsis edilmiştir.  Cibali Tekel 
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Fabrikası’nın Kadir Has Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesi ile Dragos’taki Tekel Fabrikası’nın Şehir 
Üniversitesi’ne tahsis edilmesi arasında bir fark 
yoktur. Kaldı ki Bilkent, Koç, Sabancı, Kadir Has, 
Yeditepe, İbn Haldun, Medipol gibi birçok üniver-
site için yapılan uygulamanın bir benzeri, Şehir 
Üniversitesi için yapılmıştır.1 

Yerleşke alt yapısı inşaat ve restorasyo-
nu için üniversite, mevcut yerleşke alanı ile 
Tuzla’da bulunan arazisini teminat göstererek 
Halk Bankası’ndan kredi almış; gerekenleri ya-
parak 2017 yılında Dragos’taki yeni yerleşkesine 
taşınmıştır.2

Dragos’taki Tekel Fabrikasının arazisinin Şehir 
Üniversitesi’ne verilmesi üzerine gelişen olayları 
ya da süreci, birbiri ile etkileşimde olan beş boyut-
ta/eksende ele alıp değerlendirmek gerekmektedir:

· Şehir Üniversitesi
· TMMOB ve Kartal Belediyesi
· Halk Bankası
· Yargı
· “Gizli El”, “Gizli Güç”

TMMOB, Kartal Belediyesi ve Yargı Boyutu

Dragos’taki Tekel Fabrikasının Şehir 
Üniversitesi’ne tahsis edilmesi üzerine “TMMOB, 
bazı sendikalar ve Kartal Belediyesi”, tahsisin ip-
tali için mahkemeye başvurmuşlardır. Yerleşke-
nin bağlı olduğu Kartal Belediyesi, Büyükşehir 
Belediyesi’nin ruhsat vermesine rağmen, üni-
versiteye istenen ruhsatı vermemiştir.  2014 yı-
lında Danıştay, Başbakanlık tarafından Şehir 
Üniversitesi’ne yapılan tahsisi iptal etmiştir.3 

2015 yılında üniversite, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’na söz konusu yerin 49 yıllığına Üniver-
siteye yeniden tahsis edilmesi için başvurmuştur. 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme Uygu-
lamaları Hakkında Kanunun 2. Maddesi’ne daya-
narak “sadece eğitim faaliyetleri için kullanılmak 
üzere” kaydını düşerek Dragos’taki Tekel arazisini 
bedelsiz olarak Şehir Üniversitesi’ne devretmiştir.4

Bu kez, bu karara karşı “Odalar, sendikalar ve 
Kartal Belediyesi, 17 dava açmıştır.” Ancak bu 17 

1 Yıldıray Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar,  
yildirayogur@karar.com, 23.10.2019.

2 Şehir Üniversitesi’nin 14.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması.

3 Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın Basın Toplantısı, Kartal 
Haber, 24 Ekim 2019. 
https://www.sehir.edu.tr/tr/Documents/Istanbul_Sehir_
Universitesinden_Halkbank_Aciklamasi.pdf 

4 Yıldıray Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar,  
yildirayogur@karar.com, 23.10.2019.

davanın tamamı Şehir Üniversitesi’nin lehine so-
nuçlanmıştır.5 Bununla birlikte Kartal Belediyesi, 
restorasyon ve inşaat için yine ruhsat vermemiştir. 
Üniversitenin planında kütüphane arazisi olarak 
ayrılmış olan alan, ticaret ve konut alanı olarak 
satılığa çıkarılınca, Kartal Belediyesi fikrini değiş-
tirerek ruhsat konusundaki çekincesini kaldırıp 
üniversitenin önünü açmıştır.6

Yargının kararından sonra 30 gün içinde iti-
raz etmesi gereken TMMOB, “2 yıl 52 gün son-
ra 2017 yılında mahkemeye yeni bir başvuruda 
bulunmuştur”. İdari Mahkeme, “bu başvurunun 
devir kararından itibaren 30 gün içinde yapılması 
şartını” gerekçe göstererek başvuruyu reddetmiş-
tir. Buna rağmen itiraz bir üst mahkemeye taşın-
mış ve “Danıştay 13. Dairesi İdari Mahkemesi 
iptal başvurusunu işleme almıştır.” Mahkeme, 
“Özelleştirme Yüksek Kurulu’na bu arazinin üni-
versiteye neden devredildiğini” sorduğunda, Ha-
zine Bakanlığı’na bağlı olan kurul sorulara “idari 
tasarruf” dışında açıklayıcı bir cevap vermemiş-
tir.” Bunun üzerine Danıştay 13. Dairesi, Kasım 
2018’de oy çokluğu ile arazinin devri kararını ip-
tal etmiştir. Üniversite karara itiraz etmiş ve dosya 

5 Yıldıray Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar,  
yildirayogur@karar.com, 23.10.2019. Rektör Prof. Dr. 
Peyami Çelikcan’ın Basın Toplantısı, Kartal Haber, 24 Ekim 
2019.
https://www.sehir.edu.tr/tr/Documents/Istanbul_Sehir_
Universitesinden_Halkbank_Aciklamasi.pdf 

6 Yıldıray Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar,  
yildirayogur@karar.com, 23.10.2019.

Sosyolojik Savaş, sosyoloji teorilerinin 
savaş fenomenine uygulanarak, hedef 
toplumun işleyişine yöneltilen sosyo-
lojik müdahaleleri ifade eden bir kav-
ramdır.  Sosyolojik savaşta, hedef alı-
nan toplumun dayanışma ve bütün-
leşme kapasitesini zayıflatma, ortadan 
kaldırma, tahrif etme-dönüştürme 
amaçlanır. Toplumdaki farklı sosyal 
güçler, karşı karşıya getirilir ve farklı 
kesimler aktif halde kitlesel çatışmaya 
sokularak toplum bir kaosa sürükle-
nir. Ardından hedef topluma müdaha-
le edilerek toplum, yeni ortak paydalar 
etrafında şekillendirilip yapılandırılır.
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son karar için Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na 
gitmiştir ve dosya orada beklemektedir.7 

Tapusu üniversitede olan sekiz parsel araziden 
sadece birinin davalık olduğunun hatırlanmasın-
da fayda vardır.  Burada dikkat çeken noktalar 
şunlardır:
· TMMOB, 30 gün içinde yapması gereken 

şikâyeti, “2 yıl 52 gün sonra” niçin yapmış-
tır? TMMOB hukukçularının bunu bilmemesi 
mümkün değildir. Bildikle-
rini varsaydığımızda şikâyet 
etmeyi kendilerinden ta-
lep eden birileri mi vardır?  
TMMOB’u kimler yanlış 
yönlendirmiştir? Bunlar, 
cevaplandırılması gereken 
önemli sorulardır. 

· İdari mahkeme, “30 gün 
şartını gerekçe gösterip 
müracaatı reddettiğine” 
göre bir üst mahkeme-
nin müracaatı kabul edip 
işlem yapması hangi hu-
kuki gerekçelere dayan-
maktadır? Açıklanmalıdır. 
Yoksa TMMOB’u ters köşe 
yapanlar(varsa), burada da 
mı etkili olmuş ve davanın 
açılmasını sağlamıştır.

· Üst mahkemenin yaptığı 
doğruysa, alt mahkeme ni-
çin böyle bir karar vermiştir? İdari mahkeme-
nin gerekçesi hukuki değil midir?

· Özelleştirme Yüksek Kurulu, Danıştay 13. Dai-
resi İdari Mahkemesi’nin sorduğu soruya niçin 
“idari tasarruf” dışında açıklayıcı, ayrıntılı bir 
cevap vermemiştir? Böyle cevap vermesini is-
teyen bir güç var mıdır, varsa kimdir ve neden?

Halk Bankası ve Yargı Boyutu

Üniversitenin noter tasdikli basın açıklamasına 
göre Üniversite, Dragos’taki yerleşkenin restoras-
yon ve inşaatları için “bankanın toplam kredi ala-
cağının altı katı fazlasıyla yaklaşık 2,300,000,000 
TL değerinde ipotek yaptırarak” bankanın kredi-
sini güvence altına almıştır.8 

7 Yıldıray Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar,  
yildirayogur@karar.com, 23.10.2019. Rektör Prof. Dr. 
Peyami Çelikcan’ın Basın Toplantısı, Kartal Haber, 24 Ekim 
2019.

8 Seda Çakır, “Şehir Üniversitesi’ne tedbirin amacı kayyu-
ma kapı açmak”, Karar.Com 16.10.2019, Karar. Şehir 

 Ancak TMMOB tarafından 2017 yılında kam-
püs arazisinin devri ile ilgili açılan “dava” üzerine, 
Halkbank üniversiteye tahsis ettiği kredi limit-
lerinin kullanılmasına izin vermemiştir. Yapılan 
görüşmeler sonunda TMMOB’un yeni açtığı dava-
dan dolayı Halk Bankası, muhtemelen, kendisini 
daha da güvenceye alabilmek için Üniversite’den 
yeni, ek teminatlar istemiştir. Üniversite’nin 
15.10.2019 tarihli basın açıklamasından anlaşıldı-

ğı kadarıyla, “hiçbir yasal mec-
buriyet yokken bankanın tale-
binden dolayı iyi niyet gösterisi 
olarak Tuzla’da Üniversite’ye 
ait olan 120 dönüm daha arazi 
Halk Bankası’na ek olarak ipo-
tek ettirilmiştir.”9

Her şey karşılıklı görüşme-
lerle çözüldüğü, işlerin yolu-
na girdiği bir dönemde, Halk 
Bankası, 24.07.2019 tarihinde 
YÖK’ e başvurarak  üniversite 
ile ilgili aşağıdaki şikâyetleri 
dile getirerek tedbir alınmasını 
istemiştir:

“1- Süreç içerisinde üni-
versite, öğrenci sayısını artıra-
mamış, ilave kaynak oluştura-
mamış ve yapılan nakit akım 
projeksiyonlarına göre öğrenci 
sayılarının arttırılması, yeni 
kaynak oluşturulmasının kısa 

vadede mümkün olamayacağı görülmüştür.”
2- “[…] İstanbul Şehir Üniversitesi adına ka-

yıtlı olan üniversite kampüsündeki taşınmazlar 
üzerinde bankamız adına ipotek tesis edilmiştir. 
Söz konusu taşınmazların … Devredilmesine iliş-
kin açılmış olan dava sonucunda… kredilerimizin 
teminatsız kalma riski ile karşılaşılmıştır.”10

Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; https://
medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarna-
me/ https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/sehir-univer-
sitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950# 

9 Yıldıray Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar,  
yildirayogur@karar.com, 23.10.2019. Şehir Üniversitesi’nin 
14.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması. Rektör Prof. Dr. 
Peyami Çelikcan’ın Basın Toplantısı, Kartal Haber, 24 Ekim 
2019. https://www.sehir.edu.tr/tr/Documents/Istanbul_
Sehir_Universitesinden_Halkbank_Aciklamasi.pdf  .Seda 
Çakır, “Şehir Üniversitesi’ne tedbirin amacı kayyuma kapı 
açmak”, Karar.Com 16.10.2019, Karar. Şehir Üniversitesinin 
15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; https://medyanotu.
com/sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname/ https://
www.karar.com/ekonomi-haberleri/sehir-universitesinden-
halkbanka-ihtarname-1365950#

10 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 

Bize göre Şehir 
Üniversitesi operasyonu 
da sürecin devamı olup 
aynı güç tarafından, 
aynı amaçlı olarak yapıl-
mış ve de yürütülmekte-
dir.  Şehir Üniversitesi 
operasyonunun bir 
boyutu da yetişmiş beyin 
göçünün sağlanmasıdır. 
Üniversite bünyesinde 
var olan çok kıymetli 
akademisyenlerin bık-
tırılması, “Lanet olsun!” 
dedirtilerek ülke dışına 
göç ettirilmesi amaçlan-
mış olabilir.
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YÖK, söz konusu şikâyet ile ilgili üniversiteden 
bilgi istemiş, üniversitenin iddialara verdiği cevap, 
Halk Bankası’nın tutum, tavır ve davranışlarında 
bir garipliğin olduğunu ortaya koymaktadır:
(i) “Periyodik olarak yapılan değerlendirmeler-

den de görülebileceği üzere, öğrenci sayıla-
rımızın düzenli bir şekilde arttığı yeni kam-
püs imkânları çerçevesinde de yeni imkânlar 
oluşturulduğu, 

(ii) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı doluluk 
oranlarımızın %94 olarak gerçekleştiği,

(iii) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında toplam 
öğrenci sayımızın da bir önceki yıla göre % 
25 arttığı,

(iv) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında gelirle-
rimizin de giderlerimizden %18 daha fazla 
gerçekleştiği,

(v) Afaki olarak, “teminatsız kalma riski”  id-
diasına yönelik olarak ise Banka’nın sadece 
ve sadece ipotek kapsamındaki bir parseline 
ilişkin dava sürecinin devam etmekte oldu-
ğu, ipotek kapsamındaki diğer parseller ba-
kımından herhangi bir dava söz konusu ol-
madığı gibi geri kalan parsellerin ekonomik 
değerinin kredi alacağınızın fazlasını karşıla-
yacak değerde olduğu, 

(vi) Özellikle, yine aynı yazıda, Üniversitemi-
zin bu zamana kadar hiçbir aksaklığa mahal 
vermeksizin akademik ve idari tüm çalışan-
larının ödemelerini düzenli olarak yaptığı, 
hiçbir ticari alacaktan dolayı, icra takibine 
uğramadığı, Hangi muhasebe standartları 
uygulanırsa uygulansın, üniversitemizin hiç-
bir şekilde mali bir acz içerisinde olmadığı 
YÖK’e iletilmiş idi.”11

Gerek üniversitenin yaptığı basın açıklama-
sında gerekse üniversite rektörünün yaptığı basın 
toplantısında, üniversitenin web sayfasında olan 
raporlarda yer alan bilgilere özel olarak vurgu 
yapılmıştır.12 Halk Bankası, YÖK’e şikâyet ettiği 

https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
h t t p s : / / w w w. k a r a r . c o m / e k o n o m i - h a b e r l e r i /
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

11 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
h t t p s : / / w w w. k a r a r . c o m / e k o n o m i - h a b e r l e r i /
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

12 Şehir Üniversitesi’nin 14.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması. 
Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın Basın Toplantısı, Kartal 
Haber, 24 Ekim 2019. 
https://www.sehir.edu.tr/tr/Documents/Istanbul_Sehir_
Universitesinden_Halkbank_Aciklamasi.pdf 

noktalardaki bilgileri, üniversiteden isteyebilir, 
üniversitenin web sayfasından alabilir ya da doğ-
rudan doğruya YÖK’ten isteyebilirdi. 

Bir devlet bankası olan Halk Bankası;
· YÖK’e başvurmadan önce Şehir Üniversitesi’nin 

önceki yıllara nazaran öğrenci sayısında artış 
olup olmadığını, 

· İlgili yılda ki kontenjanlarını doldurup doldu-
ramadığını (doluluk oranlarını), 

· Personel maaşlarını ödeyip ödeyemediğini, 
· Herhangi bir icra takibine uğrayıp uğramadı-

ğını sormadan, araştırmadan, YÖK’e başvur-
masında bir anormallik yok mudur?  Böyle bir 
hatayı Halk Bankası nasıl yapabilir?  

Yoksa Halk Bankası yönetiminden böyle dav-
ranmasını isteyen birileri mi vardır?  

“Sekiz parselden biri davalık” iken ve üniver-
siteye verdiği kredinin teminatını çok daha fazlası 
ile almış iken, Danıştay’daki dava henüz sonuç-
lanmamışken Halk Bankası’nın, davanın sonuç-
lanmasını beklemeden “kredisinin teminatının 
riske girdiğini” iddia ederek, “Üniversite’nin kre-
di limitlerine tedbir koyması” ilkeli bir davranış 
değildir. 

Bütün olumsuzluklara rağmen Şehir Üniver-
sitesi yönetimi, Halk Bankası yönetimi, “kredinin 
taksitlendirilmesi için” 9.10.2019 tarihinde ortak 
toplantı yaparak mutabakata varmışlardır:

4- “Bunlara ek olarak, 7186 sayılı Kanun ile 
sağlanan haklar çerçevesinde tarafınızla kredi ya-
pılandırma görüşmeleri devam etmiş, herhangi bir 
ilave teminat gösterme zorunluluğu ve gerekliliği 
bulunmamasına rağmen iyi niyetimizin göstergesi 
olarak Bankanız lehine ek ipotek tesis edilmiş, bu 
bağlamda Üniversitemiz yetkilileri ile Bankanız 
yetkilileri arasında müteaddit görüşme sağlanmış-
tır. Son olarak ihtiyati haciz işleminizden bir gün 
önce, bugün itibariyle tuhaf olarak gördüğümüz 
kredinin yeniden yapılandırılması toplantısında 
(09.10.2019 tarihinde) Bankanız yetkilileri olan 
Genel Müdür Yardımcısı …, Daire Başkanı …, Bi-
rinci Hukuk Müşaviri …, Şube Müdürü …, Şube 
Müdürü Yardımcısı … ve Hukuk Müşaviri… ile 
görüşme yapılmıştır. Kendilerine sunulan ticari 
projeksiyonlara binaen; 
(i)  Üniversitemizin kredisinin yeniden yapılan-

dırılma imkânının olduğu, 
(ii)  Sunmuş olduğumuz projeksiyonun ve öde-

me tablosunun yeterli olduğu, 
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(iii)  Bu haliyle dosyamızın Halk Bankası Yöne-
tim Kurulu’na götürüleceği hususları toplan-
tıda hazır bulunan Bankanız yetkililerince 
tarafımıza beyan edilmiştir.”13

Halk Bankası yönetimi, üniversite yöneti-
mi ile 9.10. 2019 tarihli toplantıda mutabakata 
vardıktan bir gün sonra, 10.10.2019 tarihinde, 
Halk Bankası yönetimi, “İstanbul 18. Asliye Tica-
ret Mahkemesi’ne başvurarak üniversitenin diğer 
bankalardaki tüm hesaplarına ihtiyati haciz kara-
rı çıkarmıştır.” Bu gelişmeler üzerine üniversite, 
14.10 2019 tarihinde basın açıklaması yaparak 
gelişmeleri ana hatları ile kamuoyu ile paylaşmış 
ve Halk Bankası yönetimini eleştirmiştir.14 

Üniversitenin 14.10.2019 tarihli basın açıkla-
ması üzerine Halk Bankası Yönetimi, 15.10.2019 
tarihinde Web sitesinden bir basın açıklaması ya-
parak Şehir Üniversitesi’nin basın açıklamasına 
nispeten sert bir cevap vermiştir:

“İstanbul Şehir Üniversitesi Hakkında Kamu-
oyu Duyurusu

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin resmi internet 
sitesinde Bankamız ile ilgili olarak yayımlanan 
14.10.2019 tarihli basın açıklamasında kamuo-
yunu ve yatırımcıları yanıltıcı, Bankamızın güven 
ve itibarını sarsıcı, gerçeği yansıtmaktan uzak id-
dialara karşı müşterilerimizin, yatırımcıların ve 
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir 
açıklama yapma gereği doğmuştur.

İstanbul Şehir Üniversitesi, Bankamızdan kul-
lanmış olduğu kredileri vadesinde geri ödememiş, 
bu süreç içerisinde birçok defa ödeme kolaylığı 
sağlanmasına rağmen yükümlülüklerini yerine 
getirmemiştir.

İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından Banka-
mıza sunulan geri ödeme projeksiyonlarının tut-
maması, kredilerin teminatına alınan ipoteklerin 
teminat vasfını yitirmesi ve yapılan görüşmeler-
den de sonuç alınamaması üzerine, 5411 sayılı 

13 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

14 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
ht tps : / /www.karar.com/ekonomi-haber le r i / seh i r-
universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950# https://
www.paramedya.com.tr/devami/39478/halk-bankasindan-
 sehir-universitesinin-tum-varliklarina-tedbir Yıldıray
 Oğur, “Nasıl olsa bir gün bir arşivde okuruz...”,  Karar, 
 yildirayogur@karar.com, 23.10.2019.

Bankacılık Kanunu’nun getirdiği kamusal sorum-
luluk gereği, alacağın tahsili süreci başlatılmıştır.

Gerçekleştirilen takip işlemleri mevzuata, 
bankacılık teamüllerine ve taraflar arasında im-
zalanan sözleşmelere uygundur. Bankamız, fa-
aliyetlerini ilgili mevzuata uygun olarak yerine 
getirmekte olup, İstanbul Şehir Üniversitesi ta-
rafından yayımlanan basın açıklamasında haksız 
ve mesnetsiz olarak ifade edildiği şekilde bir mis-
yonun tarafımıza yüklenemeyeceği açıktır. Ban-
kalar hakkında güven ve itibarı sarsacak nitelik-
te açıklama, yayın, haber ve yorumlar yapılması, 
Bankacılık Kanunu’nun ‘İtibarın Korunması’ hak-
kındaki hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. 
Bankamız, bu tür yanıltıcı açıklama, yayın, haber 
ve yorum yapanlar hakkında cezai ve hukuki her 
türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Bankamızın, bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da yasal mevzuata ve bankacılık uygu-
lamalarına uygun şekilde, tüm müşterilerimize 
eşit mesafede faaliyet göstermeye devam edeceği-
ni; gerçekle bağdaşmayan yanıltıcı açıklama, ya-
yın, haber ve yorumlara itibar edilmemesini ka-
muoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.”15

Halk Bankası’nın basın açıklamasına üniver-
siteden anında cevap, noter aracılığıyla 2. basın 
açıklaması şeklinde gelmiştir:

“T.C. Halkbank A.Ş., dün (15.10.2019) web 
sitesinden yapmış olduğu bir açıklama ile İstan-
bul Şehir Üniversitesi hesaplarına ilişkin yapı-
lan hukuksuz ihtiyati haciz işleminin bankacılık 
teamüllerine ve hukuka uygun olduğunu iddia 
etmektedir. Bankaya 15.10.2019 tarihinde noter 
aracılığıyla göndermiş olduğumuz ihtarnameyi 
kamuoyu ile paylaşma zarureti doğmuştur.”16

5 sayfadan oluşan basın açıklaması, süreçte ya-
şananları özetleyerek Halk Bankası’nın iddiaları-
na, çok yüksek eleştirel dozda, belgesel mahiyette 
bir cevap vermiştir. Üniversite’nin bu ikinci basın 
açıklamasında, 9.10.2019 tarihli ortak toplantıda-
ki mutabakattan “bir gün sonra” bankanın haciz 
kararı aldırması sorgulanmakta, Bankanın asıl ni-
yetinin “Şehir Üniversitesi’nin Garantör üniversi-
teye devredilebilmesi için bir hukuksal zemin ha-
zırlamak” olduğuna dikkat çekilmektedir: 

15 Halk Bankasının 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://www.halkbank.com.tr/20295-istanbul_sehir_univer-
sitesi_hakkinda_kamuoyu_duyurusu

16 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#
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“5- Yaklaşık altı (6) aydır, tüm iyi niyetimizle 
yapmakta oluğumuz görüşmeler ve son toplantı-
daki davranış ve beyanlarınız ile tamamıyla çelişik 
şekilde, söz konusu toplantıdan bir gün sonra, 
yetkisiz mahkemeye yapılan müracaat ile hiçbir 
teminat gösterilmeksizin, İstanbul 18. Asliye Tica-
ret Mahkemesi’nin 2019/1384 D. İş sayılı dosya-
sından tesis edilen ihtiyadi haciz kararına istina-
den İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2019/38163 
E. sayılı dosyası üzerinden muhtelif bankalarda 
mevcut tüm hesaplarımıza ihtiyadi haciz konul-
muştur. “Tarafınızca yukarıda zikredilen banka 
hesaplarına yapmış olduğunuz hukuksuz haciz iş-
lemi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“2004 
sayılı Kanun”) en temel emredici prensiplerine 
ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Buna ek olarak, 
banka çıkarlarını koruma amacı gütmeyen bu hu-
kuksuz ve tuhaf işlem, Üniversitemizin garantör 
üniversiteye devrini, “sözde” hukuken mümkün 
kılmak amacıyla Kanun, yerleşik Yargıtay içtihat-
ları ve doktrin görüşlerine aykırı şekilde alelacele 
gerçekleştirilmiş bir işlemdir.”17

Üniversitenin Halk Bankası’nın gerçekleştirdi-
ği haciz işleminde itiraz ettiği çok temel bir nok-
ta, “önce rehne müracaat zorunluluğu” ilkesinin 
Halk Bankası tarafından ihlal edilip bir hukuk ci-
nayeti işlendiğidir:

6- Akademik ve idari çalışanlarımızın maaş-
larını, öğrenci burslarını, Erasmus, TÜBİTAK, 
AB hibelerini, proje fonlarını, şebeke giderlerini 
ve günlük rutin harcamaları ödediğimiz hesap-
lar üzerinde uyguladığınız hacizler, 2004 sayılı 
Kanun’un 7. maddesi ile “Rehinle temin edilmiş 
bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa 
bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yo-
luyla takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu 
ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas 
veya haciz yoluyla takip edebilir.” şeklinde düzen-
lenen ve yerleşik Yargıtay uygulaması ile de kabul 
gören “önce rehne müracaat zorunluluğu” ilkesi-
ne açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”18

“7- Kaldı ki bilindiği üzere, 2004 sayılı 
Kanun’un 257. maddesi “Rehinle temin edilme-
miş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, 

17 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

18 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan ta-
şınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer 
haklarını ihtiyaten haczettirebilir” şeklinde dü-
zenlemeyi havi olup, Bankanız lehine tarafımızca 
tesis edilen ipotekler mevcutken ve Üniversitemiz 
tarafından kredi borcuna istinaden toplam kredi 
tutarını fazlasıyla karşılayan ek teminat verilerek 
kredi riskiniz ortadan kaldırılmışken, Bankanız 
tarafından ihtiyati haciz yoluna başvurulması 
iyiniyetli olmadığınızı ve eylemlerinizin hukuka 
aykırı olduğunu açıkça göstermektedir. Nitekim 
konuya ilişkin olarak, yerleşik uygulama hâlini 
almış Yargıtay içtihatları da bu doğrultuda olup, 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 17.01.2014 ta-
rihli, 2013/18040 E. Ve 2014/998 K. sayılı ilamı, 
“…İİK’nın anılan maddesine göre aleyhine ihti-
yati haciz istenenin lehine verilmiş bir rehin söz 
konusu ise alacaklının rehin tutarı kadar alacağı 
için öncelikle rehne başvurması gerekir.” şeklinde 
içtihat edilmiştir. Sarih Kanun hükmü ve yerleşik 
Yargıtay içtihatları doğrultusunda, Üniversite-
miz tarafından temin edilen ipotekler mevcutken 
Bankanız tarafından ihtiyati haciz kararı alınması 
açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel 
Kurulu’nun ilamında açıkça 2004 sayılı Kanun’un 
45/1. maddesinin emredici nitelikte olduğu ifa-
de edilmiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük 
Genel Kurulu’nun 26.05.2019 tarihli, 2017/2 E. 
ve 2017/3 K. Sayılı ilamında aynen, “Takip hu-
kukumuzda emredici mahiyette birçok hüküm 
mevcuttur. Örneğin konuya ilişkin olarak, İİK.45. 
maddesindeki düzenlemeye göre, rehinle temin 
edilmiş olan alacak için (kural olarak) ilk önce 
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılma-
sı zorunludur. Alacaklı ilamlı veya ilamsız haciz 
yoluna veya genel iflas yoluna başvuramaz. İşte 
bu madde emredici mahiyettedir.” şeklinde iç-
tihat edilmiştir. …Bankanız tarafından usulsüz 
ve hukukumuzun emredici hükmüne aykırı şe-
kilde alınan ihtiyati haciz kararından ivedilikle 
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vazgeçilerek, Üniversitemiz banka hesapları üze-
rinde tesis edilen hacizlerin fek ettirilmesini talep 
ederiz.”19

Üniversite yönetiminin itiraz ettiği bir başka 
nokta da, ekonomik kriz dönemlerinde “inşaat 
şirketlerinden spor kulüplerine kadar tüm fir-
maların borçları yeniden yapılandırılırken, kamu 
hizmeti sunan bir eğitim kurumu olan üniversite-
nin bundan niçin yararlandırılmadığıdır.” 

“8- Ülkemiz ekonomisinin makro göstergeler 
bakımından pozitif gelişmeler gösterdiği bugün-
lerde hükümetimizin ekonomi politikaları muva-
cehesinde inşaat şirketlerinden spor kulüplerine 
kadar tüm firmaların borçları yeniden yapılandı-
rılırken, kamu hizmeti sunan bir eğitim kurumu 
olan üniversitemizin kredisinin yeniden yapılan-
dırılması yerine hukuka aykırı bir şekilde, huku-
ken mümkün olmayan icra yolunun tercih edil-
mesi, Bankanızın alacağını tahsil etmekten ziyade 
başka bir amaca hizmet edildiğini izahtan vareste 
kılmaktadır.”20

Üniversite yönetimi, Banka hukukçularının 
ve Banka genel müdür ve yönetimlerinin “önce 
rehne müracaat zorunluluğu” ilkesini bilmemele-
ri, bilememelerinin mümkün olmadığına, bu ne-
denle de verdikleri kararın anormalliğine dikkat 
çekmektedir: “Önce rehne müracaat kuralı” icra 
ve iflas hukukunun emredici ve en temel kural-
larından birisi olduğu hususu ortalama hukukçu-
nun malumudur. Böylesine bir kuralın kurumu-
nuzun hukuk departmanının değerli hukukçuları 
tarafından atlandığına inanmamızı beklemeniz 
hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 
Söz konusu hukuksuz işlemin Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu’nun bilgisi dâhilinde olmaması 
mümkün değildir.”21

Halk Bankası yönetimi, üniversite yönetiminin 
15.10.2019 tarihli noter tasdikli, belgesel mahi-
yetteki 2. basın açıklamasına, 14 gün geçmiş ol-
masına rağmen henüz bir cevap vermemiştir. 

19 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

20 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/ https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/sehir-
universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

21 Şehir Üniversitesinin 15.10.2019 Tarihli Basın Açıklaması; 
https://medyanotu.com/sehir-universitesinden-halkbanka-
ihtarname/
https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/
sehir-universitesinden-halkbanka-ihtarname-1365950#

Niçin Halk Bankası yönetimi, bu basın açıkla-
masına bir cevap vermiyor, bir açıklamada bulun-
muyor? Eğer üniversite yönetiminin Halk Bankası 
yönetimine yönelttiği sorulara, verdiği cevaplara, 
hukuk dersini andıran hatırlatmalara, Halk Ban-
kası yönetiminin verecek bir cevabı yoksa, o za-
man Halk Bankası kasti davranmış, isteyerek ya 
da istemeyerek hata yapmıştır. Halk Bankası yö-
netimine bunca hatayı, tezatlı davranmayı kim 
yaptırtmıştır? 

AK Parti eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, 
“Hükümet, Merkez Bankası, Bankalar; şirket-
ler, işletmeler batmasın diye seferber olmuşken, 
Halkbank’ın üniversite kapatma hamlesi tuhaf 
değil mi?” demiş olmasıyla22 AK Parti  eski mil-
letvekili Mehmet Ocaktan’ın, “…Devletin içinden 
bazı zevat kurcalıyor.” demiş olmasıyla23  ve Şehir 
Üniversitesi yönetiminin Halk Bankası yönetimi-
ne “Böylesine bir kuralın kurumunuzun hukuk 
departmanının değerli hukukçuları tarafından 
atlandığına inanmamızı beklemeniz hayatın ola-
ğan akışına aykırılık teşkil etmektedir. Söz konu-
su hukuksuz işlemin Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu’nun bilgisi dâhilinde olmaması mümkün 
değildir.” şeklinde verdiği cevap arasında ciddi bir 
örtüşme ve ima vardır. 

Bu son üç değerlendirmenin ortak payda-
sı, bizim ısrarla dikkat çekmeye çalıştığımız, 
Türkiye’nin kılcal damarlarına nüfuz etmiş “gizli”, 
“kirli”, “pis” “bir elin”, “bir gücün” var olduğudur.24 

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

1963 yılında Başbakan İsmet İnönü, daha şah-
siyetli bir dış politika izlenememesinin nedenini, 
Türkiye’nin kılcal damarlarına sızmış olan “yaban-
cı insan unsurunun” var olması ile açıklamıştır.25 
Eski bakan ve senatörlerden Kamuran İnan 1995 
yılında, “Küresel güçlere ‘Hayır Diyenlerin’ başla-
rına gelen olaylara” ve “ülke içindeki gizli kuvvet-
lerin gücüne”26 ısrarla dikkat çekmiştir. Keza içiş-
leri eski bakanı Sadettin Tantan, “Bu ülkede nüfuz 

22 Seda Çakır, “Şehir Üniversitesi’ne tedbirin amacı kayyuma 
kapı açmak”, Karar.Com 16.10.2019, Karar.

23 http://www.krttv.com.tr/gundem/eski-akp-li-vekilden-sehir-
universitesi-hakkinda-flas-iddia-h17571.html

24 Can, B., “Sosyolojik Savaş Amaçlı 15 Temmuz İhanet 
Hareketinin Bir Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi-1: Siyasî 
İktidara Rağmen Operasyonları Yürüten “Gizli Kirli El” Ve 
“Gizli Karanlık Güç” Kimdir?” Umran, Temmuz, 2017.

25 Eymür, M., Analiz, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1991, S: 120-
121.

26 İnan K., Hayır Diyebilen Türkiye, Timaş, İst. (1995), s 28-35.
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casusları var.” derken böyle bir gücün varlığına 
işaret etmiştir. 

Kim bu “nüfuz casusları”? 27 Mayıs darbe-
sini organize eden, başlatıp yürüten güçlü ekip 
(14’ler), anî bir operasyonla(13 Kasım operasyo-
nu), daha “başka bir güç tarafından” yurt dışına 
gönderilerek tasfiye edilmiştir. 27 Mayıs darbe 
sürecinde ‘6 Haziran olayı’ diye adlandırılan olay-
la ilgili Albay Talat Aydemir, arkadaşına yazdığı 
mektupta, ordu içerisinde gittikçe kuvvetlenen 
“Masonik bir hâkimiyetten” şikâyet etmiştir.27

Türkiye’de Ordu ile halkı en keskin bir şekil-
de karşı karşıya getiren ve halkın temel değerle-
rine doğrudan cephe alan bir darbe özelliğinde 
ki 28 Şubat postmodern darbesi, Atilla İlhan’a 
göre “Sabetayist-Masonik bir kadronun eseridir”28 
ve  “12 Eylül yani Turgut Özal’dan İsmail Hakkı 
Karadayı’nın Genelkurmay Başkanlığı’na kadar 
olan dönem içerisinde yönetim tamamıyla dış 
merkezlidir.” 29

Türkiye’de Gülen şantaj ve terör hareketi ile 
ilgili başlatılıp yürütülen temizlik operasyonla-
rı için Başbakan Yıldırım, 01.08.2016 tarihinde, 
özel bir açıklama yapmış ve süreçle ilgili bir yol 
haritası ortaya koymuştur. Fakat işin pratiğinin 
buna uymadığı kısa zamanda görülmüştür.30 Sü-
reçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan “At izi, it 
izine karışmış vaziyette.” tarzında bir değerlen-
dirme yapmıştır.31 Dönemin Cumhurbaşkanlığı 
Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, 
“…bu operasyon ‘bize’ dönmüş demektir!” “…28 
Şubatçılarla FETÖ temizliği yapılamaz.”32 tarzın-
daki açıklaması, mesaj dolu ve daha da anlamlıdır. 
Dönemin Başbakanlık Başmüşaviri Abdülkadir 
Özkan’ın yaptığı açıklamalarda, “FETÖ ile ilgili 
yürütülen süreci siyasal iktidarın yönetmediği”, 
“siyasal iktidara rağmen başka gizli bir gücün, 
elin bu süreci yönettiği” ve “sürecin siyasal ikti-
darı yıpratmasına rağmen siyasal iktidarın sürece 
müdahil olmadığı/olamadığını” ifade etmesi çok 

27 Yavi, E., İhtilalci Subaylar, Yazıcı Yayınevi, İzmir, 2003, s. 
385.

28 İlhan, A.,  “28 Şubat da, Son Operasyonlar da Cumhuriyet’in 
Savunma Refleksi”,  Yeni Şafak, 24.04.2001.

29 Coşkun, M, Çakmak, N., “Attila İlhan’la Çeşitli Konulardan...,” 
Röportaj, Milli Gazete  22-23-24.03.2003.

30 Çelik, M., “Yaşla Kuru Bir Arada Yanmayacak”, Vatan, 
01.08.2016. 

31 Erdoğan’dan FETÖ operasyonları yorumu: At izi it izine 
karıştı, 07.09.2016, İHA.

32 Mücahit Küçükyılmaz,06 Eylül 2016 Salı 17:20, twitter 
hesabı.

daha anlamlıdır.33 AK Parti Gaziantep eski mil-
letvekili Şamil Tayyar’ın,  CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine “AK Parti’ye 
operasyon çekiliyor.”34 şeklinde yaptığı açıklama, 
gizli bir elin ve gücün var olduğunu işaret edi-
yor. Siyasi iktidarlara rağmen siyasî iktidarların 
aleyhine olacak tarzda bu operasyonu çeken güç, 
kimdir?  Bu gizli el kimin elidir? Türkiye “Henüz 
Vakit Varken”, bu soruların cevaplarını duygusal 
davranmadan vermeli, verebilmelidir. İç bütün-
leşme, kaynaşma için bu şarttır.

Şehir Üniversitesi Provokasyonu ve Sosyolojik Savaş

Sosyolojik Savaş, “sosyoloji teorilerinin savaş 
fenomenine uygulanarak, hedef toplumun işleyi-
şine yöneltilen sosyolojik müdahaleleri ifade eden 
bir kavramdır.”35  Sosyolojik savaşta, hedef alınan 
toplumun dayanışma ve bütünleşme kapasitesini 
zayıflatma, ortadan kaldırma, tahrif etme-dönüş-
türme amaçlanır. Toplumdaki farklı sosyal güçler, 
karşı karşıya getirilir ve farklı kesimler aktif halde 
kitlesel çatışmaya sokularak toplum bir kaosa sü-
rüklenir. Ardından hedef topluma müdahale edi-
lerek toplum, yeni ortak paydalar etrafında şekil-
lendirilip yapılandırılır.36  Bunun için, 1- Bireyleri 
ayrıştırma ve çatıştırma, 2- Cemaatleri/hareketleri 
ayrıştırma ve çatıştırma, 3- Mezhepleri ayrıştır-
ma-çatıştırma, 4- Kavimleri ayrıştırma-çatıştırma, 
5- Sınıfları ayrıştırma-çatıştırma, 6- Halkları ayrış-
tırma-çatıştırma, 7- İdeolojileri ayrıştırma-çatış-
tırma, 8- Dinleri ayrıştırma-çatıştırma sosyolojik 
savaş stratejisinde esastır. 

Bize göre 15 Temmuz İhanet Hareketi, askeri 
boyuttan ziyade sosyolojik savaş boyutu önemli 
olan çok özel bir darbe şeklidir. 15 Temmuz İha-
net Hareketi, sosyolojik savaş amaçlı bir askeri 
darbe girişimi olduğu için darbeci şer ittifakı, dar-
be sonrası süreci Türkiye’de yeni fay hatları inşa 
etmek ve var olan fay hatlarını enerji ile doldurup 
harekete geçirmek üzerine bir strateji izlemek-
tedir. Dolaylı harp stratejisine uygun olarak çok 
ciddi kirli bilgi yaymakta, zihinsel bir kaos oluş-
turup insanların birbirlerine olan güvenini yıka-
rak bireyselleştirmek istemektedir. Bu süreçte en 

33 http://www.milatgazetesi.com/feto-bati-nin-piyonu-
haber-114729

34 Tayyar, Ş., Aydınlık, 16 Haziran 2017. Sayfa 9.

35 Çağlayan, Y., Osmanlıdan Ortadoğu’ya Sosyolojik Savaş, 
Etkileşim, İstanbul, 2013, s. 43-45.

36 Çağlayan, Y., Osmanlıdan Ortadoğu’ya Sosyolojik Savaş, 
Etkileşim, İstanbul, 2013, s. 43-45.
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tehlikeli insan unsuru olan kifayetsiz muhterisleri 
kullanmaktadır.

Şehir Üniversitesi üzerinden yürütülen ope-
rasyona/provokasyona bu açıdan bakmakta fayda 
vardır. Çatışma görünürde bazı siyasi isimler üze-
rine inşa ediliyor gözükmüş olabilir. Bu yolla ta-
raftarların daha kolay çatışmaya sokulması sinsice 
öngörülüp planlanmaktadır.  

15 Temmuz İhanet Hareketi sonrasında “açığa 
alma, ihraç etme ve tutuklama ” ile ilgili tutulan 
yol ve yaklaşımın kim tarafından ve nasıl plan-
landığı açığa kavuşturulamamıştır. Bu konudaki 
yanlış uygulamaların neden olduğu bunalım ve 
gerilim devam etmekte, varolan fay hatlarında 
enerji birikimi olurken yeni fay hatları da inşa 
edilmektedir. 

Bize göre Şehir Üniversitesi operasyonu da sü-
recin devamı olup aynı güç tarafından, aynı amaç-
lı olarak yapılmış ve de yürütülmektedir.  Şehir 
Üniversitesi operasyonunun bir boyutu da beyin 
göçünün sağlanmasıdır. Üniversite bünyesinde 
varolan çok kıymetli akademisyenlerin bıktırıl-
ması, “Lanet olsun!” dedirtilerek ülke dışına göç 
ettirilmesi amaçlanmış olabilir. 

Sonuç: “İnsanlar Arasında Hak ile Hükmetmek”

Her türlü sorunun çözümü için nirengi nokta, 
hak ve adalet olmalıdır (57 Hadid 25; 38 Sad 26). 
Allah’a ve Ahiret gününe iman edenlerin, nefsi dav-
ranmaması, kin ve nefretle hareket etmemesi, adil 
davranmaları imanın bir gereğidir (5 Mâide 8).

Şehir Üniversitesi Provokasyonu bağlamında 
Hz. Davud’un “İki Davalı Kardeş Kıssasını” hatır-
lamakta, hatırlatmakta fayda vardır (38 Sad 18-
29). İbadetle meşgul iken Hz. Davud’un odasına 
kardeş olduğunu söyleyen iki yabancı girmiştir. 
Kardeşlerden birinin 99 koyunu diğerinin ise tek 
bir koyunu vardır. 99 koyunu olan kardeşinin tek 
koyununu alıp kendi koyunlarına katmak iste-
mektedir. Böyle yapmakla da kardeşine iyilik yap-
tığını belirtmekte, kardeşinin daha kârlı olacağını 
iddia edip kardeşini etkilemektedir. 

Hz. Davud, tek koyunu olan kardeşi dinle-
dikten sonra kararını hemen vermiştir: “(Davud) 
Dedi ki: ‘Andolsun senin koyununu, kendi ko-
yunlarına (katmak) istemekle sana zulmetmiş-
tir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip 
katanlardan(ortak) çoğu, birbirlerine karşı teca-
vüz ederler; ancak iman edip de salih amellerde 
bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır.’” (38 
Sâd 24). 

Hz. Davud, dava edeni dinlemiş, fakat dava 
edileni dinlemeden hemen yukarıdaki kararı ver-
miştir. Hata yaptığını anlamış hemen secde ederek 
Allah’tan kendisini af etmesini, bağışlamasını is-
temiştir. Allah da onu bağışlamıştır. Bununla be-
raber Hz. Davud uyarılmış, hak, hukuk ve adalet 
konularında nasıl davranması gerektiği belirtile-
rek yol gösterilmiştir: “Ey Davud, gerçek şu ki, biz 
seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar 
arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (he-
vaya) uyma; sonra seni Allah’ın yolundan saptırır. 
Şüphesiz Allah’ın yolundan sapanlar, hesap günü-
nü unutmalarından dolayı onlar için şiddetli bir 
azap vardır.” (38 Sâd 26). 

Sâd suresinin 26. ayetinde, sadece bir siyasal 
partinin, cemaatin, tarikatın, mezhebin ya da bir 
dinin veya bir kavmin mensupları arasında “hak 
ile hükmedilmesi” istenmemektedir; “insanlar 
arasında hak ile hükmedilmesi” istenmektedir. 
Hak ile hükmedilmesi konusuna, ateistler de, 
komünistler de, dinsizler de, dinliler de herkes 
dâhildir.  Bu noktada yapılan adaletsizliğin hesabı, 
ahirette mutlaka verilecek, hesabı sorulacaktır. Bu 
asla unutulmamalıdır. 

Şehir Üniversitesi Operasyonuna, bu kapsamda 
bakılmasında fayda vardır. Şehir Üniversitesi’nin 
15.10 2019 tarihli, noter tasdikli basın açıklama-
sında yer verilen belgelere, ortaya konan iddiala-
ra, Halk Bankası yönetimi tatmin edici, belgelere 
dayalı bir cevap vermelidir. Aksi takdirde gelecek 
nesillere çok kötü bir miras bırakmış olacaktır. 
“Kirli, pis gizli elin, gizli gücün” ekmeğine yağ 
sürülecek; 15 Temmuz İhanet Hareketi’nin Sosyo-
lojik Savaş boyutuna hizmet edilmiş olacaktır. Bu 
nedenle Halk Bankası yönetimi belgelere dayalı 
gerekli açıklamaları yapmalı, hata yapmış ise de 
hatasını düzeltmelidir. Toplumda daha fazla ge-
rilim ve kamplaşma olmadan ombudsmanlık sis-
temi devreye girmeli, tarafları bir masa etrafında 
toplayıp aralarında adil bir arabuluculuk yaparak 
gittikçe tırmanan gerilimi düşürmelidir ve hatalı 
taraf özür dilemelidir. Henüz vakit varken, yarın 
çok geç olabilir! O nedenle;  “Ey iman edenler, adil 
şahitler olarak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. 
Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan 
korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduk-
larınızdan haberi olandır.” (5 Mâide 8).

Ve unutmayın! Adalet yoksa barış da 
olmayacaktır.
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  DÜNYANIN NEDEN IMMANUEL WALLERSTEİN’IN RADİKAL VİZYONUNA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR?

Lea YPI

Bugün, iklim bozulmasının Kuzey ve Güney arasındaki bölünmeyi büyütmesinin 
yanı sıra sömürülen bir işgücünün her türlü güvencesiz şartlara maruz kalması 
nedeniyle Wallerstein’ın fikirleri günümüz için daha fazla önem kazanmıştır.

Dünyanın Neden Immanuel Wallerstein’ın 
Radikal Vizyonuna Her Zamankinden 

Daha Çok İhtiyacı Var?

“Dünya sistemleri analizi”nin 
babası bize kapitalizmin çeliş-
kilerini analiz etmek için yeni 
araçlar sunmuştu. Radikal en-
telektüel Immanuel Wallerstein 
geçen ay ölümünden kısa bir 
süre önce, bugünkü çıkmazı-
mızın reçetesini yazmıştı bile. 
Şöyle diyordu, “Dönüştürücü 
bir değişim sağlamamızın ola-
sılığı yüzde 50, sadece yüzde 
50”. “Gelecekte insanların yapa-
bilecekleri tek şey kendileriyle 
mücadele etmek olacak, bu ger-
çek bir değişiklik olabilir.” diye 
ekledi kişisel blogunda. Wallerstein birkaç hafta 
sonra 88 yaşında doğduğu şehir olan New York’ta 
öldü.

Sosyal teorisyen belki de en çok ekonomik 
ilişkilerin zaman içinde yasal, politik ve sosyal 
kurumların gelişimini nasıl şekillendirdiğini an-
lattığı “dünya sistemleri analizi” ile tanınırdı. Bir 
yazısında “Geçmişte, kritik mücadelenin, sınıfı 
çok geniş bir şekilde tanımlayan anlamda kullana-
rak bir sınıf mücadelesi olduğunu düşündüğümü 
belirttim.” dedi. Wallerstein, yaşamını hem teori-
de -Columbia Üniversitesi’nde sosyoloji, ardından 

SUNY Binghamton ve son ola-
rak Yale’de derslerini Verdi- hem 
de pratikte “sınıf mücadelesi” 
fikrine adadı. Gana, Nijerya ve 
Tanzanya’daki seyahatleri sı-
rasında Wallerstein, halkların 
bağımsızlık mücadelelerine ya-
kından tanık oldu ve bu siyasi 
olayların, ülkelerin bağımsızlık 
kazanmasından çok sonra Af-
rika ülkelerinin gelişimini nasıl 
şekillendireceğini tahmin etti.

Wallerstein’ın Düşüncesi

Bu görüşler Wallerstein’ın düşüncesinin kali-
tesini kanıtladı. Sovyetler Birliği’nin çöküşüne ka-
dar, bilim insanları küresel ekonomiyi doğuda bir 
sosyalist ülke bloğu, batıda ise Amerikan tarzı ser-
best piyasalar arasında gerçekleşen bir rekabetten 
ibaret olarak görüyorlardı. Wallerstein ise bunun 
yerine, kapitalist sistemin başka bir şeye dayandı-
ğını savundu: küresel güneyin küresel kuzeydeki 
ülkeler tarafından sömürülmesi.

Tarih onu haklı çıkardı. Devlet sosyalizmi 
1989’da çökse de borç bağımlılığı, eşitsiz geliş-
me ve yoksulluk hem bağımsızlık kazanılan eski 
sömürgelerde hem de Sovyet sonrası bloğun yeni 
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kapitalist devletlerinde devam etti. Bu gerilimler 
bugünün çağdaş sorunlarının temelini oluştur-
maktadır; kuzeye doğru göç akışından, Batı ül-
kelerine doğru beyin göçüne ve Batılı fabrikaların 
ucuz iş gücünü sömürmesine kadar. Bugün batı-
lı liberal devletler, sömürgeci 
geçmişlerini sık sık geçmişte 
talihsiz bir leke olarak görüyor 
-şu an sorumluluğu olmayan 
biri gibi-. Wallerstein kapita-
lizmin ayakta kaldığı sürece, 
bu tarihin bitmeyeceğini öne 
sürüyordu.

Wallerstein’ın “dünya sis-
temleri analizi” ekonomiyi po-
litikadan, tarihten, felsefeden 
ve sosyolojiden izole eden ve 
liberalizmin mirasını sorgula-
mamızı engelleyen hakim or-
todokslara karşı bir protesto 
vasfını taşıyordu. Meseleleri 
anlamaktan uzak bir şekilde 
ulus devletlerin öncelikli oda-
ğımız olması gerektiği fikrine 
meydan okudu ve ekonomik 
ilişkilerin politik ve sosyal sı-
nırları nasıl şekillendirdiğini 
açıklamaya odaklandı.

Kapitalizm Bir Paradoks Sistemidir

Ona göre kapitalizm bir paradoks sistemidir. 
Piyasaların genişlemesi ve yeni teknolojilerin ge-
liştirilmesi yoluyla insanları özgürleştirmeye söz 
vermesine rağmen, sınırsız kapitalist ekonomiler 
bu yüce idealleri karşılayamadılar. Piyasaların 
dünya genelinde büyüdüğü yerlerde, gelir dağılı-
mı düştü ve borsa ve ticaretin faydaları çoğunluk-
la Batı seçkinlerinden birkaçına kaldı.

Bu paradoksu açıklamak için, Wallerstein tek-
nolojik olarak gelişmiş, zengin kapitalist ülkeler 
ile  daha az gelişmiş “çevre” ülkeler grubu arasın-
da ayrım yaptı. Kapitalizmin başından beri küre-
sel olduğunu düşünüyordu. Zengin ve fakir ya da 
Kuzey ve Güney arasındaki boşluğu silemeyecek 
bir evrensellik, çünkü hayatta kalmak için bu ay-
rımlara ihtiyaç duyuyordu. Onun küresel doğası, 
Boris Johnson, Donald Trump ve Jair Bolsonaro 
gibi otoriter liderlerin ortaya çıkışını da açıklar; 
yükselişleri hem kapitalizmin küresel krizinin bir 

ifadesi hem de bu krizin farklı ülkelerde nasıl ge-
liştiğinin bir yansımasıdır.

Bugün, iklim bozulmasının Kuzey ve Güney 
arasındaki bölünmeyi büyütmesinin yanı sıra 
sömürülen bir işgücünün her türlü güvencesiz 

şartlara maruz kalması nede-
niyle Wallerstein’ın fikirleri 
günümüz için daha fazla önem 
kazanmıştır. İlerlemenin yolu-
nun sınıf mücadelesi olduğunu 
belirtirdi -burada “sınıf” kapi-
talizm, ırkçılık, ataerkillik ve 
neo-sömürgeciliğe karşı bütün-
leşik bir mücadele anlamına 
gelir- .

1968 protestoları bu özle-
mi yansıtıyordu. Wallerstein’ın 
düşüncesi, dünya genelinde or-
tak bir politik amaç tarafından 
canlandırılan radikal hareketle-
rin ortaya çıkması ile şekillen-
mişti; ABD’deki Kara Panter-
ler hareketi, Çekoslavakya’nın 
Sovyet istilasına direnişi, Batı 
Avrupa’daki öğrenci protesto-
ları ve Brezilya’nın askeri reji-
mine karşı uygulanan gerilla 

taktikleri. Çağdaş dünya, 1968’deki kadar kapita-
listtir ve sömürü ve ırkçılığa karşı mücadeleler es-
kiden olduğu gibi şimdi de ana sorunlardır. Fakat 
sol, komünizmin çöküşünden bu yana zayıfladı. 
Piyasaların sosyal hayatın her alanına yayılması-
na öncülük eden Margaret Thatcher ve Ronald 
Reagan’ın yöntemlerinin yıpranması sol kanat 
hareketleri yanılttı; dönüşüm vizyonunu ifade et-
mek için çok zayıftılar ve nostaljiyi kucaklamak 
için çok fazla meyilliydiler.

Geçtiğimiz 1968’deki hareketlerin aksine, bu-
gün kapitalizmin krizinden yalnızca aşırı sağın 
yararlandığı görülmektedir. Liberaller, bu geliş-
menin yasını tutarken, bugün gelişen tutucu mil-
liyetçiliğin tohumlarını eken varlığını kutladıkları 
hoşgörüsüz genişleyen kapitalizmin sonuçlarını 
göremediler. Biz böyle bir anda, Wallerstein’ın 
vizyonunu ilerletmeliyiz. Öngördüğü gibi, başa-
rabiliriz, ancak şansımız sadece yüzde 50 olabilir.

Kaynak: (https://www.newstatesman.com/world/2019/09/why-
world-needs-immanuel-wallersteins-radical-vision-more-
ever) 

Radikal entelektüel 
Immanuel Wallerstein 
geçen ay ölümünden kısa 
bir süre önce, bugünkü 
çıkmazımızın reçetisini 
yazmıştı bile. Şöyle diyor-
du, “Dönüştürücü bir 
değişim sağlamamızın 
olasılığı yüzde 50, sade-
ce yüzde 50”. “Gelecekte 
insanların yapabilecek-
leri tek şey kendileriyle 
mücadele etmek olacak, 
bu gerçek bir değişiklik 
olabilir.” diye ekledi kişi-
sel blogunda.
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İ srail’deki değerlendirmeler 
Türkiye’nin ABD ve Rusya ile 

Suriye’nin kuzeyiyle ilgili anlaş-

maları Tel Aviv’in stratejik çıkar-

larına zarar verdiği uyarısında 

bulunuyorlar. 

İsrail Ulusal Güvenlik Araştır-

maları Merkezi Türkiye’nin Kürt 

milislerin Suriye’nin kuzeyini bo-

şaltması yönünde ABD ve Rusya 

ile yaptığı antlaşmaların ve ABD 

Başkanı Donald Trump’ın Ame-

rikan güçlerini bölgeden çekme 

kararının Ankara’nın konumunu 

iyileştirdiğini ve Israil çıkarlarıy-

la uyuşmayacak şekilde bölgede 

çalışma gücünü arttırdığını açık-

ladı. Gallia Linderstauss ve Eldat 

Shbeit’in hazırladığı ve merkezin 

kendi internet sitesinde yayınladığı 

metin İsrail’in Suriye’nin kuzeyin-

deki harekât sonrası Türkiye’nin 

oluşturacağı stratejik tehditlere ta-

nık bağlamında stratejik süreçler 

izlemesi gerektiğine dikkat çekiyor. 

Özellikle de bu harekât Türkiye’nin 

Akdeniz’deki varlığını arttırması ve 

bitirici politikalar benimsemesiyle 

eş zamanlı gerçekleşmişken… 

Metin, Suriye’nin kuzeyinde-

ki Kürt milislerle dayanışmanın 

İsrail’de sol ve sağ arasında müşte-

rek bir konu olduğunu belirterek 

Tel Aviv’deki siyaset sınıfının yak-

laşımının ve özellikle de Başbakan 

Binyamin Netanyahu’nun Kürtlere 

insani yardımlarda bulunulması 

yönünde verdiği sözün Türk ka-

muoyunu provoke ettiği uyarısında 

bulunuyor. Türk kamuoyu Kürt mi-

lisleri ulusal güvenliği için doğru-

dan tehdit olarak görüyor. 

Araştırma ABD’nin bölgeye yö-

nelik politika değişikliğinin İsrail’e 

bu değişiminin sonuçlarıyla müca-

dele için askeri ve saha hazırlığında 

olmasını gerektirdiği uyarısı yapı-

yor,  bu değişimin İsrail’in stratejik 

çıkarlarını savunması ve Tel Aviv’in 

manevra gücünü arttırması amacıy-

la cesur operasyonlarda bulunması-

nı öngördüğünü dile getiriyor. 

Araştırma, Türkiye ile varılan 

mutabakatın ve ABD’nin Suriye’nin 

kuzeyinden çekilmesinin İsrail’i 

Suriye’de askeri olarak yerleşmeyi 

hedefleyen İran’ın çabalarıyla mü-

cadelede yalnız bıraktığını açıklıyor. 

Metin, İran’ın Suriye ve 

Lübnan’a ulaşmasını sağlayacak 

kara koridoru açması olarak görü-

len stratejik projesini hayata geçir-

me gücünün bu anlaşma ve Ame-

rikan çekilmesiyle birlikte arttığı 

kanaatini taşıyor. 

Metin, Trump’ın gelecekte 

Suriye’nin güneyindeki Tenef aske-

ri üssünden Amerikan askerlerinin 

çekilmesi talimatı çıkarabileceği 

uyarısı yapıyor. Tenef üssü İran’ın 

Irak’tan Suriye’ye silah kaçırmasının 

engellenmesine büyük ölçüde kat-
kıda bulunuyor. 

Araştırma, Trump’ın sergiledi-
ği tutumların, Trump’ın ABD’nin 
bölgesel çekişmelere müdahalesini 
sonlandırma yönünde net karar al-
dığını gösterdiğine dikkat çekiyor. 

Araştırma, Amerikalıların Kürt-
leri bırakmasının Washington’un 
başka müttefiklerine bir mesaj ol-
duğuna işaret ederek Trump yöne-
timinin terörist DEAŞ örgütüyle sa-
vaşan ve büyük katkı sağlayan Kürt 
milislere ihanet ettiğini belirtiyor. 

Metin, Beşşar Esed rejiminin 
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden 
çekilmesi akabinde kontrol ettiği 
bölgeleri koruma gücünün oldu-
ğundan şüpheyle bakıyor. 

Aynı bağlamda İsrail Walla sitesi 
Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin’le Suriye’nin ku-
zeyiyle ilgili vardıkları antlaşmayı 
“Türkiye’nin başarısı ve Trump’ın 
başarısızlığı” olarak gördü. 

Gren Nehari’nin hazırladığı 
analizde antlaşmanın Türkiye’ye 
Suriye’nin kuzeyindeki operasyon-
larını sürdürmesine ve kendi top-
raklarındaki Suriyeli sığınmacılar 
için güvenli bölge inşa etmesinin 
yanı sıra bölgedeki İran çıkarlarının 
sağlanmasına imkân tanıdığına işa-
ret ediyor. 

Analizde Türk-Rus ittifakının 
Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çe-
kilme kararının sadece ahlaki değil, 
stratejik bir başarısızlık olduğunu 
gösterdiği dile getiriliyor. 

Analizde “İran’ın bölge ülke-
lerini ABD ile ittifaka karşı uyar-
makta haklı olduğunu gösterdiği, 
Washington’un müttefiklerini bı-
raktığı” ilave edilerek ABD yöneti-
minin gelecekte bölgede çalışma ka-
rarı alırsa kara harekâtı misyonunu 
yürütecek bir taraf bulma gücünün 
şüpheli olduğu üzerinde duruluyor. 

(El-Arabî El-Cedid gazetesi, 23 

Ekim 2019)

İsrail, Türkiye’nin Suriye Konusunda 
Anlaşmasından Endişeli!
Salih EL-NEAMİ 

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)

Ortadoğu’dan
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T unus’un seçilmiş cumhur-
başkanı Kays Said hâlâ ülke 

içinde ve dışında büyük tartışma 
konusu ancak onun Filistin’le iliş-
kisi, yerel, bölgesel ve uluslararası 
alandaki karışıklıklar bağlamın-
da koyduğu meselelerin başında 
geliyor. 

Onu hukuk fakültesinde ders 
verirken arkadaşları ve öğrencileri 
dışında kimse tanımıyordu. Siya-
sileşmiş biri değildi. Hiçbir milli-
yetçi, İslâmcı veya solcu harekete 
bağlı değildi. Ki bu hareketlerin 
ekseriyeti Filistin meselesini ön-
celiklerinin başına koyuyordu. 
Bununla birlikte rakibi ile çıktığı 
televizyon tartışmasında “İsrail’le 
normalleşme vatana ihanet ve dev-
let suçu!” diyerek sürpriz yaptı, 
Tunus’un İsrail’le savaş hâli için-
de olduğunu vurguladı. Bu açık-
lamasını öfkeli ve sert bir tonla 
söyledi ve tekrarladı. İkinci sürp-
rizi ise ezici çoğunlukla seçimleri 
kazandığı açıklanınca yaşandı. 
Fasih Arapçası ve irticalen yaptı-
ğı konuşmayla herkese yöneldi ve 
Tunus’un başta gasp edilen hakları 
için direnen Filistin halkı olmak 
üzere halkların adil sorunlarının 
yanında yer aldığından bahsetti. 
Dürüst ve derin sözleri Filistinlile-
rin saflarında muhteşem bir yankı 
uyandırdı. Filistinliler onu kuşat-
ma altındaki Gazze’ye davet etmek 
için adeta yarıştılar. 

Tunuslular ilk başta Said’in 
normalleşmeye yüklenmesinin 
seçim kampanyası ve eski MOS-
SAD üyesinin yönettiği Kanadalı 
propaganda şirketine başvuran 
rakibini sıkıntıya sokma girişimi 
kapsamında olduğunu sandı. An-
cak seçimi kazandığında da aynı 
sözleri tekrarladığı vakit farklı tep-
kiler geldi ve herkes şunu sormaya 

başladı: Tunus dış politikasında 
derin bir değişime mi gidiyor? 
Arafat liderliğindeki Filistin yöne-
timine ev sahipliği yaptığı zaman-
lar olduğu gibi İsrail’le çatışan bir 
devlet olarak geri mi dönüyor? 

Kays Said, İsrail politikalarına 
karşı çıkan ve Filistin davasının 
adaletine inanan bir çevrede eği-
tilmiş Tunuslu çoğunluktan biri.  
Bu inanç Tunusludan Tunuslu-
ya farklılık gösterebilir ancak bu 
inanç çoğu nezdinde derin ve de-
vam etmektedir. Ancak Tunus’u 
Filistin’den ayıran coğrafik me-
safe, ülkenin hacmi, sorunları, 
bağlantıları, siyasi tecrübeleri, 
reformcu ekolün derinliği, mini-
mum düzeyde dini çoğulculuğun 
varlığı, Tunus halkının ılımlılık ve 
pragmatizm eğilimi, Burgiba’nın 
birey ve cemaat kimliği üzerindeki 
politikaların bıraktığı izler sebe-
biyle yeni cumhurbaşkanı, ulusal 
güvenliği sıkıntıya sokabilecek ve 
devleti istenmeyen risklere ma-
ruz bırakabilecek politikalar için 
çabalayan maceracılar sınıfından 
olmayacaktır. 

Bu adam bölünmeden bu yana 
Tunus’un Siyonizm karşıtı ve Filis-
tinlilerin vicdanıyla irtibatlı genel 
mizacını ifade etti ve Filistin hal-
kının kendi devletini kurma hak-
kının yanında yer alacaktır. Bura-
dan hareketle bir insan, vatandaş 
ve entelektüel Kays Said ile cum-
hurbaşkanı Kays Said birbirinden 
farklıdır. Şimdi Said’in bölgesel ve 
uluslararası bağlama bağlı kalması 
ve dikkate alması gerekmektedir. 

İsrail’le normalleşme mesele-
sini Tunus’ta devrimin ilk günle-
rinde gündem etmiştim. Kurucu 
Ulusal Konsey çalışmaları sıra-
sında bazı hareketlerden normal-
leşmenin suç sayılmasının yeni 

anayasaya konulmasını istemiştim 
ancak bu çağrıya Nahda hareketi 
yönetimi de dâhil birçok kimse 
kulak vermedi. İtiraz türlü yollarla 
meşrulaştırıldı ancak Nahda esa-
sında o gün ayaklarını yere bastır-
mak ve iç şartlarını düzenlemekle 
meşguldü ve zor dönemde hedef 
alınmasına sebep olabilecek Batı 
tepkisinden endişeliydi. 

Anayasanın yazılmasından 
sonra dosya tekrar gündeme geldi 
ve konu normalleşmeyi suç sayan 
yasanın çıkarılması şeklinde konu-
şuldu ancak bu yasa beş yıl süren 
son parlamento dönemi boyunca 
yerinde durdu ve Nahda hareketi 
bir kez daha bu ihmalin arkasında 
duran belli başlı taraflar arasında 
yer almakla suçlandı. Nahda bu 
suçlamayı yalanladı ancak bedeli-
ni ödedi, destekçileri azaldı, ken-
disi ile milliyetçi ve solcu partiler 
arasındaki uçurum derinleşti. 

Bugün yeni parlamentonun 
son seçim sonuçları gölgesinde 
konjonktürü dikkate alarak nor-
malleşme karşıtı yasayı onayla-
ması uzak ihtimal değil. Nahda 
hareketi artık manevra yapamaz. 
Özellikle de yeni cumhurbaşkanı 
bu konuda istekliyken...

Bu taslağın onaylanmasını en-
gellemek için Tunus’a yönelik dış 
baskıların oluşması beklenebilir. 
Amerikan Kongresi yardımların 
tamamını veya bir kısmını durdu-
rabilir ancak bunun Tunus tarafına 
doğrudan etkisi olmayacaktır. 

Tunus’un Yeni Cumhurbaşkanı ve
İsrail’le Normalleşme
Salahaddin EL-CORŞİ 
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Burada bazılarının Tunuslu-

ların bir kesiminin inandığı din 

olarak Yahudilik ile Filistin top-

raklarını gasp eden Siyonist olu-

şum arasında içine düşebileceği 

karıştırma tehlikesine karşı uya-

rıda bulunmak gerekiyor. Kays 

Said birçok açıklamasında bu ka-

rıştırmaya karşı uyardı ve kendisi 

de biliyor ki Tunuslu Yahudilerin 

bir kısmı İsrail’de yaşayan ailele-

rinin olduğunu ve normalleşme-

yi suç sayan yasa oluşturulurken 

bu hususun dikkate alınması ge-

rektiğini ifade ediyorlar. 

Tunus için, devrimi ve yeni 

demokrasisi için kötü beklentile-

ri olanlar var. Tunus cumhurbaş-

kanına baskı yapılması çağrısın-

da bulunan İsrail sesleri yükseldi. 

Bir İsrailli gazeteci İsrail I24 ka-

nalında “Tunus için Fransa’ya git-

memiz yeterli, Said’le bir araya 

gelir ve Tel Aviv’e karşı cesur tu-

tumlarını hayata geçirme aptallı-

ğına karşı uyarır”  gibi bir laf etti. 

Aynı gazeteci üstten konuşan bir 

dil ve tehditle “İsrail’i tehdit eden 

Muhammed Mursi gibi Arap li-

derleri nerede? Mursi’nin döne-

minde İsrail bayrağı Kahire’de 

dalgalandı diye ekledi. 

Yol tehlikelerle dolu ve güç 

dengeleri birçok Arap rejiminin 

normalleşmeyi destekleme döne-

mi içinde farklı ancak Tunus hal-

kının bilinci, kolektif siyasi aklı 

ve siyasilerinin ferasetiyle korun-

maktadır. Geçen 3 ay tarihin ha-

reketini bilenler için bunun kesin 

kanıtıdır. 

(Arabi21.com, 20 Ekim 

2019)

B aşkan Donald Trump ülke-
sinin Ortadoğu’daki savaş-

lara müdahalesini sonlandırmak 
istediğini belirtti ancak Katar’daki 
Udeyd üssü günbegün daha da ge-
nişliyor ve etkinleşiyor. 

ABD üssün daha iyi çalışması 
için çok para harcadı  ve bu du-
rum üssü tüm Ortadoğu’da en 
önemli Amerikan hava üssü hâline 
getirecek. Amerikalılar üsteki ça-
lışmaların, işleyişini daha da iyi-
leştirmek için olduğunu ifade 
ediyorlar. Katarlılar Amerikalıların 
üssün hacmini genişlettiklerini be-
lirtiyor. Ben sebebin İran’la askeri 
çatışma ihtimali olduğunu dile 
getiriyorum. 

Başkan Trump ülkesinin dün-
yadaki “sonu gelmez” savaşlardaki 
rolünü bitirmek istediğini açıklı-
yor ancak ABD Amerikan askerle-
rinin sayısını yedi bine çıkarmak 
için üsse daha çok güç gönderiyor. 

Üs ayrıca F-22 ve B-52 bom-
bardıman uçaklarının gelişini 
bekliyor. Ortadoğu’da Amerikan 
politikalarına yönelik meydan 
okumalar var ve en önemlile-
ri Afganistan’daki savaş, İran’la 
gerginlik, Suriye ve Irak’ta DEAŞ 
kalıntılarının tehdidi, ABD’nin 
Kürtleri desteklediği Suriye’nin 
kuzeyindeki tehlikeli durum ve 
Yemen savaşı. ABD Yemen’de Su-
udi Arabistan’ın başını çektiği ko-
alisyonu destekliyor. 

Trump yönetimi Udeyd üssünü 
Ortadoğu’nun ortasında görüyor 
ancak bu üs aslında Ortadoğu’nun 
doğu yönünde. Başkan Trump 
geçen Temmuz ayında Beyaz 
Saray’da Katar Emiri Temim bin 
Hamed’i kabul etmiş ve Katar’ın 
Amerikan silahları satın aldığın-
dan bahsedip üssün Ortadoğu’da 
olduğunu belirtmişti. Oysa öyle 
değil. 

Doğal olarak Donald Trump 

başka bir dünyada ve Ortado-

ğu’daki asıl tehlikeleri görmüyor. 

İran’la 2015 yılında yapılan 

nükleer antlaşmadan çekildi ve 

bu antlaşmaya döndürecek bir se-

bep göremiyorum. Daha önemlisi 

İran’la savaşa dönüşebilecek bir 

çatışma. İran ekonomisi büyük bir 

gerileme yaşıyor ve petrol üretimi 

yüzde 90 oranında düştü. 

Yemen’de Husilere yönelik bir 

savaş var. Suudi Arabistan İran’a 

karşı Arap koalisyonunun başını 

çekiyor. İran Husileri destekli-

yor Üstelik Husiler İran’dakinden 

farklı bir Şii mezhebe bağlılar. Su-

udi Arabistan Suriye’deki rejime ve 

Yemen’de Husilere karşı. Körfez’de 

ve dışında Suudi Arabistan’ın bu 

iki ülkeye yönelik tutumunu savu-

nan ülkeler var. 

Başkan Trump, amacı Afri-

ka’daki istikrarın desteklenmesi, 

insanların Ebola hastalığından 

kurtulması, Ürdün’de gençlere 

şiddet yanlısı hareketlere gitme-

meleri için istihdam sağlanması ve 

başka birçok proje olan 4 milyon 

dolarlık dış yardımı durdurdu. 

Tabi Kongre bu ayın sonundaki 

mali yıl sonuyla birlikte planını 

durdurmaktan başarısız olmadığı 

takdirde bu yardım duracak. 

Tüm bu anlatılanlar fiiliyatta 

yaşananlarla çelişmiyor. Amerikan 

Savunma Bakanlığının bütçesi 716 

milyar dolardan 733 milyar dolara 

yükseldi. Cumhuriyetçiler bu büt-

çenin 750 milyar dolara çıkarılma-

sını istiyordu. Amerikan Savunma 

Bakanlığının aldığı bu bütçe askeri 

harcamada ABD’yi izleyen 7 ülke-

nin askeri bütçesine eşit. 

(El-Hayat gazetesi, 4 Ekim 

2019)

Trump ve Ülkesinin Dışarıdaki Savaşları
Cihad EL-HAZİN
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A rap Baharı devrimlerinin, 
Tunus’ta başlamasının üze-

rinden dokuz yıl geçmesine rağ-
men halkların Arap özgürlük 
meydanlarından attığı sloganlar 
gerçekleşmedi. Arap halklarının 
uzun diktatör rejimlerin yöne-
timi sonrası  özgürlük, adalet, 
demokrasi ve onur hayallerinin 
gerçekleşmesini engelleyen öznel 
ve nesnel sebepler var ancak buna 
karşın Arap Baharı devrimlerinin 
özgürlük ve değişim meydanla-
rında sürmesini gerektirecek bir-
çok etken de bulunuyor. Üstelik 
Amerikan ve Batı medyasının ve 
bazı Arap ülkelerinin mali, siyasi 
ve medya desteğiyle bu devrimleri 
bitirme çabalarına rağmen…

Birçok dünya ülkesinde öz-
gürlükler toplumu, sosyal ve eko-
nomik adaleti inşa ete yönünde 
adımların güçlendiği bir zamanda 
Arap sahnesinin dönüşümleri-
ni takip edenler Arap ülkelerinin 
ekseriyetinde iktidarda mutlak 
yönetim ilkesinin hâkim olduğu-
nu, toplumların lokmasına kar-
şın kamu malının yağmalandığını 
gözlemler. 

Şişman Kediler

Mali ve idari yolsuzluk zengin-
ler ile fakirler arasındaki uçurumu 
daha da açtı. Arap ülkelerinin ço-
ğunluğunda tehlikeli olgular ya-
yıldı. Bu olguların başında iktidar-
daki siyasi rejim etrafında şişman 
kediler olgusu geliyor. Bu kesimi 
ülkenin ve halkların doğrudan 
menfaatine olacak yatırımlardan 
uzakta sadece sermaye birikimi il-
gilendiriyor. Bu da ülkenin büyük 
doğal kaynaklarına sahip olmasına 
rağmen Arap ülkelerinin çoğun-
luğunda sıkıntıların göstergelerini 
arttırıyor. İşsizlik oranları artıyor, 
dış borçlar yükseliyor, fakirlik 
oranları tavan yapıyor. Böylelikle 
bu önemli etkenler sebebiyle de-
mokratik dönüşüm çağrısı yapan 
Arap Baharı devrimleri sürüyor. 

Arap siyasi rejimlerinin politi-
kalarının hayatın tüm alanlarına 
yansıdığı dikkat çekiyor. Siyasi ve 
ekonomik hayat bu alanlardan. 
Arap ülkelerinin milli gelirlerinin 
kötü dağılımında bu durum orta-
ya çıkıyor. Hâlihazırdaki siyasi re-
jimin himayesinde yaşayan azınlık 
devletin milli gelirinin en büyük 
payını elinde bulundururken Arap 
toplumlarının ekseriyeti fakirlik, 
işsizlik ve cehalet içinde. 

Göstergeler Arap ülkelerinin 
çoğunluğundaki halkçı siyasi katı-
lım zayıfladıkça daha kötüye gidi-
yor. Aynı durum, Arap kadınının 
siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın 
tüm alanlarındaki katılımının za-
yıflaması için de söylenebilir. Hâl 
böyleyken, dünya ülkelerinde ka-
dının sosyal hayata katılımı geli-
şim ve kalkınma seviyesinin temel 
kriterlerinden oldu. O hâlde Arap 
ülkelerinin ekseriyetindeki beşeri 
kalkınma göstergelerinin düşme-
sinin sorumlusu siyasi rejimlerdir 
ve onların başarısız ekonomik ve 
sosyal politikalarıdır. 

Başarısız Arap siyasi rejimleri-
nin devam etmesinin bütün gös-
tergelerde geriye götüreceği kesin. 
Arapların medeniyet trenine katıl-
masını engelleyecektir. Bunun so-
nucu olarak Arap Baharı devrimle-
rinin halkların ve özellikle de genç 
ve öğrenci kesimlerinin ürettiği ta-
birlere uygun şekilde süreceği ke-
sin. Gençler ve öğrenciler gerçekçi 
kurumlar ve sosyal örgütler yanı 
sıra kapsamlı değişim, demokrasi 
ilkesinin ve hukukun üstünlüğü-
nün yerleşmesini istiyorlar. Tabia-
tıyla adı geçen ilkenin yayılması ve 
kök salması sermayenin dönmesi 
için uygun şartları hazırlayacaktır. 
Keza göçen Arap beyinlerinin ül-
kelerine dönüşüne zemin hazırla-
yacaktır. Birçok araştırma Avrupa 
ve Amerika’da 5 milyon civarında 
Arap bilim insanı, akademisyen ve 
araştırmacı olduğuna işaret edi-
yor. Sermaye ve insan gücünün 

dönmesiyle Arap vatanının ve 

vatandaşlarının güçlerini arttır-

ma yönünde gerçek millî kapasite 

ortaya çıkacaktır. Akabinde millî 

ekonomiler çerçevesinde tüm 

ekonomik sektörlerde ekonomik 

performansın şartları iyileşecektir. 

Yüksek ekonomik kalkınma ra-

kamları Arap ülkelerinin ve halk-

larının tercihlerini güçlendirecek-

tir. Bu değişimler Arap vatanını 

önemli bir yer hâline getirecek ve 

uluslararası ilişkiler çerçevesinde 

önemli bir konuma getirecektir. 

Gelecek Halkların

Arap halklarının umut vaat 

eden geleceği birinci derecede 

Arap vatanının Arap vatandaşın 

lehinde oluşacak doğal ve beşeri 

kaynakların yatırıma dönüştürül-

mesinde saklıdır. Arap vatanı dün-

ya petrol rezervinin yüzde 60’ını 

elinde tutuyor. Aynı zamanda 

2019 yılında 390 milyona ulaşan 

büyük bir beşeri güç var. Bu gü-

cün 90 milyonu bilimsel alanlarda 

etkin genç bir kesimden oluşuyor. 

Bu genç kesim yakın gelecekte 

halkların kazanımlarını ve beklen-

tilerini korumaya kadirdir. Arap 

Baharı devrimlerinin karşılaştığı 

başarısızlıklara rağmen şu ana ka-

dar gerçekleşen en önemli başarı 

birçok diktatör rejimin devrilme-

si ve birçok Arap ülkesinde halk 

ayaklanmasının sürmesidir. Bahar 

devrimleri közleri sönse de kur-

şunla ölmeyecek bir düşüncedir. 

(El-Kuds El-Arabi gazetesi, 21 

Ekim 2019) 

Arap Baharı Devrimleri Kurşunla Ölmeyecek
Bir Düşüncedir
Nebil EL-SÜHELİ 
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A BD Başkanı Donald Trump’ın 
iyi bir oyuncu olduğunu, DEAŞ 

lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin özel 
Amerikan güçlerinin İdlib’in kuze-
yinde gerçekleştirdiği operasyonda 
öldürüldüğünü açıkladığı basın top-
lantısında gördükten sonra anladık. 
Trump büyük bir zafer çağrısı yapa-
rak gururlu şekilde çıktı karşımıza. 
Sanki Sovyetler Birliği’ni büyüklü-
ğünün zirvesindeyken yenmiş gibiy-
di. Tüm mimik hareketleri iyi hesap 
edilmiş, önceden çalışılmıştı. 

Trump’un operasyonla ilgili ver-
diği bilgiler -Bağdadi, iki eşi ve üç 
çocuğunun tünelde üzerlerinde-
ki bombayı patlatarak ölümü vs.- 
doğru olabilir veya olmayabilir. Bu 
bağlamda görüntülerle desteklenen 
deliller olmadıkça giderilmeyecek 
şüphelerimiz mevcut. Trump’un 
operasyondaki işbirlikleri sebebiyle 
teşekkür ettiği Ruslar, operasyondan 
bilgileri olduğu yönündeki iddiaları 
yalanladılar ve Bağdadi’nin öldürül-
mesi ihtimaline dair kuşkularını dile 
getirdiler. ABD başkanının iş birliği 
listesinde yer verdiği Suriyelilerin 
en son işi bu adamla ilgili malumat 
toplamak olabilir. Trump’ın kendi-
lerine işaret etmesiyle alay ettiler. 
Keza Bağdadi’nin suikasta uğradığı 
bölge Suriye ordusunun kontrolün-
de değil, Nusra örgütünün kontro-
lünde. Muhtemelen ABD Başkanı 
iktidar ile muhalefeti karıştırdı. Ka-
rıştırması artık şaşırtıcı değil. 

Trump profesyonel bir yalancı. 
Açıklamaları ve twitlerin ekseriye-
ti korkunç yalanlar içeriyor. Böyle 
bir tiyatro uydurmuş olması uzak 
ihtimal değil. Tıpkı söylediğini te-
yit eden tek bir delil veya fotoğraf 
karesi sunmadan el-Kaide liderinin 
oğlu Hamza bin Ladin’in öldürüldü-
ğüne dair benzer bir yalan uydur-
duğu gibi. Zafer elde etme çabası 
dikkatleri Suriye’deki başarısız pro-
jesinden alacak ve kendisini seçim 
savaşında destekçi kazanma amaçlı 
bir kahraman gibi gösterecek. Sele-
fi Obama’yı her şeyde taklit ettiğini 
unutmamalıyız. Obama Bin Ladin’i 

öldürdü, şimdi de Trump Bağdadi’yi 
öldürüyor.

Amerikan güçleri Irak Devlet 
Başkanı Saddam Hüseyin’inin iki 
oğlu Udey ve Kusay’ı öldürdüğü 
zaman her ikisini öldürüldükleri-
ni göstermek için medyaya sundu. 
Babalarının göstermelik bir yargıla-
madan sonra nasıl idam edildiğine 
dair bir kaset sızdırıldı. Libya lideri 
Kaddafi’nin cesedini görülsün diye 
dondurucuda günlerce beklettiler. 
Peki, niçin görülmemiş bir sevinç ve 
kutlamalar ortasında öldürdükleri 
üç ismin -Usame bin Ladin, oğlu ve 
halefi Hamza ve son olarak Ebu Be-
kir El Bağdadi- öldüğüne dair bize 
tek kanıt sunmuyorlar?   Bu davra-
nışın sırrı nedir? 

Geçmişteki deneyimlerimizden, 
el-Kaide ve DEAŞ örgütleriyle ilgili 
yaptığımız incelemelerden hareketle 
iki örgüt saflarında öldürülen isim-
lerle ilgili belgeli resmî açıklamalar-
da bulunurlardı, miras dağılımının 
yürütülmesi ve eşlerinden evlenmek 
isteyenlere izin verilmesi amacıyla 
İslâmî kurallara uygun şekilde aile-
lerine bildirirlerdi. Obama ve Trump 
yönetimlerinin oğul Bush yönetimi-
nin aksine baba Ladin, oğul Ladin 
ve şimdi Bağdadi’nin cesetlerini ta-
mamen gizliyor. Öldürüldüklerine 
dair hiçbir görüntü görmedik ve ne-
reye gömüldüklerini de bilmiyoruz. 

Bağdadi’nin öldürüldüğü kesin-
lik kazansa dahi DEAŞ örgütünü 
çok etkileyeceğini düşünmüyoruz. 
Bize göre bu adam örgütüne işlerini 
idare eden bir lider olmadı, sadece 
bir yüz veya sembolden ibaretti. 7 
milyon nüfuslu 240 bin kilometre 
kare yüzölçümlü bir devletin lideri 
olduğu zaman durumu buyken, bu 
sözde devletin yıkılması sonrası du-
rumu nasıl olacaktı ki? Bağdadi’de, 
hocası Bin Ladin’in sahip olduğu 
karizmanın dörtte biri dahi yoktu. 
Dört yıl boyunca sadece ses ve gö-
rüntülü olmak üzere iki kasette or-
taya çıktı. İlki Musul’da 2014 yılın-
da Nur Camisi minberinden hilafet 
devletini ilan ettiği sırada ve ikincisi 
de geçen 29 Nisan’da savaşçılarını 

devletinin yıkılması sonrası savaşı 
sürdürmeye, ABD ve müttefikle-
rinden intikam almaya teşvik ettiği 
vakit. 

Geçmişte Amerikan resmî açık-
lamalarına göre Bağdadi dört kez 
öldürüldü. Bu da beşincisi olabilir. 
Bu yüzden bu Hollywood filminin 
doğruluğundan şüphe eden son Rus 
açıklamasının doğru olduğunu dü-
şünüyoruz. Zira Ruslar tüm iddiaları 
yalanladılar ve bu yalanlamalarının 
doğru olduğu bizzat görüldü. 

DEAŞ örgütü Bağdadi’nin böyle-
sine kanlı bir sonla gidişiyle bitme-
yecektir. Ana örgüt el-Kaide’nin yı-
kılması daha şiddet yanlısı ve kanlı 
iki örgütün -Nusra ve DEAŞ- çıkma-
sına yol açtıysa, gelecek aylarda ve 
yıllarda aynı gelişmenin tekrarlan-
masını uzak görmüyoruz. Özellikle 
de bu örgütler için uygun ve tetikle-
yici ortam Irak, Suriye, Yemen Afga-
nistan ve Libya’da mevcutken… 

Bağdadi’nin öldürüldüğü kesin-
lik kazanırsa dünyanın birçok ye-
rinde özellikle de Batı ve ABD’deki 
yandaşlarından intikam eylemleri 
bekleyebiliriz. Ayrıca Bağdadi’nin 
uyurken bile bombalı yelek giydi-
ği, Amerikan güçlerinin eline esir 
olarak düşmemek için iki eşi ve üç 
çocuğuyla kendisini patlattığı yö-
nündeki Amerikan iddiası doğruy-
sa şayet, yandaşlarının gözünde bir 
“efsaneye” dönüşmesini bekleyebi-
liriz. Acaba DEAŞ’ın geleceği ve li-
derinin küllerinden ayağa kalkacağı 
yönündeki kehanetler gerçekleşecek 
mi? Başta ABD olmak üzere örgü-
te yönelik koalisyonun büyüklüğü 
gölgesinde bu dönüşüm ve ayağa 
kalkış ne kadar bir zamana ihtiyaç 
duyacak? Bu örgütü kurmakla ve 
ardından bitirmekle suçlanan ABD, 
örgütün birçok çevrenin düşündüğü 
üzere doğrudan veya dolaylı yollarla 
tekrar dönüşünün temel sebeplerin-
den biri olacak mı? Bu soruların ce-
vaplarına sahip değiliz ve bu sorular 
varsayımdan ibaret. Bize düzen ise 
beklemek. Doğrusunu Allah bilir. 

(İngiltere Reyulyevm gazetesi, 
28 Elim 2019)

ABD Bağdadi’yi Gerçekten Öldürdü mü?
Abdulbari ATWAN
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G üven, kısaca 
tehdit ve tehli-

keden uzak kala-
bilmek demektir. 
Tek kişiden top-
luluğa, topyekûn 
topluma kadar 
tüm insanlığın 
dışa karşı savun-
ma anlamında bir 
güvenliğinden söz 
edilebilir. Ta insanlığın başında karanlık geceler, 
yırtıcı hayvanlar, yıldırımlar, kabile baskınları gibi 
beşeri, sel ve deprem gibi doğal afetler, karşısında 
insanoğlunun hep bir güven sorunu olmuştur. Za-
manla bunların bir kısmından masun kalmışsa da 
hiç beklenmedik yenileri eklene gelmiştir. Daha 
sonra modern çağlarda ulus/devlet ve küresel ya-
pılarla bağlantılı olarak “güvenlik sorunu” bir “gü-
venlik sistemi”nin doğmasına yol açmıştır. Bunun 
önceki doğal bir güvenlikten farkı merkezi bir 
hükümet biçimi olan modern devletin, çok farklı 
dini ve etnik unsurlardan oluşturduğunu düşün-
düğü ulusu yeniden kurmak, birlik ve beraberliği 
sağlamaktır. Küresel sistem açısından ise bir kaos 
içinde olduklarını düşündüğü dünya toplumlarını 
hizaya sokmak, ‘güvenli’ hâle getirmektir. Bu aşa-
mada artık iç ya da dış güvenlik başlı başına bir 
sorun hâline gelmiştir. 

Genel Olarak Güvenlik Sistemi

Güvenlik sorunu, birilerinin güvenliğinden 
kuşku duyduğu, bir gücün kendi gücünün dışın-
da bir oluşumun ortaya çıkabileceği endişesinin 

başladığı yerde 
kendini gösterir. 
Nasıl ki hak dü-
şüncesi haksız-
lıkların, özgürlük 
talebi baskıların 
boy gösterdiği bir 
ortamda söz ko-
nusu ise, güvenlik 
de bir güvensiz-
lik kaygısı üstüne 

oturur. Güvenlikçi, kendini güçlendirmeye, uzak 
ve yakın çevresindeki fiili ve potansiyel güçleri 
tasfiyeye yönelir. Güvenlik artık doğal bir süreç 
olmaktan çıkar, geleceğin kurgulandığı bir siya-
sal projeye dönüşür ve böylece de “güvenlikçi 
sistem” olarak adlandırabileceğimiz yeni bir dö-
nem başlar. Bir güvenlik sistemi merkezdeki bir 
seçkinler yapısı çevresinde geleceği kurgulamaya, 
mizansenlere başvurarak, büyük bir kısmı kendisi 
tarafından meydana getirilmiş güvenlik işlemleri-
ne dönüşünce artık ortada bir güvenlikçi sistem 
var demektir. Bilindiği üzere buradaki “çi” eki bir 
meslek ekidir, birilerinin, güvenliği kendisine iş 
edindiğini ifade eder. 

Güvenlikçi sisteme göre irdelenemez bir mer-
kez vardır ve her şey onun içindir. Buna karşılık 
çevre tekin olmayan güçlerle doludur. Öyle ki 
düşman yalnızca sınırlarda veya uzaklarda değil-
dir, aynı zamanda içeridedir. Topum potansiyel 
tehlikeler içerir, tehdit ve tehlikeler oluşturur. Gü-
venlikçi sistem güç üstüne kurulduğundan dolayı 
meşruiyet arıyor gözükse bile genel geçer bir meş-
ruiyet ve hatta mantık aramaz. Bir şeyin iyi veya 

Türkiye’nin önünde iki yol vardı, ya teslim olacak ve tarihsel misyonuna veda ederek 
İslâm ülkeleriyle bağını koparacak ya da var olabilmek için bir atılım yapacaktı. 
Türkiye, ikinci yolu seçti, ezbercilerin anlamada zorlandıkları bir atağa geçti. Savunma 
reflekslerini geliştirdi, Cumhuriyet tarihinin önemli diplomatik hamlelerine girişti.

Güvenlikçi Sistem, Terör, Türkiye ve 
Kırılma Noktasındaki Küresel Siyaset

Mustafa AYDIN
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kötü oluşu onun kullanımında olmasına bağlıdır. 
Çevreye müdahale edebilmek için onu lokalize 
eder, bir düşman konumuna sokmaya çalışır, bu-
nun için de ideolojisini simgeleştirir.

Merkezi bir güç çevresinde geleceği kurgula-
ma ve çevreyi dizayn tutkusu, bir düşman olarak 
lokalleştirmeyi getirir. Bunun olmadığı, işlerin do-
ğallık içinde seyrettiği bir ulusal ve küresel düzen 
düşünülemez hâle gelir. Nizamiyeli sitelerde otu-
ran insanların sıradan bir meskende oturmayı göze 
alamayışları gibi mutlak ve zorunlu hâle gelir. Sis-
tem bir biçimde kendini dikte eder. Bugün güven-
likçi sistem, ulusal ve küresel 
düzeylerde yaşanmaktadır.

Küresel Güvenlikçi Sistem

Küresel güvenlikçi sistem 
küresel güçlerin kurguladığı 
bir sistemdir ve daha çok ör-
gütsel yapılarla yürüttükleri 
bir plandır. Bunların bir kıs-
mı uluslararası arenada onay-
lanmış, ama bir kısmı ulusal 
çizgide onaylanmayan yapılar-
dır. Küresel güvenlikçi sistem 
geçen yüzyıl (1945 sonrası) 
soğuk savaş döneminde yo-
ğun bir yapılanma yaşanmış-
tır. Önce dünya, uluslararası 
ilişkilerde de onaylanmış BM, 
NATO, Varşova Paktı, Dünya 
Bankası, IMF, benzeri askeri, 
ekonomik, siyasi organizas-
yonlarla yönlendirilmeye çalı-
şılmış ve bu yolda da bir hayli 
mesafe alınmıştır. Ancak bu 
dönemin özellikle son çeyrek yüzyılında ülkelerin 
kendi içlerinden bazı muhalif örgütlerle bağ kura-
rak o ülkelere istenilen şekil verilmek istenmiştir. 
Bu ikinci tür örgütlerin temel vasfı bir terör yolu 
izlemiş olmalarıdır. Küresel iktidar, kendince gü-
venlik unsuru olarak gördüğü bu örgütleri silah-
lı hâle getirmiş, gereken moral desteği vermiştir. 
Bunların meşruiyetini kendilerinin inşa ettikleri 
DAEŞ terörüne karşılık PKK terör örgütünün des-
teklenmesi örneğinde olduğu gibi terörle müca-
deleye bağlamışlardır. Örgüte sempati duyanlar 
çoğu kere bu taşeronluğu anlayamamışlar, gerçek 
sanmışlardır.

Terör eylemleri çoğunlukla devletlere yönelik-
tir ama devletlerde de bu şiddete bir karşılık vardır. 

Esasen terör bir siyasal cedelleşmedir. Onun için 
de bireysel grupsal teröristlerin olduğu kadar, 
terörle mücadele ettiğini söyleyen ulusal devlet-
lerin de küresel merkezlerin de eylemlerinin bir 
meşruiyet sınırı vardır. Onun için ABD kendi te-
rörist davranışlarını “insanlığa karşı şiddet kulla-
nımını cezalandırmak” iddiasıyla meşrulaştırmaya 
çalışmaktadır. 

Küresel güvenlik sisteminin terörle mücadele-
sinde esaslı çelişkiler bulunmaktadır. Bir kere mü-
cadele savaş stratejisiyle yürütülmekte ve ülkeler 
hedef alınmaktadır. İşler güce dayandığı oranda 

da (A. Toynbee’nin ifadesiy-
le) yüksek değerlerden soyut-
lanmaktadır. Burada küresel 
güvenlikçi sistemin terörle 
mücadelede samimi olmadığı-
nı açıkça söyleyebiliriz. Çün-
kü terörü oluşturan şartların 
giderilmesinde hiçbir adım 
atılmamaktadır. 

Küresel güvenlikçi sistem, 
kendisini mevcut şartlara 
göre ayarlaya gelmiştir. Mese-
la 1945 sonrası soğuk savaş 
döneminde önce dünya, BM, 
NATO, Varşova Paktı, Dünya 
Bankası, IMF ve benzeri aske-
ri, ekonomik ve siyasi organi-
zasyonlarla yönlendirilmeye 
çalışılmış, bu yolda da hayli 
mesafe kat edilmiştir. Ancak 
1990’larda biten dönemin son 
çeyrek yüzyılında toplumların 
kendi içlerindeki muhalif bazı 
örgütlerle bağ kurarak istedik-

leri şekli vermeye çalışmışlardır. 
1990 sonrasında, küresel güvenlikçi sistem ye-

niden düzenlenmiştir. ABD de merkezileşen sis-
tem, Batının dışındaki farklı kültürleri tehdit say-
makta, bunları lokalleştirip düşman kategorisine 
sokmaya çalışmaktadır. Buna göre de çevrenin en 
önemli ideolojisi İslâm, temel vasfı terördür. De-
nebilir ki İslâm dünyası, kendisiyle uğraşılabilir 
bir düşman hâline getirilebilmek için uzun za-
mandır, terörize edilmeye, marjinal uygulamalar 
sergilenmektedir. Açık bir terörizm süreci olan ha-
reketin iddiası da bu mücadelenin hedefi, ancak 
ironi olarak nitelenebilecek bir retorikle, insanlık 
düşmanı terörizmi yok etmek ve gelecekte her-
kesin daha barışçı bir dünyada yaşayabilmesini 

Küresel güvenlik sisteminin 
terörle mücadelesinde esas-
lı çelişkiler bulunmaktadır. 
Bir kere mücadele savaş 
stratejisiyle yürütülmekte 
ve ülkeler hedef alınmak-
tadır. İşler güce dayandığı 
oranda da (A. Toynbee’nin 
ifadesiyle) yüksek değer-
lerden soyutlanmaktadır. 
Burada küresel güvenlikçi 
sistemin terörle mücadele-
de samimi olmadığını açık-
ça söyleyebiliriz. Çünkü 
terörü oluşturan şartların 
giderilmesinde hiçbir adım 
atılmamaktadır.
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sağlamaktır. Tabi söylemeye bile gerek yoktur ki 
eylemle söylem arasında esaslı bir çelişki vardır. 
Geleceğin barışçıl dünyası küresel iktidarın kendi 
teröristlerine yardım etmekle değil, ancak onunla 
ciddi bir mücadele ile gerçekleşebilir.

Günümüzde mevcut terör örgütlerinin temel 
vasfı küresel iktidar tarafından finanse edilip ül-
kelerinin hükümetleriyle çarpışma içinde olmala-
rıdır. Küresel sistem bunları hâlâ mevcut güven-
likçi sistemin önemli bir unsuru olarak görmekte, 
dünya kamuoyuna da bir barış unsuru olarak 
sunmaktadır. Maske düşüp gerçeğin üstünü ör-
temediği yerlerde yeni bir adla piyasaya sürerken 
aklınca inandırıcı olmak için önceki hâlini terörist 
olarak ilan edip onunla savaştığını iddia etmekte-
dir. Bunun tipik örneği Suriye’de yaşanmaktadır. 
Burada kullandığı şebeke sırayla PKK, DAEŞ, YPG, 
PYD adlarını almıştır. Afganistan’da el-Kaide, Af-
gan Mücahitleri, Taliban, Radikal İslâmcı Selefiler, 
örneğinde olduğu gibi. ABD ye göre PYD, DAEŞ 
ile mücadele etmektedir ve dolayısıyla PYD bir 
terör örgütü değildir. Hâlbuki bu farklı adlar ta-
şıyan örgütler aynı örgüttür. Afganistan’da da bir 
dönemin şanlı ‘mücahitleri’ sonra terörist Taliban 
olmuş, onlarla mücadele adına Afgan Müslüman-
ları NATO’nun da desteğiyle ateş altına alınmıştır. 

Bu durum başlangıçtaki örgütlerin de işine 
gelmiş, tabir caizse verilen gaz, yapılan yardımlar 
ve özellikle küresel bazdaki ülke ve güçlerle işbir-
liği, onları fevkalâde cesaretlendirmiş, içinde bu-
lundukları devletler açısından doğal olarak terörle 
nitelendirilen eylemlere girişmişler, bir küresel ça-
tışmanın taşeronluğuna soyunmuşlardır. Bu arada 
özellikle kendisini toplamada zorluk çeken ulus 
devletler maddi ve sosyal enerjilerinin önemli bir 
kısmını bu kör düğüşünde harcamışlar ve kaçı-
nılmaz olarak zayıf düşürülmüşlerdir. Paradoksal 
olarak aynı küresel güçten destek alarak aynı yer-
de çatışan bu terör örgütleriyle mücadele ede gel-
mişlerdir. Tabii ki terör hep tırmanmış ve bitirme 
noktasında hiçbir olumlu sonuç da alınmamıştır. 
Daha başka ülkelerde olsa da bunun tipik örneği-
ni Türkiye yaşamaktadır; FETÖ, PKK, PYD, bu-
nun açık örnekleridir, bunlar aynı merkeze bağlı 
terör örgütleridir.

1990 sonrasında oluşan tek (belki daha doğru 
bir ifadeyle çok) kutuplu dünyada ulus devletler 
silkinip kendine gelmeye çalışmaktadırlar. Aslın-
da kendilerini tehdit eden terör örgütleriyle ciddi 
bir mücadele vermek zorunda kalmışlardır. Bu 
arada bazı önemli gelişmeler de gözlenmektedir. 

Bu uluslararası taşeron terör örgütleri en canlı gö-
ründükleri bir dönemde beklentilerinin de tam 
aksine etkinliklerini yitirmeye başlamışlardır. Batı 
kökenli siyasal iktidar bu örgütleri etkin kılıp bu-
lundukları ülkelerde son bir kere daha kullanmaya 
çalışmaktadır ki PKK bunun tipik örneklerinden 
birisidir. Mesela bu bağlamda PKK en saldırgan 
dönemini yaşamaktadır. Çünkü patronlar böyle 
istemektedirler. Ama bu çırpınışlar güçlenmenin 
değil, bitişin habercisi olarak değerlendirilebilir. 
Çünkü şiddet eylemlerinin örgütün genel geçer 
anlamdaki gücüyle bir orantısı yoktur.

Küresel düzeyde tasvir etmeye çalıştığımız gü-
venlikçi sistem ulusal bazda da geçerlidir. Derece 
farkları göstermekle birlikte hemen pek çok ulus 
siyasetlerini bir güvenlikçi sistem mantığı üzerine 
oturtmuş bulunmaktadır. 

Küresel Siyasetin Kullanımındaki PKK ve Türkiye

Açıklanan bazı CIA raporlarından anladığı-
mıza göre Doğu Blokunun yıkılmasından sonra 
1988 yılında Türkiye, Suriye, Irak ve İran ara-
sında bir Kürt devletinin kurulmasına karar ve-
rilmiş, bu hareketin taşeronluğu da PKK’ya ihale 
edilmişti. Birinci ve ikinci Körfez savaşları, önce 
Irak’ın işgali, sonra Suriye’ye kaydırılması ve bu 
konuda harekete köşe çıkartabilecek yegâne ülke 
olan Türkiye’nin güneyden kuşatılıp bir tampon 
devletçik oluşturulmaya çalışılması gibi adımlarla 
ABD 30 yıldır bu konuda canhıraş bir uğraş ver-
mekte, çok büyük masraflar yapmaktadır. 

Öyle ki bu planın içerisinde, bölgenin demog-
rafik yapısının değiştirilmesi gibi çok radikal ey-
lemler bile yer almaktadır. Bu insanlık dışı plan 
gereği bir milyondan fazla insan öldürülmüş, 8 
milyondan fazla Suriyeli ev ve yurtlarından edil-
miş, komşu ülkelere sığınmak zorunda bırakıl-
mıştır. Halep gibi şehirler göz göre göre harabeye 
çevrilip tarihi doku yerle bir edilmiştir. ABD artık 
sonuç alıcı darbeyi indirmenin zamanı geldiğine 
inanıyordu, fütursuz konuşmaları, insanlık ve ah-
lak dışı eylemleri, hiç kimseyi takmadan aylardır 
binlerce tırla taşınan savaş malzemeleriyle bekle-
diği sonuca uluşmak üzere olduğunu düşünüyor-
du. Bu gelişmeye başından beri karşı koymaya ça-
lışan Türkiye, bütün güç ve cesaretini toplayarak 
bu çirkin oyunu bozmak için bir girişimde bulun-
du. Bir askeri operasyon başlattı ve ABD’yi ant-
laşma masasına oturmaya mecbur etti. Ardından 
bölgenin bir kısmını kontrolünde tutan Rusya ile 
de bir antlaşma imzalayarak planlanan güvenlik 
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bölgesinin tamamının terör unsurlarından arındı-
rılması karar altına alındı. Unutulmamalıdır ki bu 
gelişme, Türkiye Cumhuriyet tarihinin tartışmasız 
çok önemli bir diplomasi zaferidir. Erdoğan kar-
şıtlığı bu gerçeği görmezlikten gelemez. 

Aslında Türkiye’nin güvenliği terör örgütleriy-
le olan sorunundan çok daha fazla bir şeydir. Sa-
hip olduğu tarihsel misyon onu, dünyanın geniş 
bir kesiminin karşısına bir düşman olarak çıkar-
maktadır. Yazılarımızda zaman zaman üzerinde 
durduğumuz gibi söz konusu tarihsel misyon yal-
nızca Müslüman olmak değildir. Devamlılığı olan 
millet, İslâm, tarih ve adalet duygusunun bileşke-
sinde oluşmuş bir misyondur. Onun için Türki-
ye yalnızca kendisi için var olamaz. Gücü yettiği 
kadar, dünyanın neresinde olursa olsun mazluma 
ve mağdura yardım etmek durumundadır. Ön-
celik çok mağdur durumda olan Müslümanlar-
da olabilir, ama kol kanat germemiz gereken in-
sanlar yalnızca Müslümanlar değildir. Onun için 
pek çok toplumun gözü Türkiye’dedir. Bu, keyfi 
değil zorunlu bir görevdir. Yani yalnızca Lübnan 
sokaklarında “Yaşasın Türkiye, yaşasın Erdoğan” 
diye slogan atılmıyor, Latin Amerika ülkelerinde 
sokaklarda Türkiye lehine slogan atılıyor, Sırbis-
tan Cumhurbaşkanı “Çok şükür, dünyada Türki-
ye gibi bir dost ülke var.” diyor. Küresel iktidarın 
Türkiye’nin soluğunu kesme çabası böylesi bir 
misyonunu yok edebilme kaygısıdır. Terörle en 
çok başı dertte olan ülkenin Türkiye olmasının 
sebebi de budur. 

Türkiye’nin bir kuşatma altında olduğu 
Suriye’de yaptığı operasyon sürecinde de bir kere 
daha teyit edilmiştir. Yoksa çok açık bir tehdide 
karşı hiçbir gerekçesi olmaksızın Batı ve yandaşı 
bu kadar geniş bir kesim Türkiye’nin karşısında 
yer almazdı. Türkiye’nin kendi içerisinde de iç si-
yasetin bir ürünü olmayan karşıtlıkta, Türkiye’nin 
kendisi olmak veya küresel siyasetin yanında ol-
mak şeklindeki özetlenebilecek kutuplaşmada 
da kendisini çok belirgin bir şekilde göstermiştir. 
Partilerin bulundukları yere ve söylemlerine bak-
tığınızda bunu, ülkenin kendi iç dinamikleri ve 
genel geçer mantık bağlamında bir yere yerleşti-
remeyiz. Bu blok her hâlükârda karşıt bir şeyler 
söylemek zorundadır. Yine burada bir gerçeğin 
altını çizmek gerekir. Mevcut hükümet ve devletle 
sorunlu olanlar, yerel örgütler, her zaman ve her 
yerde olduğu gibi küresel iktidar çizgisinde be-
raber olmuşlardır. Türkiye’de muhalefetin duru-
mu bunun çarpıcı bir örneğidir. Doğrudan bir iş 

birliği içinde olan Effendiya takımının dışında ka-
lan ve doğrudan bir ilişkisi bulunmayan aydınlar 
da ister istemez böylesi ortak bir söylemin içinde 
mahsur kalmışlardır. 

Bir Kırılma Noktasında Küresel Güvenlikçi Sistem

Batının temsil ettiği küresel sistem, anlamını 
yitirmekte olan örgütleri etkin kılmaya çalışıyor. 
Tüm Avrupa ülkelerinin ABD ile birlikte PKK’nın 
arkasında yer almış olmalarının başka bir sebebi 
olamaz. 

Ne var ki bu arada İslâm dünyasındaki totali-
ter ulus devletlerin dışındaki ülkelerde yöneticiler 
toplumlarıyla daha barışık hâle gelmektedirler. 
İslâm ülkelerindeki devletler henüz halklarına 
karşı direnmeye devam etmektedirler. Ama diğer 
ülkelerde halklara karşı daha yumuşak davranma 
süreci başladı. Ulus devletin mutlak gereği gibi or-
taya çıkan milliyetçilik söylemi, millici ve özellik-
le yerlici ve dindar bir içerik kazandı. Dolayısıyla 
küresel siyaset hâlâ geniş bir yandaş kitlesini elin-
de tutmakla birlikte işi zorlaştı. 

Bu arada Türkiye’de önemli bir kırılma ger-
çekleşti, küresel siyaset bağlamında yaşadığı 
olumsuzluklar kendisine tarihsel misyonunu ha-
tırlattı. Bu konuda çabalara girişti. Bu yüzden kü-
resel siyaset, hazırlaya geldiği örgütler aracılığıyla 
Türkiye’yi ablukaya aldı. Türkiye’nin önünde iki 
yol vardı, ya teslim olacak ve tarihsel misyonuna 
veda ederek İslâm ülkeleriyle bağını koparacak ya 
da var olabilmek için bir atılım yapacaktı. Türki-
ye, ikinci yolu seçti, ezbercilerin anlamada zorlan-
dıkları bir atağa geçti. Savunma reflekslerini ge-
liştirdi, Cumhuriyet tarihinin önemli diplomatik 
hamlelerine girişti.

Bir yıl öncesinden beri sınırda konuşlandırdığı 
askeri varlığı, ürettiği araç ve gereçleri, dışarıdan 
aldığı savunma silahları, yürüte geldiği diploma-
tik görüşlerin sonunda, tüm rizikoları göze alarak 
Suriye’de bir operasyon başlattı. Küresel iktidarın 
temsilcisi ABD’nin binlerce tır askeri malzeme ile 

Erdoğan ve Pence Mutabakat Görüşmesi
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donattığı örgütsel yapıyı sınırlarımızdan temizle-
me işine girişti. Türkiye’yle açıktan bir savaşı göze 
alamayan ABD bu işi daha fazla zayiatla kapat-
mamak adına masaya oturdu ve geleceğe yönelik 
plan ve programları açısından hezimet olarak nite-
lendirilebilecek bir anlaşmayı imzalamak zorunda 
kaldı. Türkiye arkasından da Suriye’nin bir kısmı-
nı elinde tutan Rusya ile bir sözleşme imzalandı. 
Böylece küresel siyaset genel geçer düzlemde dü-
şünülemeyecek biçimde gelip şu ana kadarki pla-
nıyla bağdaşmayacak bir sözleşmeyi kabul ettiler. 

Bu gelişme, Türkiye’nin, güneyinde mevzilen-
miş terör örgütlerini temizlemesinin ötesinde ül-
kemiz ve dünya açısından önemli sonuçlar ihtiva 
etmektedir. Bu sonuç, böylesi fiili bir durumda 
küresel güçlerin masaya oturmaya mecbur edil-
mesi bu güçlerin her zaman ve her yerde etkin 
olamayacağını bütün dünya toplumlarına göster-
miş oldu. Bu, Amerika’nın, hâlen güçlü bir dönem 
yaşamasına rağmen bir zaaf döneminin başladığı 
anlamına da gelmektedir. Tüm zorba yönetimlerin 
mukadder akıbetine de işaret etmektedir. Şüphe-
siz konumuz açısından daha belirgin bir sonuç, 
soğuk savaş döneminde kotarılan ve hâlâ varlığını 
sürdüren, küresel siyasetin dünya toplumlarını ta-
şeron örgütler üzerinden dizayn etme politikası-
nın sonlarına geldiği gerçeğidir. Bundan sonra bu 
örgütler fazlaca işine yaramayacaktır. 

Bizim açımızdan belki en önemli sonuç taşe-
ron örgüt PKK’nın bitirilebileceğidir. Ülkenin gü-
neyi güvenceye alınınca yıllardır büyük kayıplar 
verilmesine rağmen ciddi bir sonuç alınamayan 
içerideki mücadeleden sonuç almak, örgütü tas-
fiye etmek, imkân dâhilinde olacaktır. PKK Kürt 
vatandaşlarımızın desteğini kaybedecek, yani hal-
kın örgütün etkinlik alanından çıkması kolayla-
şacaktır. Amerika güneyimizde hangi örgüte nasıl 
destek verirse versin uyandırdığı güvenilmezlik 
duygusunu kaldıramayacaktır. Son zamanlar-
da sürdürmekte olduğu fütursuzluğu ve çelişkili 
beyanatları da bu güvenilmezliğini pekiştirecek-
tir. Arap Birliği gibi, küresel güçlere bel bağlayan 
İslâm dünyasındaki örgüt ve şeyhleri de bir umut-
suzluk beklemektedir. Batı Avrupa ülkeleri de 
PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine verdiği canhıraş 
destekten istediği sonucu alamayacaktır. Küresel 
iktidarın oluşturduğu terör örgütleriyle mücade-
lede Türkiye belki diğer toplumlara umut verecek 
bir model bile oluşturabilecektir. Bu model, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında ülkeleri düzene sokmak 

için Batıda üretilen küresel terör örgütlerinin kul-

lanım tarihinin bittiğinin ilanı olabilecektir. 

İçimizde, küresel siyaset söyleminin içinde 

mahsur kalan geniş bir kesimin hâlâ özümseye-

mediği ve fırsat buldukça itibarsızlaştırmaya çalış-

tığı 15 Temmuz hareketi de önemli bir dönemeç 

olarak yerini almıştır. Bu hareket bir ülkeyi işgalin 

içeriden pek kolay yapılamayacağını göstermiş-

tir. Gezi ve 15 Temmuz gibi hareketler, toplum 

genelinin küresel siyasetin yanında yer almasını 

sağlamanın, bir sokak hareketiyle iktidar devirip, 

yeni iktidarlar kurmanın pek de kolay olmadığını 

göstermiştir. Esasen Türkiye’nin, müdahale ettiği 

güneyden kuşatma hareketi, içeriden bir müdaha-

leden sonuç alamamaktan kaynaklanmıştı. Bu da 

püskürtülmüş oldu. Gerçekten de Türkiye’de olup 

bitenlerin değişik ülkeler için bir örnek oluştura-

bileceği söylenebilir. Hatırlanacağı üzere (mesela) 

Venezuela bunun tipik bir örneği olmuştur. Artık 

liderler bir kargaşada kendi can derdine düşerek 

ülkelerini bırakıp gitmemektedirler.

Maalesef geniş bir aydın kesimimiz her zaman 

emperyalist kalıplarla açıklamanın dışına çıkıp, 

ülkemizde ve dünyada olup bitenleri sağlıklı bir 

biçimde değerlendirebilecek durumda değildir. 

Hazır bir retoriğin içinde çırpınmakta, açıklamada 

hazır şablonlar kullanmaktadır. Bütünü yakalaya-

madığı için de takıldığı tekil türden olaylar ken-

disine haklılık duygusu yaşatmaktadır. Mesela bu 

retoriğe göre Erdoğan böylesi önemli bir iş yapmış 

olamaz; bu iş ya onun eseri değildir yahut da bu 

iş ileri sürüldüğü gibi önemli bir sonuç değildir. 

Amerikan saldırısına muhatap olmamak için tabir 

caizse bin kere yutkunup bir kere ortaya konan 

Suriye çıkartmasını, bütün gerçekler ortada iken, 

hâlâ Amerika adına yapılan bir vesayet savaşı ola-

rak niteleyenler bile vardır. Bu tiplerin kafaların-

da bu ezberlerin dışında bir değerlendirme yolu 

yoktur.

Tabii ki tüm bunlar işin sonuna geldiğimizi 

göstermez. Hatta terör sorununu çözdüğümüz 

anlamına da gelmez. Sadece önümüz açılmıştır. 

Kat edilmesi gerekli uzun bir yol vardır. Türkiye 

hep bir kuşatma altında olacaktır. Bu durum taşı-

yacağı öngörülen tarihi misyona bağlı zorunlu bir 

sonuçtur. Üzerinde durduğumuz bu nokta sadece 

önemli bir ablukanın yarılmasıdır, bir nihai zafer 

değil!
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B aşlangıcından 

bu yana 9 sene 

geçen, Türkiye’nin 

gündeminde de 

önce mülteci me-

selesi devamında 

terör saldırıları ve 

nihayetinde peş 

peşe gerçekleştiri-

len sınır ötesi as-

keri harekâtlarla 

önemli yer tutan Suriye savaşı çok sayıda yerli 

ve sınır ötesi aktörü barındırdığı için sonuçları 

ve seyri açısından çok dallı bir ağaca benzemek-

tedir. Her aktör ve sonucu yorumlamak yüzlerce 

sayfalık metinler gerektirecektir. Ama en azından 

ilk etapta Türkiye’yi ve yakın bölgeyi etkileyen ak-

törler üzerinden yapılacak bir soru-cevap faslıyla 

kamuoyunda tartışılan kimi meselelerle alakalı bir 

yere varılabilir.

Esed Rejiminin Durumu

· Esed rejimi kazanan tarafı oldu mu? Rejim ne 

kadar muktedir bir aktör?

Öncelikle “kazanan” taraf derken neyi anlıyo-

ruz? bunu netleştirmek lazım. Şayet “iktidardan 

devrilmemek” ve 

hâlâ Suriye top-

raklarının önemli 

bir kısmında ken-

di siyasi rejiminin 

temsili Esed’i “ka-

zanan” yapacaksa 

cevap belli. Evet, 

Esed kazanan taraf 

olmuştur. Lakin 

Esed’in 2011 ile 

2019’daki konu-

muna bakıldığında yapılacak en makul tanımlama 

Esed’in sadece kaybetmediğidir.

Esed iktidarını kaybetmedi, müttefiklerini de. 

Buna karşın 2011’de yönettiği Suriye nüfusu-

nun bugün yarısından daha azını yönetebilmek-

te. Türkiye topraklarındaki Suriyeli mülteciler, 

İdlib-Afrin-Azez-Bab-Cerablus hattında muhalif-

lerin kontrolü altındaki Suriyeli nüfusu Esed re-

jiminin otoritesi altındaki nüfus ile aynı oranda. 

Esed 2011’deki askeri güce sahip değil. Ordu-

sundan 60 binin üzerinde kayıp verirken yine on 

binlerce Suriyeli, muhalif oldukları ya da savaşta 

yer almak istemedikleri için ordudan firar ettiler. 

2011’de 200 bin kişiye yakın bir düzenli ordu-

ya sahip olduğu tahmin edilen rejim ordusunun 

Peş peşe gerçekleştirilen sınır ötesi askeri harekâtlarla önemli yer tutan 
Suriye savaşı çok sayıda yerli ve sınır ötesi aktörü barındırdığı için 
sonuçları ve seyri açısından çok dallı bir ağaca benzemektedir. Her 
aktör ve sonucu yorumlamak yüzlerce sayfalık metinler gerektirecektir.

Suriye’deki Son Gelişmelere Dair

Ömer Behram ÖZDEMİR
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bugün kuvvetlerinin 40 bin civarında olduğu 

bilinmektedir. 

Askeri güçte yaşanan müthiş erozyon rejimin 

ayakta kalabilmesi için şebbiha diye bilinen milis 

yapıların ve Moskova ile Tahran’ın askeri desteği-

ni hayati kılmıştır. 2011’de tüm Suriye toprakları 

üzerinde tamamen otorite sahibi olan Esed rejimi 

bugün dış destekle ayakta durduğu için son kerte-

de destek veren aktörlerin boyunduruğu altında-

dır. Ordu güçlerinin söz geçiremediği disiplinsiz 

milis güçler üzerinde ciddi Tahran etkisi bulu-

nurken, Suriye rejim ordusunun elinde az sayıda 

kalan seçkin birlikler ise uzunca bir süredir sevk, 

idare ve teknik destek hususunda Moskova’ya 

bağlı durumdadır. 

Bir Ordu-Muhaberat İktidarı olarak bilinen 

Baas Suriye Rejimi artık ordu ve muhaberatın 

Moskova güdümünde olduğu, yıkılmamış ama 

pek de ayakta olduğu söylenemeyecek bir yapı 

konumundadır. Rejimin otorite iddiasında bulun-

duğu topraklar üzerindeki muktedirliğini anlamak 

için Suriye’de hava ve karadan müdahalelerde bu-

lunan devletlerin Moskova ile görüşürken rejimin 

bahsinin pek geçmemesine bakmak yeterlidir.

Muhalefet ve PKK’nın Durumu

· Muhalifler Suriye’nin geleceğinde rol alabilir 

mi?

Muhaliflerin Suriye’nin geleceğinde rol alabil-

meleri için geçmişte belki daha farklı imkânlar 

vardı diyebiliriz. Bugün gelinen noktada yegâne 

yol Türkiye’nin muhaliflerle birlikte terörden te-

mizlediği bölgelerin siyasi müzakereler sonucun-

da Baas rejiminin merhametine bırakılmaması. 

Türkiye’nin maddi ve kurumsal olarak çokça 

yatırım yaptığı Azez, Cerablus, Bab ve Afrin hat-

tında yaşayan Suriyelilerin uzun yıllardır rejim 

idaresinden uzak kaldıkları ve yeni düzene alışma 

safhasında oldukları göz önüne alındığında, üni-

ter yapıyı bozmadan fakat rejimin de tasarrufuna 

bırakılmayacak şekilde bu bölgenin ve bölgedeki 

muhalif unsurların korunması Suriye müzakere-

lerinin en çetin safhasını oluşturabilir. Türkiye’nin 

verdiği eğitim ve mühimmatlar ile son 3 senede 

bir değişim geçiren silahlı muhalefet özellikle mü-

zakere masasında bu caydırıcılığı ile Ankara için 

bir koz olabilir. 

· YPG/PKK Suriye’de sahada etkin olduğu kadar 

tabanda güçlü mü?

Batı medyası istediği kadar YPG/PKK= Kürtler 

temalı haber yapsa da Suriye demografisi ve Su-

riye Kürtlerinin yapısı bunun aksini ispatlamak-

ta. Suriye’de Afrin ve Ayn el-Arab’ta tarihi olarak 

PKK’ya kitlesel destekten söz edilebilirken Kamış-

lı, Amude, Rasulayn başta olmak üzere Kürt nüfu-

sun yoğun olduğu önemli yerlerde PKK’nın tarihi 

olarak oldukça zayıf olduğu görülmektedir. KDP 

başta olmak üzere Baas rejimi ile sorunlu ilişkilere 

sahip çeşitli siyasi partilerin etkin olduğu bölgede 

2011’de ilk rejim karşıtı ayaklanmaları bastıranlar 

arasında PKK’lı militanların da olduğu ve devam 

eden süreçte Esed rejiminin de desteğiyle PKK’nın 

bölgede kendisi dışındaki Kürt siyasi hareketleri 

Irak’ın aksine Suriye’de yerli kitle içeri-
sinde pek destekçisi olmayan DAEŞ bu 
açıdan tekrar geniş toprak hâkimiyeti 
kurma tehdidinden oldukça uzakta 
bulunmaktadır. Lider kadrosundan 
ve mali kaynaklarından yaşadıkları 
kayıplar ile büyük güç kaybeden ve 
yavaş bir şekilde yeniden ayağa kalk-
maya çalışan örgüt için şu an Suriye’de 
toprak hâkimiyeti başarılması zor bir 
hedeftir.
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ve aktivistleri bölgeden uzaklaştırdığı kanıtlan-

mış durumdadır.

Uluslararası Aktörlerin Mutabakatı ve DAEŞ Hücreleri

· Mülteci meselesi hangi şartlar altında bir çö-

züme varabilir?

Suriye’nin daha fazla mülteci dalgası oluştur-

maması ve mültecilerin geri dönmeleri için İdlib 

meselesinin silahlı çözüm ile bir trajediye dönüş-

memesi, güvenli bölgelerin uluslararası destek ile 

yeniden inşası ve uzun vadede Suriye’de kısmen 

katılımcı özellikli yeni bir düzenin kurulma-

sı gerekmektedir. Zira şayet 3 milyon civarında 

Suriyeliye ev sahipliği yapan İdlib topyekûn bir 

Rus-Esed saldırısı ile karşılaşır ve muhaliflerin bu-

radaki direnci biterse bu büyük bir mülteci dalga-

sına yol açacaktır. 

Keza uluslararası destek olmadan hem maddi 

olarak hem de kurumsal olarak yüzbinlerce mül-

tecinin geri dönebileceği güvenli şehir ve köyleri 

inşa etmek oldukça zor bir hedeftir. Çünkü bu 

süreç sadece konut ve yol inşası demek değildir. 

O bölgelere yerleştirilen insanların yaşamlarına 

devam edebilmeleri için güvenlik ve az da olsa 

işleyen bir üretim-ticaret ilişkisi gerekmektedir. 

Suriye rejiminin ülkenin kimi yerlerinde yurt dışı-

na iltica etmiş vatandaşlarının mülklerini yıkması 

ve hatta kamusallaştırması ve yine mülteci konu-

mundaki pek çok Suriyelinin geri dönüş senar-

yosunda rejim tarafından tutuklanma korkusu şu 

an için rejimin de dâhil olduğu büyük bir mülteci 

çözümü önünde engel teşkil etmektedir. Rejimin 

kendi vatandaşlarının geri dönüşünü istemediği 

bir ortamda yegâne çözüm süreci uluslararası ak-

törlerin mutabakatı ile başlayabilir.

· DAEŞ Suriye’nin geleceği için hâlen bir tehdit 

mi?

Varlığı ile Esed, PKK, Rusya, ABD başta ol-

mak üzere pek çok aktörün Suriye içindeki ma-

nevralarına meşruiyet kazandıran örgüt ABD 

liderliğindeki uluslararası koalisyonun son yıllar-

daki operasyonları sonucu toprak hâkimiyetini 

tamamen kaybetti. Irak’ın aksine Suriye’de yer-

li kitle içerisinde pek destekçisi olmayan DAEŞ 

bu açıdan tekrar geniş toprak hâkimiyeti kurma 

tehdidinden oldukça uzakta bulunmaktadır. Lider 

kadrosundan ve mali kaynaklarından yaşadıkları 

kayıplar ile büyük güç kaybeden ve yeniden ayağa 

kalkmaya çalışan örgüt için şu an Suriye’de toprak 

hâkimiyeti başarılması zor bir hedeftir. 

Buna karşın otoritenin oldukça zayıf olduğu 

Suriye topraklarında rüşvet ve istihbarat deste-

ğiyle pek çok DAEŞ hücresi uzunca bir süre bu-

lundukları yerlerde yaşamaya devam edebilir. Bu 

durum örgütün suikastlar ve terör saldırılarının 

devam etme potansiyelinde olduğu anlamına gel-

mektedir. Kısaca 2014’te sahip oldukları gibi so-

mut bir hâkimiyet ile tehdit oluşturamayacak olan 

örgüt, hücreleri vasıtasıyla bölge güvenliğini bir 

süre daha tehdit edecektir. Güvenli bölgelerde ku-

rulması gereken barış ve huzur ortamı için DAEŞ 

hücreleri büyük tehdit olarak kullanılabilecektir.

Esed iktidarını kaybetmedi, müttefik-
lerini de. Buna karşın 2011’de yönet-
tiği Suriye nüfusunun bugün yarısın-
dan daha azını yönetebilmekte. Türkiye 
topraklarındaki Suriyeli mülteciler, 
İdlib-Afrin-Azez-Bab-Cerablus hattında 
muhaliflerin kontrolü altındaki Suriyeli 
nüfusu Esed rejiminin otoritesi altında-
ki nüfus ile aynı oranda. Esed 2011’deki 
askeri güce sahip değil. Ordusundan 60 
binin üzerinde kayıp verirken yine on 
binlerce Suriyeli, muhalif oldukları ya 
da savaşta yer almak istemedikleri için 
ordudan firar ettiler.

Ebu Bekir el-Bağdadi 
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S trateji kavra-
mı, askeri bir 

kavram olarak 

doğmuş ama gü-

nümüzde artık 

şirketlerin, organi-

zasyonların siyasi 

partilerin sık kul-

landığı bir kavram 

hâline gelmiştir. 

Strateji kavramının 

etimolojisini ince-

lediğimizde ta klasik Yunan’a kadar gider. Ancak 

Ortaçağ ve Modern dönemde ise “savaş sanatı” 

olarak kullanılmıştır. Türk Dil Kurumunun tanı-

mına göre strateji “bir amacı gerçekleştirmek için 

politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir 

arada kullanabilme sanatı” olarak belirtilmiştir.

Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye topraklarının sı-

nır boyunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, terör 

örgütleriyle bölgeyi yeniden tasarlayıp kontrol et-

mek isteyen güçlerin stratejilerine karşı, bölge ül-

kelerinin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamak 

için stratejik bir harekâttır. 

Bilindiği gibi PKK 1984’ten beri Türkiye’nin 

başına bela olmuş bir terör örgütüdür. Türkiye bu 

belayla tam 35 yıldır mücadele ediyor. “Arap baha-

rı” şeklinde adlandırılan isyan dalgasının Suriye’ye 

sıçramasıyla bir-

likte, oluşan oto-

rite boşluğundan 

istifade eden PKK, 

ABD’nin de deste-

ğiyle Türkiye’nin 

sınır boyunca ken-

dine yeni bir alan 

açtı. 

Türkiye, defa-

larca sözde “NATO 

ortağı” ABD’ye 

terör örgütüne verilen silahların Türkiye’ye teh-

dit oluşturduğunu söylediği hâlde ABD ise: 

“Türkiye’ye herhangi bir tehdit söz konusu de-

ğildir.” deyip geçiştirmeye çalıştı. Oysa bir ör-

gütün veya bir devletin başka bir devlete tehdit 

olabilmesi için iki şeyin olması lazım. Birincisi, 

size zarar verecek bir amacın varlığı, ikincisi, o 

amacı gerçekleştirecek araçlara sahip olması. PKK 

ve arkasındaki güçleri de hesaba kattığımızda 

Türkiye’ye zarar verebilecek amaç da araç da faz-

lasıyla mevcuttur.

Türkiye güney sınırında oluşan tehdidin riski-

ni azaltmak amacıyla Suriye topraklarının kendi-

sine olan sınır boyunda 30-40 km derinlikte gü-

venli bölge oluşturmak istedi. Hatırlanacağı gibi 

Türkiye bu isteğini uzun bir zamandan beri dile 

Türkiye güney sınırında oluşan tehdidin riskini azaltmak amacıyla Suriye topraklarının 
kendisine olan sınır boyunda 30-40 km derinlikte güvenli bölge oluşturmak istedi. 
Hatırlanacağı gibi Türkiye bu isteğini uzun bir zamandan beri dile getiriyordu ama 
ABD ve AB ülkeleri bu fikre pek sıcak bakmıyordu. Türkiye bu konuda kararlılık 
gösterince ABD: “O zaman güvenli bölgeyi birlikte oluşturalım.” demeye başladı.

Barış Pınarı Harekât Stratejisi ve 
Sonuçları

Mehmet BEYHAN
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getiriyordu ama ABD ve AB ülkeleri bu fikre pek 
sıcak bakmıyordu. Türkiye bu konuda kararlılık 
gösterince ABD: “O zaman güvenli bölgeyi birlik-
te oluşturalım.” demeye başladı ve Türkiye’de bu 
öneriye sıcak bakmıştı.

Güvenli Bölge Niye Kurulamadı?

Türkiye, ABD ile güvenli bölge oluşturmak için 
bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. “uzlaşma sağ-
landı ama henüz mutabakat 
sağlanamadı” denildi. Normal 
şartlarda bir konuda uzlaşma 
sağlandığı zaman mutabakat-
ta sağlanır ama sağlanamadı. 
ABD medyasında çıkan haber 
ve yorumları da dikkate aldığı-
mızda şu dört sebepten dolayı 
ABD’yle bir mutabakat sağla-
namadığını tespit ettik:

Birincisi, Derinlik. Tür-
kiye sınırlarında teröristlerin 
elindeki silahların kapasite-
sini dikkate alarak derinliğin 
en az 35-40 km olmasında 
ısrar ediyordu. Buna karşılık 
ABD’nin talebi ise, derinliğin 
4-5 km’yle sınırlı kalmasında 
ısrar etmişti. Bu konuda yapı-
lan görüşmelerde bir uzlaşma 
sağlanamadı.

İkincisi, Türkiye, YPG’nin 
PKK’nın Suriye uzantısı ol-
duğunu çok açık bir şekil-
de söylüyordu ve söylemeye 
devam ediyor. Hatırlanacağı 
gibi ABD’li bazı yetkililer de 
Türkiye’yi teyit etmiş ve ABD 
yönetiminin teröristlere sağ-
ladığı silahları derhal durdur-
masını istemişlerdi. Ancak ABD Türkiye’nin bu 
talebine hâlâ da sıcak bakmıyor.

Üçüncüsü, Türkiye ile ABD’nin kuracağı gü-
venli bölgenin kontrolün Türkiye’de olmasını is-
temişti. ABD bu konuda da Türkiye’nin talebini 
dikkate almamıştı. ABD medyasında çıkan yo-
rumları özetlediğimizde kendilerini şöyle savunu-
yorlar: “Kontrol Türkiye’ye verilirse, YPG tasfiye 
olur. Bu durumda ABD’nin Suriye’deki meşruiyeti 

de biter.”(GF, FA) ABD’nin ısrarla YPG’yi terör ör-
gütü görmek istemeyişlerinin nedenlerden biri de 
kendilerinin Suriye’deki meşruiyetleridir. 

Dördüncüsü, ABD’nin bu tutumundan dolayı 
Türkiye oyalandığını düşünerek ABD’ye olan gü-
venini kaybetti. Güvenilmeyen bir ülkeyle güvenli 
bir bölgenin kurulması da mümkün olmazdı so-
nuç itibariyle kurulamadı zaten.

Tercih Değil Zorunluluk

Türkiye’nin böyle bir tehdit 
karşısında kendini savunma 
hakkını BM Antlaşmasının 51. 
Maddesi çok açık bir şekilde 
şöyle vermiştir ‘‘bir ülke silahlı 
saldırıya uğrarsa meşru savun-
ma hakkını kullanabilir.” diyor 
(Uluslararası Hukuk, Turhan 
Kitabevi) Batılıların Türkiye’ye 
yönelttikleri eleştirilerin siyasi, 
hukuki ve ahlaki hiçbir temeli 
yoktur.

Türkiye toprakları defalar-
ca saldırıya uğradı ve birçok 
sivil hayatını kaybetti. Böyle 
bir durumda çok doğal olarak 
insanların güvenlik kaygıları 
arttı. Güven içinde yaşamak 
bütün insanların en temel ih-
tiyacıdır. Çünkü insanlar üze-
rinde yaşayıp kök saldıkları 
topraklarının her türlü mü-
tecaviz saldırıdan, tehditten 
emin olmasını isterler. Dolay-
sıyla Barış Pınarı Harekâtı bu 
güvenlik ihtiyacını karşılamak 
için Türkiye’nin başvurmak 
zorunda kaldığı askeri bir 
güçtü.

Türkiye bu harekâtı başladıktan sonra bazı 
arkadaşlarım şu soruyu sordular: “Türkiye Ba-
tıya rağmen mi bu operasyonu gerçekleştirdi?” 
Evet, Türkiye Batı ve İran’a rağmen Barış Pınarı 
Harekâtını başlatmıştı. Türkiye’nin bu hamlesin-
den sonra, bazı Batılı ülkelerin de bu harekâtı 
şaşkınlıkla karşıladıklarını izlemiştim. Açıkça-
sı ben de onların bu şaşkınlıklarına şaşırmıştım, 
zira Türkiye’nin bağımsızlığı söz konusu olduğu 

Türkiye Batı ve İran’a rağ-
men Barış Pınarı Harekâtını 
başlatmıştı. Türkiye’nin bu 
hamlesinden sonra bazı 
Batılı ülkelerin bu harekâtı 
şaşkınlıkla karşıladıkla-
rını izlemiştim. Açıkçası 
ben de onların bu şaşkın-
lıklarına şaşırmıştım, zira 
Türkiye’nin bağımsızlığı 
söz konusu olduğu zaman 
doğrudan güç kullanaca-
ğından çekinmeyeceğini 
1974 yılında Kıbrıs Barış 
Harekâtıyla tüm dünyaya 
rağmen göstermiş ve arzu 
edilen neticeyi de almış-
tı. Üstelik siyasi olarak 
koalisyon hükümeti, eko-
nomik olarak daha zayıf, 
savunma alanında şimdiki 
durumla kıyasladığımızda 
dışa daha çok bağımlıydı.
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zaman doğrudan güç kullanacağından çekinme-
yeceğini 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtıyla 
tüm dünyaya rağmen, göstermiş ve arzu edilen 
neticeyi de almıştı. Üstelik siyasi olarak koalisyon 
hükümeti, ekonomik olarak daha zayıf, savunma 
alanında şimdiki durumla kıyasladığımızda dışa 
daha çok bağımlıydı.

Barış Pınarı Harekâtı başladıktan sonra Türki-
ye, iktidarıyla muhalefetiyle ortaya koyduğu tavır 
dünyaya şu mesajı vermiştir; farklı siyasi görüş-
lere ve yaşam biçimlerine sahip olsak da hakları-
mıza yönelmiş bir tehdit karşısında tek vücuduz 
ve ülkemize bağlıyız. Bu öyle bir bağlılıktır ki, 
bir bütüne, bir millete bir medeniyete ait olma 
duygusudur.

Bunu tam olarak idrak edemeyenler ahla-
ken, hukuken, siyasetten meşru olan Barış Pına-
rı Harekâtına gölge düşürmek için söz konusu 
harekâtın Kürtlere karşı başlattıklarını göstermeye 
çalıştılar. Bunun için dediler ki: “Kürtlerle Türkler 
200 yıldan beri birbiriyle savaşıyorlar.” Hâlbuki ta-
rihin üç kritik dönemlerinde, Kürtler geleceklerini 

Türklerle birlikte görmüşlerdir. Malazgirt Sava-
şında Bizans’a karşı, Şah İsmail’i durdurmak için 
İran’a karşı, Millî Mücadele döneminde tüm em-
peryalist güçlere karşı Kürtler, Türklerle birlikte 
mücadele ederek bağımsızlığını kazandılar.

Görüldüğü gibi Kürtler, Türk kardeşleriy-
le kader birliği yapmışlarıdır. PKK, Kürtleri asla 
temsil etmeyen, kapitalist ABD’yle iş birliği yapan 
Marksist bir örgüttür. Gerek PKK gerekse PKK’ya 
yıllarca yatırım yapan güçler bilmelidir ki; PKK 
hangi isimle kendini tanımlarsa tanımlasın, terör 
eylemlerinden vazgeçmedikçe, Türkiye teröristle-
re karşı yürüttüğü mücadeleden asla vazgeçmeye-
cektir. Türkiye’nin refahını, huzurunu tehdit eden 
PKK’yı savunan güçler, acaba bu tehdit onlara yö-
nelmiş olsaydı oturup bekleyecekler miydi? 

Harekâtın Sonuçları

1- Macaristan hariç ABD ve Avrupa ülkelerinin 
terör örgütlerini kontrol ederek bölgeyi de 
kontrol etmeyi amaçladıkları ortaya çıkmıştır.

2- Askeri açıdan harekât çok başarılı yürütü-
lünce ABD, hemen bir heyet Ankara’ya gön-
dererek, çatışmanın görünen figüranlarının 
yerine asıl muhatabın kendisi olduğu çok net 
görülmüştür.

3- Batı medyasında çıkan yazı ve yorumların top-
lamını özetlediğimizde bu bölgede artık Tür-
kiyesiz bir tasarımın zor olacağı anlaşılmıştır.

4- Bu coğrafyada yerli bir güç merkezinin oluş-
masıyla sorunlarını kendi azim ve kararlılı-
ğıyla çözülebileceği çok net bir şekilde ortaya 
çıkmıştır.

5- Bölge halklarının gönüllerinde olmayan sınır 
çizgilerinin, buraya ait olmayan güçlerin zorla-
masıyla olamayacağının işaretleri görülmüştür. 

Barış Pınarı Harekâtı ve sonuçları hakkında 
önümüzdeki zamanlarda farklı açılardan değer-
lendirmeler yapılacaktır. Biz şimdilik bu beş mad-
de ile yetinip önümüzdeki zamanlarda yapılması 
gerekenler üzerinde biraz duralım.

Dış politika olayların belirsizliği ve karmaşık-
lığı arasında bir çıkar yol bulmanın zorluklarına 
rağmen, stratejik yaklaşım bizi rastgele yakla-
şımlardan alıkoyarak olup biteni doğru anlama-
mıza yardımcı olacaktır. Stratejik bakış bizi kısa 
vadeli ve önemsiz konulardan ayırıp, uzun vadeli 

Güvenlik güçleri sahada terör örgütleriy-
le mücadele ederken, sosyal ve kültürel 
mücadeleyle desteklenmelidir. Türkiye 
bu bölgenin merkez ülkesi olduğunu 
sürekli hatırlamalı, iç barışı güçlendire-
cek kuşatıcı bir dil geliştirmelidir. Kendi 
içinde güçlü olan toplumlara dış etken-
ler fazla zarar veremez. Aradaki fark-
lılıkları çatışmanın aracı değil, kendi-
mizi fark etmemizi sağlayan önemli bir 
değer olduğunu görüp birbirimize saygı 
göstermeliyiz.
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düşünmemizi sağlar. Bu bağlamda yapılması gere-
kenleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

1. Güvenlik güçleri sahada terör örgütleriy-
le mücadele ederken, sosyal ve kültürel 
mücadeleyle desteklenmelidir. Türkiye bu 
bölgenin merkez ülkesi olduğunu sürekli 
hatırlamalı, iç barışı güçlendirecek kuşatıcı 
bir dil geliştirmelidir. Kendi içinde güçlü 
olan toplumlara dış etkenler fazla zarar ve-
remez. Aradaki farklılıkları çatışmanın ara-
cı değil, kendimizi fark etmemizi sağlayan 
önemli bir değer olduğunu görüp birbiri-
mize saygı göstermeliyiz.

2. Türkiye, dış politikada da daha etkin dip-
lomatik ilişkiler geliştirmelidir. Bir ülkenin 
dünya siyasetindeki etkisi, sahip olduğu 
ekonomik ve askeri gücün yanında kur-
duğu diplomatik ilişkilerle ölçülür. Ayrıca, 
Batı’da da yaşayıp Batı’nın sömürgeci anla-
yışını eleştiren ne kadar akademisyen, yazar 
ve aydın varsa hepsiyle iyi ilişkiler kurup 
onlarla birlikte hareket edilebilir. Böylece 
Batı’nın çifte standartçı tutumu Batılıların 
görmesini sağlayarak onların hükümetleri 
üzerinde baskı kurmaları sağlanabilir. 

3. Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa kıtasının 
merkezinde bulunması hasebiyle önemli 
coğrafi bir güçtür. Ancak sahip olduğumuz 
coğrafyayı jeopolitik bir açıdan yorumla-
yabildiğimiz ölçüde coğrafya bize bir güç 
kazandırabilir. Yorumlar zamana ve şartlara 
göre değişse de coğrafyanın fiziki varlığı ol-
duğu sürece o ülkenin gücüne katkısı asla 
değişmeyecektir. Burada bir hususu hatırla-
tacağım; emperyalistlerin bölme stratejisine 
karşı birleşme stratejisi geliştirmeliyiz. Bu 
bağlamda Türkiye, Asya-Avrupa-Afrika’yı 
kapsayan coğrafyanın birliğini sağlayacak 
formüller üzerinde düşünüp buna öncülük 
edebilir. Buna kısaca “3-AB” diyebiliriz.

4. Şu anda dünyadaki karışıklıklar, belirsiz-
likler, (İsrail hükümetinin kurulmayışı, 
Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki karışık-
lıklar) büyük bir fırsat vermektedir. O 
yüzden Türkiye, Barış Pınarı Harekâtıyla 
elde ettiği askeri başarıyı perçinlemek 
için bu belirsizliklerin sunduğu fırsatları 
değerlendirmelidir.

5. Türkiye mutlaka Suriye, Mısır, Irak, Ürdün, 

Libya, Tunus, Cezayir, Yemen halklarıyla 

yoğun temasa geçip bütünleşmenin yolunu 

aramayı denemelidir. Böylece hem onların 

yaralarını sarmaya katkı sağlamış olur hem 

de dünyanın kalan yerlerine muhtaç ol-

madan büyük bir pazar meydana getirmiş 

olur. Bunlar sadece hükümetin yapacağı 

şeyler değil. Akademinin, iş dünyasının, si-

vil toplum kuruluşlarının stratejik bir plan 

dâhilinde koordineli yapması gereken işler.

6. Türkiye, ülkesine gönülden bağlı ne kadar 

yetişmiş insanı varsa, siyasi farklılığına 

bakmaksızın bu ülkenin birikimi görmeli 

ve onların birikiminden mutlaka istifade 

etmelidir.

Sonuç

Türkiye, çok kutuplu bir dünyanın güçleri ara-

sındaki dengelerde etkili rol oynayacak bir coğraf-

yaya sahiptir. Bizler Türküyle, Kürt’üyle, Fars’ıyla, 

Arap’ıyla bu coğrafyanın çocuklarıyız. Enerjimizi 

birbirimizi tüketme yerine, kanımız ve kaynakla-

rımız üzerinde saltanat kuran güçlere karşı har-

camalıyız. “Uluslararası ilişkiler çıkara dayalıdır.” 

anlayışı gayrimeşru çıkarlarını meşrulaştırmak 

için sömürgeci anlayışının bir ürünüdür. Kısaca 

“3-AB” olarak tanımladığımız Avrasya, Avrupa ve 

Afrika Birliğini sağlayacak düşünce, tüm insanlı-

ğın çıkarının adalet ve barışta yatmakta olduğuna 

olan inancımızı yansıtmaktadır. 

Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı ile askeri başa-

rı sağladı ama fikirde, sanatta, bilimde, sanayide, 

hukukta, ekonomide, ahlakta başarı sağlamak için 

çok çalışmalıyız.
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  SURİYE’DEKİ PKK: PYD VE YPG

S uriye iç savaşının başladığı günden itibaren te-
rör örgütlerinin çekim alanı hâline gelmesi, Su-

riye ile komşu olan ülkeler için sorunların başlan-
gıcı kabul edilmektedir. Örgütlerin sosyo-politik 
ve sosyo-psikolojik tavırları ve bununla birlikte 
temsil ettikleri ideolojik yaklaşımlar, taraftar bul-
malarına da oldukça müsait bir alan sergilemiştir. 
Travma süreçlerinin beslediği bir alan olan örgüt-
lerin, kendi ideolojileri için ölecek insanlar bul-
ması da bu anlamda zor olmamaktadır. Özellikle 
parçalanmış aileler, dinin marjinal yorumlarına 
kapılmış ruhlar ve macera arayan hayalperestler 
için örgütlerin sunduğu imkânlar, neredeyse ara-
nılan yegâne unsurlardır.

Suriye’de bu alan özellikle DEAŞ’lı militanlar 
tarafından doldurulmuştur. El-Kaide’den ayrı-
larak yeni bir örgüt kolu olma yolunda ilerleyen 
ve sürecin sonunda bunu gerçekleştiren DEAŞ’ın 
üyeleri, adeta sendromlu hastalardan oluşan bir 
yapıyı temsil etmektedir. İman konusundaki par-
çalanmışlıklar DEAŞ’ın militan bulmasında kolay-
lık sağlamış ve değerlerin yeniden yorumlanması, 
DEAŞ’ı daha da cazip hâle getirmiştir. Örgütle-
rin bu tavırları, süreklilikleri açısından oldukça 
önemlidir. Sundukları pratiklerin sonuç açısından 
ölümle sonuçlanma heyecanı oldukça cezbedici 
bir hâl almaya başlayınca, av-avcı diyalektiği ge-
lişmektedir. Örgütlere katılanların bazı isimlerin, 
zengin yahut seçkin konumlardan gelmiş olmaları 
da ifadelerimizin en net sonucudur. 

Suriye’nin tarihsel mirasına bakıldığı tak-
dirde, halkın hayat tarzının din ile yoğrulduğu 

söylenebilir. Özellikle Şam’ın İslâm dünyası için-
deki yeri ve konumu, Suriye tarihini özetlemek 
için yeterli bir simgedir. Lakin Suriye’nin kuze-
yinde yer alan etnik unsurların, Şam’ı da gölge-
de bıraktığı günümüzün bariz gerçeğidir. Bağdat, 
Halep, Şam ve İstanbul gibi İslâm dünyasına baş-
kentlik yapmış yerleşim yerlerinin sahip olduğu 
imgesel tahayyüller, postmodernizmin temel ge-
tirileri ile ortadan kaybolmuştur. Postmoderniz-
min bu yıkıcı niteliği sahip olduğu karakteristik 
tavırlardan gelmektedir (Aslan-Yılmaz-2001). Ye-
rel değerlerin güçlenmesi ve belirsizliğin oldukça 
cazip hâle gelmesi örgütler için aranan fırsatlardır. 
İdeolojik zeminden yoksun örgütlerin, postmo-
dernizmin kucağına düşürdüğü bireyleri kendi 
ağlarına çekmesi bireylerin militanlaşması ile 
sonuçlanmaktadır. 

İdeolojiler yüzyılı olarak bilinen 19. yüzyıl ile 
bir kıyaslama yaparsak 21. yüzyıl tam bir kargaşa 
ve belirsizlik çağıdır. Bu belirsizliği en iyi kullanan 
araçsal aygıtlar ise genellikle terör örgütleridir. 
Yaptıkları propagandaların karşılık bulması ve o 
değere ait olmayan bireylerin dahi bir tercih so-
nucunda örgüt içinde yer alması bu bağlamda ras-
yonel değildir. Postmodernizmin rasyonaliteyi bir 
kenara iterek belirsizliğe açtığı alan kolaylıkla dol-
durulabilir hâle gelmektedir. Bireylerin geçmişte 
yaşadıkları pratikler, onların zihinlerinde derin 
çatlaklar oluşturabilir. İşte örgütlerin fırsatını kol-
ladıkları nokta tam da burasıdır. Geçmişteki derin 
yaraların sarılma işi militanların propagandaların-
da yatabilmektedir. Belirsizlik içinde yalnız kalan 

ABD’nin, PYD/YPG’ye olan desteğinin arkasında ise nelerin olduğu aslında 
aşikârdır. ABD, emperyalist bir güç olarak varlığını hissettirmek için SGD (Suriye 
Demokratik Güçleri) adı altında oluşturduğu askeri gücü, PYD/YPG’nin korunmasını 
sağlamak için aktif tutmaktadır. Ülkemizin güney sınırı boyunca oluşturulmak 
istenen PKK koridoru da bu bağlamda bizzat ABD tarafından yönetilmektedir. 

Suriye’deki PKK: PYD ve YPG

Adem PALABIYIK
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bireylerin, kendilerini güven içinde hissedecekleri 
bir ortamın sağlanması örgütlerin ideolojik işlev-
lerinin başında gelmektedir (Volkan, 2010). Ör-
gütler bunları gerçekleştirirken çeşitli yöntemler 
kullanabilirler, bunlar dini hassasiyetler (DEAŞ, 
El-Kaide vb.), ideolojik propagandalar (PYD-YPG-
PKK vb.) yahut çeşitli gri vaatler (FETÖ vb.) gibi 
olgusal durumları kullanırlar. Örgütlerin bu tavır-
ları taraftar kazanmaları için oldukça önemlidir. 

Örgüte Karşı Sivil Diplomasi
Türkiye’de, özellikle çözüm süreci dönemin-

de PKK’nın sivil alan içindeki 
bazı uzantıları, örgüt adına 
çeşitli vergilerin alınması ge-
rektiğine dair ifadelerde bu-
lunmuş, hatta bazı pratikler 
belediyeler aracılığı ile gerçek-
leştirilmişti (Palabıyık, 2018: 
205-214). Örgüt adına topla-
nan vergilerin daha çok doğu 
ve güneydoğu merkezli olması 
da tesadüf değildi. Örgüt, ‘es-
nafı koruma’ adı altında değ-
nekçilik yapıyor ve karşılığını 
istiyordu. PKK’nın bu pratiği-
ne karşılık olarak önerdiğimiz 
ahilik modeli oldukça önemli 
bir adım olabilirdi (Palabıyık, 
2018: 210-212). Bu ve bunun 
gibi sebeplerden dolayı, örgüt-
ler karşısında sivil duruşların 
oluşması ve bu oluşumu pra-
tiğe dökmesi de diplomasinin 
sivilleşmesine sebep olacaktır. 
Normal şartlarda diplomasi, 
devletlerarası resmî ilişkile-
rin gerçekleştirilmesi (Tuncer, 
2009: 15) ile tanımlanırken 
postmodern çağın getirisi olan yeniden inşa sü-
recinde sivil atakların daha da fazla etkili olabil-
diğine şahit olabiliriz. Örneğin İHH’nın, Adem 
Özköse ve Hamit Coşkun’un serbest kalmasında 
üstlendikleri görev, postmodern süreçteki diplo-
masi kavramının da yeniden şekillenmesine sebep 
olabilir. 

Sivil oluşumların, toplumsal hareketlerde-
ki yeri eski konumuna göre daha da güçlü bir 
hâl aldığı için, devlet dışı yapılanmalarla aynı 
şekilde mücadele edilmesi daha doğru ve mali-
yeti düşük olacaktır. Lakin bu süreç, devlet dışı 

yapılanmaların başlangıç safhalarında gerçekleşti-
rilmelidir. PKK’nın ortaya çıkış sürecinde devletin 
askeri kanat ile birlikte geliştirebileceği bir sivil 
kanat da olsaydı, sonuçların nasıl olacağına dair 
görüşler de değişebilirdi. Bundan dolayıdır ki, 
devletin kendi alanı dışındaki oluşumları destek-
lemesi ve bir sivil diplomasi üretmesi de özellikle 
modern dönemin şartlarının değişmesinin zaruri 
koşulları arasındadır. Hükümet dışı diplomaside 
yer alan vakıflar, dernekler yahut uluslararası ku-
ruluşlar sivil diplomasinin en önemli kategorileri 

arasındadır (Leonard, Stead ve 
Smewing, 2002: 54-71). Hü-
kümet dışı aktörlerin, devlete 
ait olmayan aktörler ile mü-
cadelesi daha esnek ve cayıla-
bilir bir süreci de bünyesinde 
taşımaktadır. Oluşacak esnek 
diplomasi (Al-Kılıç, 2017), 
iktidar adına verilecek vaatler-
den uzak olduğu için alınacak 
kararların angajman kuralla-
rına göre değişmesiyle, deği-
şebilir. Fakat öncelikli olarak 
devlet dışı aktörlerin yapısının 
ve ontolojik düzeninin sorgu-
lanması yahut açığa çıkarılma-
sı gerekmektedir. Örgütlerin 
yapılarına dair analizlerde ise 
öncelikli konu örgütün hangi 
ideolojik zeminden beslendiği 
olmalıdır. 

PKK’nın Suriye uzantısı 
olan PYD/YPG’nin, örgütün 
ideolojisinden beslendiği ol-
dukça açıktır. PKK’nın geç-
mişine bakıldığında PYD/
YPG’nin hangi ideolojik ze-

mine yakın durduğu anlaşılabilir. Lakin PKK’nın 
ideologları daha net iken PYD/YPG’nin ideolojik 
konumu çok net değildir. Fakat her iki terör ör-
gütü için düşünceleri geçerli olan isim Abdullah 
Öcalan’dır.  Onun yaklaşımları yahut taraftarları-
na ulaştırdığı bütün analizler PYD/YPG’nin kutsal 
söylemi hâline gelmiştir. Özellikle din konusun-
da ciddi sorunları olan örgütlerin, Kürtlerin tari-
hinden haberdar olmadığı aşikârdır. Seküler dü-
şünüş biçimine sahip olan ve kendisini inançsız 
olarak tanımlayan Öcalan, PYD/YPG’nin temel 
aktörü hatta oyun kurucusudur. İslâm ile arasına 

PKK’nın Suriye uzantısı 
olan PYD/YPG’nin,  örgü-
tün ideolojisinden beslendi-
ği oldukça açıktır. PKK’nın 
geçmişine bakıldığında 
PYD/YPG’nin hangi ideolo-
jik zemine yakın durduğu 
anlaşılabilir. Lakin PKK’nın 
ideologları daha net iken 
PYD/YPG’nin ideolojik 
konumu çok net değildir. 
Fakat her iki terör örgü-
tü için düşünceleri geçer-
li olan isim Abdullah 
Öcalan’dır.  Onun yakla-
şımları yahut taraftarları-
na ulaştırdığı bütün ana-
lizler PYD/YPG’nin kutsal 
söylemi hâline gelmiştir.
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ciddi mesafe koyan Öcalan’ın peşinden giden 
PYD/YPG’nin bölge insanına ciddi anlamda bir 
ontolojik kopuş yaşattığını ifade edebiliriz. Kürt 
tarihinin temel kökenleri bilindiği hâlde PYD/
YPG’nin bu tarihsel sürece sahip çıkmadığı ve 
bağlı kalmadığı aşikârdır. Dışişleri Bakanlığı’nın 
2017 tarihli yayınında PYD/YPG tüzüğünde yer 
alan şu ifadeler oldukça dikkat çekicidir: “PKK’ya 
ait Kandil Dağı/Şehit Ayhan Kampı’nın, bir dö-
nem PYD’nın ana karargâhı olarak kullanılması; 
PKK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Abdi Bin 
Halil’in, PYD faaliyetlerinin sorumlusu olarak gö-
revlendirilmesi; A. Öcalan’ın ‘demokratik özerk-
lik’ yaklaşımına vurgu yapılarak, ‘KCK-Rojava’nın 
kurulduğunun ilan edilmesi; A.Öcalan ile irtibat-
lı Salih Muhammed Müslim’in, ilk PYD Başkanı 
Barzani Muhammed’in yerine başkan seçilmesi; 
PYD iç tüzüğünde; ‘PYD’nin, A.Öcalan’ı komu-
tan ve KCK’nın yasama organı KONGRA-GEL’i 
Rojava’nın da Yüksek Yasama Organı olarak kabul 
ettiği’ ifadesine yer verilmesi; Arap Baharı’ndan 
itibaren A. Öcalan’ın, Suriye’de izlenecek hareket 
tarzını, «Beşar Esed ile uzlaşılması, ancak her du-
ruma karşın öz savunmanın oluşturulması ve Su-
riye’deki Kürtlerle birlikte hareket edilmesi» stra-
tejisine PYD’nin tamamen uyması; PKK’da mevcut 
eş başkanlık sisteminin PYD’de de başlatılması; 
PYD’nin, PKK’nın Suriye’deki mücadelesini 
devraldığını dile getirmesi; Suriye’de ‘demok-
ratik özerklik’ idaresinin kurulması; Suriye’nin 
kuzeyindeki demografik yapının Kürtler lehine 
değiştirilmesi; YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde, 
PKK güdümünde hareket eden silahlı bir ya-
pılanma hâline getirilmesi; PYD’nin uluslara-
rası alanda meşru sayılması” (Dışişleri, 2017: 
Acun-Keskin, 2016: 37-43). Yukarıdaki ifade-
lerde özellikle altı çizili kısımları dikkate alırsak 

PYD/YPG’nin, Kürt tarihindeki yerini kolaylıkla 
anlayabiliriz. 

PKK’nın, PYD/YPG ile olan ilişkisini ifade et-
mekle birlikte, aslında üzerinde durulması gere-
ken ve ilerde değineceğimiz diğer önemli konu 
ise Öcalan’ın kutsallaştırılmasıdır. Öcalan, varlığı 
üzerinden ontolojik olarak bir güç inşa etme ça-
basına girişmiş ve sürece bakıldığı takdirde bunu 
başarmış görünmektedir. Kürt halkının geçmi-
şindeki medrese geleneğinin hâkimliğinin erken 
cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sekteye uğra-
tılmasından sonra oluşan boşluk, özellikle moder-
nist ve postmodernist söylemlerle doldurulmaya 
çalışılmıştır. Sekülerleşme bağlamında Hıristiyan-
lığın, özellikle Meryem ve İsa figürlerindeki güneş 
vurgusu, Öcalan resimlerinde de kendisini gös-
termiştir. Bu inşa süreci, kutsalı yeniden tanım-
lama adımlarından birisi olarak ifade edilebilir. 
Öcalan’ın kutsal bir misyon ile anılmasının esas 
nedeni, terörize edilecek genç kesimin İslâm’dan 
uzaklaşmasını sağlamaktır. Kürt siyasi hareketleri 
bilmektedirler ki, karşılarında toplumu toparlaya-
bilecek yegâne güç dindir. Dinin tahrif edilmesi 
yahut yanlış yorumlanması sekülerleşme sürecine 
ciddi katkı sağlayacaktır. Sekülerleşmede, dinin 
toplumsal hayat üzerindeki etkisi göreli olarak 
azalır; gündelik hayat pratiklerine şekil verecek 
gücü minimize edilir ve tüketilecek bir meta ola-
rak algılanır (Ertit, 2013; Bruce, 2002). Öcalan 
kaynaklı başlatılan sekülerleşme süreci de bu an-
lamda Kürt halkı arasında ciddi kopmalara sebep 
olmuştur. Dini referansları, hayatlarının merke-
zinden uzaklaştıran bireyler, böylelikle örgütün 
ağına daha kolay düşürülmüştür.

Her iki resme de bakıldığı takdirde, ilk resim-
deki İsa ve Meryem Ana figürlerinin etrafına ışık 
saçtığını ve bir güneşe benzetildiğini idrak ede-
biliriz. Aynı imaj ile eklenilen ikinci resimde de 

PYD Lideri  Salih Müslim  

Bkz: https://www.meryemana.net/
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Öcalan’ın ışık saçtığı görülebilir. Öcalan’a atfedi-
len bu kutsallık, onu tanrılaştırma bağlamındaki 
ontolojik başlangıcı da ifade etmektedir. PYD/
YPG’nin yürüyüşlerinde bu tür propagandalarla 
süreci kontrol etmeleri, bahsettiğimiz seküler-
leşmenin hangi noktalara geldiğini de ifade et-
mektedir. Sekülerleşme kuramları daha çok inan 
ve amaç kaybına (Küçükcan, 2005: 110) dayan-
dığı için, PKK’nın yama örgütlenmesi olarak sa-
yılabilecek PYD/YPG’nin, Suriye’deki Kürtlere 
yaşatabileceği inanç ve amaç kaybının tehlikeli 
noktalara gelebileceği ileri sürülebilir. Öcalan, 
Hz. Muhammed’in son peygamber oluşunun ta-
mamen tarihsel ve konjonktürel olduğunu ifade 
ederken, Hz. Muhammed’in bu tarihsel okumayı 
iyi değerlendirerek kendi peygamberliğini iddia 
ettiğini ifade etmiştir. Kur’ân’ın ise sonradan orta-
ya çıkan bir çalışma olduğunu ileri sürerken, birey 
tarafından kaleme alınan bir çalışma olduğunu 
ima etmiştir. ( Öcalan, 2008:48)

PYD/YPG’nin seküler anlayış biçimi, Kürt top-
lumsal hafızası için de ciddi bir tahrifat meydana 
getirmektedir. Bunun önüne geçilmesinin yolu 
ise özellikle devletin ve bilhassa sivil kurumların, 
aşındırılan dini sürece müdahale edebilmesidir. 
Bu müdahale ise ancak ve ancak devlet ile birlikte 
hareket edebilecek sivil bir diplomasinin getirisiy-
le mümkün olabilir. 

ABD Kuklası Olarak PYD ve YPG

Yukarıda ifade ettiğimiz gelişmelerle birlikte, 
PYD/YPG’nin asıl amacının ne olduğuna dair ikin-
ci vurgumuzu belirtmek istersek, aslında işin bir 
boyutunun da demografik değişiklikler olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle DEAŞ’ın olduğu bölgele-
ri ele geçirdikten sonra buradaki nüfusun farklı 
şekillerde yönlendirilmesine televizyon ekran-
larından şahit olunmuştur. Aynı pratiğin Irak’ın 

kuzeyinde yapılacak seçimler için de yapıldığını 
hatırlarsak, PYD/YPG’nin de aynı metodu izlediği-
ni kolaylıkla anlayabiliriz. ABD’nin, bu örgütlere 
olan desteğinin arkasında ise nelerin olduğu as-
lında aşikârdır. ABD, emperyalist bir güç olarak 
varlığını hissettirmek için SGD (Suriye Demok-
ratik Güçleri) adı altında oluşturduğu -sözde- as-
keri gücü, PYD/YPG’nin korunmasını sağlamak 
için aktif tutmaktadır. Ülkemizin güney sınırı 
boyunca oluşturulmak istenen PKK koridoru da 
bu bağlamda bizzat ABD tarafından yönetilmek-
tedir (Köylü, 2018: 82). Zaten dikkat edilirse 
PYD/YPG, hiçbir zaman Esed ile savaşmamıştır 
ve ayrıca Suriye muhalifleri içinde yer almamıştır. 
Aynı zamanda savaştığı bölgelerde çeşitli noktalar 
kurmuştur ve bu noktalar kalıcılığa dair işaretler 
vermektedir (Semin, 2015). ABD’nin, PYD/YPG 
üzerinden Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar da 
bu bağlamda ele alınabilir. 

ABD, coğrafyalarda belirli alanlara sahip ola-
bilmek adına bahane üretmekten çekinmemiştir. 
Suriye’deki bahanesi Kürtlerin Suriye sınırları 
içinde özgür olma çabasına verilen destek ola-
caktır (Köylü, 2018). Tabi bu süreçte “Rusya’nın 
ve ABD’nin desteğini alan PYD sayesinde DAEŞ, 
2014 yaz sonunda kuşatmaya aldığı Ayn el-Arab 
(Kobani) bölgesinden çekilmiş ve 2015 yılında 
büyük kayıplar yaşamıştır. PKK’nın Suriye kolu 
PYD’ye bağlı silahlı birlikler, Ayn el-Arab’ın he-
men ardından güneydeki Türkmen Bareh köyüne 
ilerlemiştir. Dünya kamuoyuna soykırım haberleri 
ile gündeme gelen Türkmen Bareh ile neredeyse 
eş zamanlı olarak Tel Abyad’a ilerleyen PYD birlik-
leri, 15 Haziran 2015 tarihinde Tel Abyad’ı düşük 
yoğunluklu bir çatışma ile DAEŞ’ten almıştır. Su-
luk kasabası ve çevresinde de PYD ile çatışmaları 
ve vur-kaç temelli mücadelesi devam eden DAEŞ, 
Haziran ortalarında Haseke ile Tel Abyad arasında-
ki stratejik bir konuma bulunan Suluk’u, PYD’ye 
bırakmak zorunda kalmıştır. Kentin, PKK’nın Su-
riye kolu PYD’ye geçmesi ile PYD’ye bağlı silah-
lı birlikler hem Haseke’nin batısında hem de Tel 
Abyad ile Ayn İsa çevresinde daha rahat hareket 
eder olmuştur. Tel Abyad ve Suluk’un ardından 
Türkiye sınır hattındaki varlığını güvenlik altına 
almak isteyen PKK’nın Suriye kolu PYD, Haziran 
ayının sonunda başlattığı operasyon sonunda 8 
Temmuz 2015 tarihinde Ayn İsa beldesini ele ge-
çirmiştir” (Yılmaz, 2016: 773). ABD’nin desteği ile 
otorite boşluğunu kısa sürede doldurmaya çalışan 

Şam’da 17 Şubat 2017, “Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının        
yıl dönümü” gösterisi  
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PYD/YPG’nin kime hizmet ettiği açıktır. Böylelikle 
anlaşılıyor ki, ABD, bizzat PKK’nın güçlenmesine 
yardım etmektedir. Çünkü PYD’nin elinde bulun-
durduğu alanlardaki havalimanlarını büyütmesi 
ve kargo uçaklarının iniş yapabilmesi de bunun 
kanıtıdır. Böylece ABD, İncirlik üssüne ciddi bir 
alternatif oluşturma çabası içine girmiştir. Ancak 
yapılan operasyon ile bu plan suya düşmüştür. 

Sonuç

Kürt sorunu etrafında yürütülmeye çalışılan 
kara propaganda ABD’nin de etkisiyle Türkiye 
aleyhine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Hâlbuki 
ülkemiz ile alakalı sorunların tartışıldığı zaman 
aralığında bu mesele üçlü bir kategoride ele alın-
malı ve devlet desteğine dayanan sivil diplomasi 
ile devam ettirilmelidir. Öncelikli olarak konula-
rın ayrımı yapılmalı ve bu sorunun, sosyolojik, 
sosyo-politik ve sosyo-psikolojik boyutları analiz 
edilmelidir. Kürt sorunu ile alakalı sosyolojik ana-
lizin kökeninde Kürt sorunu ve PKK sorunun ay-
rılığı yatmaktadır. 

Sosyolojik bağlamda Kürt sorunu bir şiddet 
yahut örgüt sorunu değildir. Toplumsal zeminden 
kaynaklanan temel problemlerin yansıması olarak 
kabul edilecek bu problemin ontolojisinde kimlik 
problemi vardır, lakin bu problem günümüzün 
değil geçmişin günümüze taşıdığı bir problemdir. 
AK Parti, bu sorunun çözümü adına önemli adım-
ları zaten attı ve çözüm süreci döneminde önemli 
gelişmeler yaşandı ama örgütün kıvranışları başla-
yınca süreç bozuldu ve devlet alması gereken ted-
birleri yeniden almak zorunda kaldı. AK Parti’nin 
bu süreçte en önemli başarısı, halka Kürt sorunu 
ve PKK’nın ayrı konular olduğunu anlatmaktı 
ve başardı. Sosyolojik analizin kökeninde olan 
kimlik sorunun da PKK’nın silahı bırakmaması 

ile Kürt vatandaşın yaşadığı kimlik sorunu aynı 
kefede ele alınamaz. Çünkü kimlik sorunu bir ai-
diyet sorunudur ve sosyolojik bir problemdir. Bi-
rey olma sorununa da dayandırılabilecek kimlik 
sorununun kökeninde vatandaş olabilme konusu 
gündeme gelebilir, lakin vatandaşlık ile silah ara-
sında rasyonel bir ilişki yoktur. 

Bazı Avrupa ülkelerinde bu sorun ile birlikte 
farklı yansımalar gerçekleşmiştir ama ülkemizde 
bu yansımaların olmasına kaynaklık edebilecek 
bir gelişme yoktur. Örneğin İngiltere’deki İrlanda 
sorunu yahut İspanya’daki Bask sorunu PKK ile 
eş değer tutulmak istense dahi mümkün değildir. 
Çünkü her iki süreçte özerk yapılanmadan bahse-
dilmektedir. Ülkemizde ise böyle bir tartışmanın 
gündemi dahi yoktur ve PKK, ayrılıkçı bir yapı 
olarak ifade edilmektedir. İdeolojilerin, şiddet sü-
recinin bir parçası hâline getirilmesi ve böylece 
toplumsal bir taban kazanılmasının amaçlandığı 
PKK’nın şiddeti başlatma eyleminde vatandaşın 
hakları gasp edilmiş ve devlet bu hak gaspını geri 
almak için meşru mücadelesine girmiştir. Açık-
çası, bu meselenin sosyolojisi şiddette değil, top-
lumsal meselenin analiz edilmesi ile alakalı pratik-
te yatmaktadır. 

İkinci boyut olan sosyo-politik sürece gelin-
diğinde ise Kürt sorunun siyasallaşması pratiğine 
giriş yapılacağını ifade edebiliriz. Ontolojik açı-
dan bir kimlik siyasetine dayanan siyasallaşma 
problemi, dünyanın birçok bölgesinde aynı düz-
lemde ilerlemiştir. İskoçya’da, İrlanda’da, Bask’ta 
ve diğer birçok yerde süreçler benzer ilerlemiştir. 
Fakat bu yerler ülke niteliğine sahip olduğu için 
PKK’nın Kürt halkı adına konuşması ile uzaktan 
yahut yakından alakası yoktur. PKK, sosyo-politik 
sürecin hiçbir alanına dâhil değildir. Sosyo-politik 
süreçte olan aktörler PKK’ya göbekten bağlıdır. Bu 
tür kimlik sorunlarının taraflı olarak dile getirildi-
ği ve örgüt ile organik bağın kurulduğu bir pratik 
için en ideal örnek HDP ve geçmiş Kürt siyasi ha-
reket partisi aktörleridir. HDP, milletvekili listesini 
dahi örgütten bağımsız hazırlayamazken, söylem-
lerinde Öcalan merkezliliği mevcuttur. Kendisini 
bütün Kürtlerin temsilcisi gibi gösteren HDP’nin, 
sosyo-politik sürecin bir sorunu olduğu söylene-
bilir. Kadın, dil ve din gibi konularda alt birimler 
kurarak, halkı aldatmaya yönelik adımlar atarak 
süreci şekillendirmek istemesi de bu bağlamda 
sorunludur. HDP’nin kendisine ait bir vizyonu 
yahut misyonu mevcut değildir. Hem vizyon hem 

PYD/YPG’nin seküler anlayış biçimi, 
Kürt toplumsal hafızası için de ciddi bir 
tahrifat oluşturmaktadır. Bunun önüne 
geçilmesinin yolu ise özellikle devletin 
ve bilhassa sivil kurumların, aşındırı-
lan dini sürece müdahale edebilmesidir. 
Bu ise ancak ve ancak devlet ile birlikte 
hareket edebilecek sivil bir diplomasi-
nin getirisiyle mümkün olabilir.
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de misyon için Öcalan’ın kitapları karıştırılmış 
ve alıntılar ile birlikte tüzükler hazırlanmıştır. Bu 
tür aşırı kimlik mücadelelerinin sonu, genellikle 
kurulacak olan partiler ile gündeme taşınabilir. 
ETA’nın siyasi kanadı olan Batasuna da HDP ile 
benzer çizgide ilerlemiştir. Dünya genelinde başka 
örnekler de verilebilir ama sosyo-politik sürecin 
sonunda elde edilecek yegâne nokta siyasallaş-
madır. Türkiye’de HDP bu pratiği temsil etmekte-
dir. HDP’nin temsil ettiği bu süreçte PKK’ya alan 
kazandırma çabası da elbette görülebilir, hatta 
milletvekillerinin katıldıkları terörist cenazeleri 
de bunun en önemli örneklerindendir. Kürt so-
rununu gündeme getirerek, PKK ile birlikte rant 
sağlamaya çalışan HDP’nin, Kürt sorununu PKK 
ile birleştirme çabası aşikâr olarak görülebilir la-
kin sosyolojik analiz açısından tutarlı bir çaba 
değildir. 

Üçüncü boyut ise sosyo-psikolojik boyuttur. 
Belki de en dikkat etmemiz gereken nokta bura-
sıdır, çünkü PKK ile Kürt sorununun aynı çizgide 
tartışmak isteyenlerin kullandıkları alan burası 
olmaktadır. Özellikle yaşanmışlıklar üzerinden 
inşa edilmeye çalışılan bir tarih anlayışı PKK’nın 
lehine geliştirilmeye çalışılmaktadır. Örneğin 
köy boşaltmaları gibi olayların, bireyin duygusal 
zemini de kullanılarak PKK’ya meşruiyet sağlan-
ma çabası en çok görülen durumdur. PKK’nın ve 
Kürt sorununun ayrı zeminlerde ele alınmasını 
ve buna yönelik çözüm pratiklerinin de farklı ol-
ması gerektiğini ifade eden yetkililerin ve tabii ki 
bizlerin de üzerinde durması gereken boyut işte 
burasıdır. Bireyler üzerinden yapılan atıflar, duy-
gusallık da devşirilerek saptırılmaya çalışılmak-
tadır. Hatta ifade edebiliriz ki, en zor mücadele 
alanı burasıdır. Çünkü bireyleri ikna etmek ve 
onların yeniden devlete güvenmesini sağlamak 
çok uzun zaman alabilecek bir pratiktir. PKK’nın 
köy boşaltmalarını gerçekleştirdiğini anlatmak ve 
bireyi ikna etmenin karşısında HDP’nin de çabası 
mevcuttur. HDP, geçmişten nemalanarak bu süre-
ci sabote etmektedir. Muhakkak ki, 90’lı yıllarda 
haksızlığa uğrayan ve devlet tarafından destek-
lenerek şehirlerde ikamet ettirilen oldukça fazla 
sayıda aile mevcuttur, lakin HDP’nin, PKK adına 
meşru zemin araması bu çabayı gölgeleyebilmek-
tedir. AK Parti’nin, sonucu her ne olursa olsun bu 
türden içinden çıkılması zor olan meselelerde de 
çaba göstermesi önemlidir. Özellikle Suriye süre-
cinde, AK Partili birçok yetkilinin yapmış olduğu 

açıklamalar oldukça rahatlatıcıdır. Hatta Cumhur-

başkanının Suriye’deki terör örgütleri ile Kürt va-

tandaşların ayrı olduğuna dair vurgusu, yukarıda-

ki tartışmalar bağlamında oldukça önemlidir. Bu 

hassasiyetler gözetilerek, özellikle Suriye sürecin-

de sivil diplomasiye yönelmenin ne kadar önemli 

olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur.

Suriye meselesinde ortaya çıkan ve çözülmesi 

gereken problemlerin başında olan PYD/YPG so-

rununun çözümü için, yukarıda ifade ettiğimiz 

üçlü kategori bu bağlamda önemlidir. Öncelikle 

meselenin sosyolojik analizi yapılmalı ve PYD/

YPG’nin ontolojik süreci sabote edilmelidir. Kürt 

halkı üzerinde kurulmaya çalışılan seküler tahak-

kümün önüne geçilmeli ve dine sahip olduğu güç 

yeniden kazandırılmalıdır. Bunun için özellikle 

yapılan araştırmalara İslâmî boyutlar eklenmeli ve 

bu eklektik süreç ilerletilmelidir. İkinci olarak ise 

HDP’nin kazanmaya çalıştığı sosyo-politik ve sos-

yo-psikolojik alan daraltılmalıdır. Çünkü her iki 

başlık da önemlidir ve HDP bu bağlamda ülke-

mizde PYD/YPG’nin sözcüsü konumuna gelmiştir. 

Türkiye’nin hayata geçirebileceği en önemli pratik 

ise sivil diplomasi aracılığı ile süreci yönlendirme-

si ve askeri kazanımlardan sonra sivil diplomasiyi 

aktif hâle getirmesidir.
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T ürkiye’nin Or-
tadoğu’daki etki 

gücünü artırma-
sının yollarından 
birinin enerji kay-
naklarına sahip 
olan Körfez’le bağ-
lantılı olduğu söy-
lenebilir. Bölge-
de etkili olmak 
isteyen Türkiye, 
2008 yılında Kör-
fez Arap Ülkeleri 
İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 
“stratejik ortak” ilan edilmiştir. Fakat sonrasında 
önce Tunus’ta -hızlandırılmış ve müdahale edilmiş 
bir hareket olan- Arap Baharı başlamış ve sırasıyla 
Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve 
Yemen’de çok etkin olmuştur. Haliyle bu büyük ve 
etkin olay, Körfez Ülkelerini de silkelemiştir. Arap 
Baharı; İran ve Suriye ile olan ilişkilerin bozulma-
sı söz konusu olduğu gibi özellikle önce Mısır’da 
sonrasında Libya, Yemen ve Suriye’de olanlara 
dair farklı yaklaşımlarından dolayı Türkiye’nin, 
Körfez ülkeleriyle de hem ticari hem de siyasi iliş-
kilerinin zedelendiğini biliyoruz.

İsrail ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Bahreyn vb. Körfez Ülkeleri’nin stra-
tejik birliktelikleri; İran’ın bölgesel isteklerine 
karşın geliştirilen düşmanlık ve Obama’nın uy-
guladığı Arap Baharı politikaları neticesinde 
oluşmuştur (Black, 2019: 4). Netanyahu, BM 

genel oturumun-
da, “Nükleer silahı 
olan İran, bölgede-
ki Arap komşula-
rımızı tehdit eder 
hale gelmiştir. Ni-
hayetinde anladılar 
ki İsrail, onların 
düşmanı değil. 
Bu durum, bize 
tarihsel düşman-
lıklarımız üstesin-
den gelmeyi, yeni 

ilişkiler, dostluklar ve ümitler inşa etmemizi de 
sağlayacaktır. İsrail, daha geniş Arap dünyasına 
katılıyor. Biz ümit ediyoruz ki ortak çıkarlarımız, 
daha barışçı bir gelecek var etmemize yardımcı 
olacaktır.” cümlelerini kullanmıştır (Akt. Black, 
2019: 18). Daha önceleri gizlilik içerisinde yü-
rütülen ilişkiler Arap Baharı sonrasında -halkla-
rın iradelerinin ve dirençlerinin kırılması- gizli 
olmaktan çıkarılmış daha açık bir biçimde ifade 
edilmeye başlanmıştır. 

Gizlilik, önemli ölçüde Ortadoğu’yu değiştiren 
bir dizi bağlantıda merkezi bir unsur olmuştur. 
Bu bağlamda bir dönem Obama’nın yardımcılı-
ğını yapan Hillary Clinton, “Birleşik Arap Emir-
likleri ve Suudi Arabistan’ın, İran’ın etkisine karşı 
MOSSAD’la perde arkasında birlikte çalıştığını 
biliyordum.” demiştir. “Orada çok fazla iş var.” 
diyen AB pasaportu olan ve çok uluslu bir şir-
ketin İsrail temsilcisi, Birleşik Arap Emirliklerini 

İsrail’in şimdiye kadar birliktelik sergilediği ülkeler; Ürdün ve Mısır’dır. Son yıllarda 
Ortadoğu’da değişen jeopolitik durum, İsrailliler ile Körfez ülkeleri arasında 
bağlantı kurulmasına yol açmıştır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
liderliğindeki Körfez İttifakı, İsrail’i (bölgenin en zorlu ordusu ve tek nükleer 
gücü) İran’ın genişleme tehdidiyle mücadelesinde güçlü bir müttefik olarak tanıdı.

Körfez Ülkeleri ve İsrail Arasındaki 
Derin İlişkiler

Ahmet DAĞ
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düzenli olarak ziyaret etmektedir. Benzeri şekilde 
İsrailli işadamları, yabancı pasaportları kullanarak 
oraya düzenli olarak uçmaktadırlar ve bu durum 
muhatap yetkililer tarafından da bilinmekte-
dir (Black, 2019: 10, 13). Yıllar boyunca Suudi 
Arabistan ve İsrail arasındaki gizli toplantılar ve 
ilişkileri, her iki tarafın da özel olarak kendi iç 
politik nedenlerinden ötürü halka arz ettiğinden 
çok daha sıcak olduğunu göstermektedir (Kory-
bko, 2017). Kendi propagandasının mahkûmu 
olan Körfez Devletleri, bir yandan yıllarını kendi 
halklarına “İsrail’in bir düşman olduğunu, Filis-
tinlilerin topraklarını işgal etti-
ğini” söylemek için harcarken 
bir yandan da açık veya kapalı 
kapılar arkasında ilişkilerini 
geliştirme amacında olmuşlar-
dır. Ortak düşmanları IŞİD ve 
İran olan, milyonlarca dolarlık 
yoğun bir iş birliği olan -yeni 
enerji, su ve zirai teknoloji ge-
liştiren- İsrail-Körfez Ülkeleri 
arasında ilk diplomatik iliş-
kiyi, Birleşik Arap Emirlikleri 
kurmuştur (Gradstein, 2017). 
2009 yılında Gazze’deki İsrail 
saldırılarının ardından Katar’ın 
talebiyle Doha’da acil toplanan 
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi toplantısında Körfez 
Ülkeleri’nin çoğu Katar’ın, Fi-
listinli direniş grubu HAMAS’a 
verdiği desteğe karşı öfkelerini 
dile getirdiler. Benzeri tepkiyi, 
Riyad’da 3 yıl sonra toplanan 
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi toplantısında ifade et-
mişlerdir (Ulrichsen, 2016: 5).

2002 yılında Beyrut’ta-
ki Arap Birliği Zirvesi’nde 
Kral Abdullah’ın başlattığı 
Arap Barış Girişimi, İsrail’in daha önceki “retçi” 
tutum ve yaklaşımında büyük bir değişiklik ol-
duğunu belirtti. Arap Barış Girişimi, Arapların 
İsrail’in varlığını resmen ve kolektif olarak tanı-
maya istekli olma eğilimi içinde olmuş ve iliş-
kilerin normalleşmesi gerektiğini söylemiştir 
(Gradstein, 2017). Bu normalleşmenin göster-
gelerinden biri Netanyahu’nun, Umman ziyare-
tidir. Netanyahu’nun MOSSAD Başkanı’nın eşli-
ğinde 2018 Ekim’inde Sultan Kâbus bin Said’le 

görüşmeler yaptığı Umman ziyareti, son zaman-
larda yüksek profilli bir dönüm noktasıdır (Black, 
2019: 8). İsrail ve Körfez ülkeleri arasında gölgede 
gelişen ilişkiler, resmi ilişki boyutuna gelmiş du-
rumdadır. Netanyahu’nun Umman’a yaptığı resmî 
ziyaretten sonra Bahreyn gibi diğer ülkelere yayı-
lan bir ilişki ağı söz konusudur. Arapların, güçlü-
lerle bağlantı aradığını söyleyen Netanyahu, Filis-
tinlilerle barışa ihtiyaç duymadığını ifade etmiştir 
(Rahman, 2019). Nitekim Prens Salman, adeta bu 
yaklaşımı doğrulayan ve destekleyen açıklamalar-
da bulunmuştur. İsrail yanlısı Amerikan Yahudi li-

derleriyle bir araya geldiğinde 
O, Filistinlilerin Trump’ın tek-
liflerini kabul etmelerini ya da 
“şikâyet etmeyi kesmelerini ve 
durmalarını” gerektiğini söy-
ledi. Filistin meselesinin, hem 
hükümetinin hem de Suudi 
halkı için öncelikli olmadığını, 
İran gibi ilgilenilmesi gereken 
daha acil ve daha önemli ko-
nular olduğunu açıkça belirt-
ti. Bu açıklamaları sonrasında 
Gazze’de posterleri yakılmıştır 
(Black, 2019: 22-23). Hem 
Prens Selman’ın bu konuş-
ması hem de Netanyahu’nun 
Umman’a 25 yıl sonra yapılan 
ziyareti gizli-saklı yürütülen 
ilişkinin su yüzüne çıkışı ol-
muştur. Filistinli Arap-Müslü-
manların, geniş bir bölgedeki 
Arap-Müslümanlar tarafından 
muhatap alınmamasını doğu-
racak bu ilişkiler, bundan son-
ra Filistinliler hiç barışmaya 
gerek duymayan bir iradenin 
ortaya çıkmasına ve İsrail’in 
daha şımarık davranmasına 
yol açacaktır.

Şeyh Zayed bin Sultan Al-Nahyan

Birleşik Arap Emirlikleri kurucusu ve Abuda-
bi hükümdarı Şeyh Zayed bin Sultan Al-Nahyan 
(1918-2004), Arap-İsrail savaşlarından 2 yıl önce 
Akhbar al-Youm gazetesine, İsrail’in yayılma po-
litikası ve ırkçı Siyonist planlarının doğrudan 
Arap ülkelerine özelde ise zengin doğal kaynak-
larına karşı tehdit olduğunun altını çizmiştir. İla-
ve olarak hiçbir Arap ülkesinin, Siyonizm’e karşı 

Kendi propagandasının 
mahkûmu olan Körfez 
Devletleri, bir yandan yıl-
larını kendi halklarına 
“İsrail’in bir düşman oldu-
ğunu, Filistinlilerin top-
raklarını işgal ettiğini” 
söylemek için harcarken 
bir yandan da açık veya 
kapalı kapılar arkasında 
ilişkilerini geliştirme ama-
cında olmuşlardır. Ortak 
düşmanları IŞİD ve İran 
olan, milyonlarca dolarlık 
yoğun bir iş birliği olan 
-yeni enerji, su ve zirai 
teknoloji geliştiren- İsrail-
Körfez Ülkeleri arasın-
da ilk diplomatik ilişkiyi, 
Birleşik Arap Emirlikleri 
kurmuştur.
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savaşmadıkça, tehlikelerinden korunmadıkça ve 
İsrail düşmanıyla karşı karşıya gelme konusunda-
ki sorumluluklarını yerine getirmediği sürece gü-
vende olmadığı mülakatını vermiştir (Ulrichsen, 
2016: 3). Zayed bin Sultan gibi Arap yöneticiler 
defalarca bu tür ifadeler kullansalar da masa altın-
dan yürütülen ilişkiler olmuştur. Bu gizli ilişkileri 
Netanyahu, “Pratikte, tarihimizde hiçbir zaman 
olmayan Arap devletleri birliktelikler olmaktadır, 
görünmeden yüzey altında da olabilir. Yüzey altın-
da da olsa İsrail tarihinde herhangi bir döneminde 
olduğundan daha büyük bir ilişki var. Bu büyük 
bir değişim” (Black, 2019: 5) ve “İsrail’in teknolo-
jik, finansal, savunma ve istihbarat merkezi olarak 
değerinden doğan ittifaklara inanıyoruz.” cümle-
leriyle ifade etmiştir (Akt. Rahman, 2019).

İsrail’in şimdiye kadar birliktelik sergile-
diği ülkeler; Ürdün ve Mısır’dır. Son yıllarda 
Ortadoğu’da değişen jeopolitik durum, İsrailliler 
ile Körfez ülkeleri arasında bağlantı kurulması-
na yol açmıştır (Black, 2019: 5). Suudi Arabistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki Körfez 
İttifakı, İsrail’i (bölgenin en zorlu ordusu ve tek 
nükleer gücü) İran’ın genişleme tehdidiyle müca-
delesinde güçlü bir müttefik olarak tanıdı (Rah-
man, 2019). 2006 Lübnan Savaşı’nın ardından, 
İsrail ile Suudi ve diğer Körfez Ülkeleri arasındaki 
fikri toplantıların belirtileri, en bariz olarak İsrail 
Başbakanı Ehud Olmert ve Suudi İstihbarat Şefi 
Bandar karşılaşmasında dikkat çekici şekilde dip-
lomatik düzeyde görülmeye başlamıştır (Black, 
2019: 16). İsrail ile Körfez Ülkeleri yöneticileri 

arasında, Ortadoğu siyasetinin yüzeyinde orta-
ya çıkan çok sayıda önemli meselelerden dolayı 
çıkar ortaklığı doğmuştur. Bu meseleler arasında 
İran’ın, hem Arap dünyasının hem de İsrail’in 
bölgesel istikrarına yönelik dış bir tehdit olması, 
Müslüman Kardeşler’in ve diğer İslâmcıların da 
benzer bir iç tehdit oluşturduğu varsayımı vardır. 
İran’ın bölgesel istikrara yönelik en büyük tehli-
ke ve tehdit oluşturduğu algısı, hem İsrail hem 
de Körfez Ülke yöneticilerinin birliktelik isteğini 
artırmıştır. Resmî bir diplomatik atılım yapmak 
yerine ortak çıkar içeren parametreler üzerinden 
ileriye dönük ihtimaliyetleri dikkate alarak daha 
pragmatik ilişki tesis etmek amacı vardır (Ulrich-
sen, 2016: 3, 9). 

Bir Suudi yetkili; HAMAS, Müslüman Kar-
deşler ve Hizbullah’ın Kızıldeniz’deki şüpheli 
etkinliklerle tam olarak ne olduğunu bilmek ve 
bulgularını karşılaştırmak için İsrail ile istihbarat 
alışverişi yapmanın önemine dikkat çekmiştir. Bu 
bağlamda İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan 
Yardımcısı, İsrail ve Körfez Ülkeleri’nden gelen 
istihbarat ve güvenlik alanlarında kıdemli uzman-
ların işbirliği yaptığını ifade etmiştir (Black, 2019: 
10, 18). Nitekim İsrail istihbarat servisi MOSSAD 
Başkanı Yossi Cohen, ABD’nin müttefiki Arap 
Devletleri ve İsrail’in önünde İran’la ilgili kaygı-
lar nedeniyle barış anlaşması yapmak için eşsiz 
bir fırsat olduğunu söylemiştir (Cohen, 2019). Bu 
birlikteliğin en önemli göstergesi; İsrail’in Nisan 
2016’da Kızıldeniz’deki iki adadan oluşan Safir 
Adaları’nın Mısır’dan Suudi Arabistan’a olan tar-
tışmalı devrine İsrail tarafından itiraz edilmeyiş 
bir anlamda “tasdik” verilmesidir. Nitekim bu bir-
likteliği eski bir MOSSAD yetkilisi David Meidan, 
“İsrail ve Körfez ülkeleri aynı teknededir” cümle-
siyle (Black, 2019: 8) ifade eder. General Yakov 
Amidror ise ironik biçimde “İsrail parasını ve Suu-
di aklının birleşimini hiçbir şey durduramaz.” de-
mektedir (Abroad, 2017). Oysa Suudi Arabistan 
yönetimi için akıl taşımaktan daha çok cüzdanla-
rında para taşıyor demek daha uygundur. Nitekim 
üst düzey Yahudi bir istihbaratçı, İsrailliler olarak 
Suudilere hassas bilgiler vermeyeceklerini, çünkü 
Suudilerin bu kaynağı koruyacağından emin ola-
madıklarını ve hassas bilgiler verildiğinde ciddi bir 
istihbarat sorunu yaratacağını ifade etmiştir. Ona 
göre çok farklı zekâ kültürleri oldukları için iki 
ülke doğal ortak olamayacaktır. İsrailliler, uygun 
bir temettü almadıkça bir ilişki yaşamayacaklarını 

İsrail ile Körfez Ülkeleri yöneticileri ara-
sında, Ortadoğu siyasetinin yüzeyinde 
ortaya çıkan çok sayıda önemli mese-
lelerden dolayı çıkar ortaklığı doğmuş-
tur. Bu meseleler arasında İran’ın, hem 
Arap dünyasının hem de İsrail’in böl-
gesel istikrarına yönelik dış bir tehdit 
olması, Müslüman Kardeşler’in ve diğer 
İslâmcıların da benzer bir iç tehdit oluş-
turduğu varsayımı vardır. İran’ın böl-
gesel istikrara yönelik en büyük tehlike 
ve tehdit oluşturduğu algısı, hem İsrail 
hem de Körfez Ülke yöneticilerinin bir-
liktelik isteğini artırmıştır.
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ifade eden bu yetkiliye göre İsrailler, birinci sınıf, 
Körfezlerdekiler ise değildir (Black, 2019: 21).

Hem birinci sınıf millet olduğu hem de akıl-
lı olanın kendisi olduğu bilinciyle hareket eden 
İsrail ve bunu kabullenen Suud yönetimlerinin 
işbirliklerinin en büyük göstergesi siyasi, iktisadi 
ve askeri içerik taşıyan Kızıldeniz’in tuzsuzlaştı-
rılması ve NEOM projeleridir. Nitekim Suudi bir 
lobici, Muhammed bin Selman’ın 2030 ekonomik 
reform ve çeşitlendirme planının bir parçası olan 
Suudi tuzsuzlaştırma planlarına yardım etmede 
işbirlikçi ittifakın bir parçası olarak İsrail’i, gördü-
ğü ifade etmiştir (Black, 2019: 22). 

Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün sınırında ku-
rulacak olan NEOM, İran’a karşı bölgesel müca-
dele için hali hazırda ABD-İsrail’le yani Tel Aviv’le 
koordineli olduğu bilenen Suudi Arabistan-Riyad 
birlikteliğiyle kurulan bir projenin adıdır (Kory-
bko, 2017). Rothschild Ailesi’nin hazırladığı bu 
planla Akabe Körfezi, Süveyş Kanalı ve deniz ti-
caret yollarına yakın bir noktada inşa edilecek 
olan NEOM’la bölge ticaretinin yıllardır olduğu 
gibi ABD tekelinde kalması sağlanacaktır. Ayrıca 
NEOM’un inşa edilmesiyle Avrupa Birliği de kont-
rol altına alınmasını ve Akdeniz’in de NEOM’a 
bağlanmasını sağlayacaktır (Diler, 2018). İsrail’in 
en büyük deniz üssünün bulunduğu Eylat vilayeti, 
‘İkinci İsrail’ olarak planlanan NEOM Projesi’nin 
de kesişme noktasındadır (https://tr.farsnews.
com/world/news/13970803000057). Bu şehir 
projesi; her ne kadar turizm, teknoloji ve ticaret 
şehri olarak ifade edilse de hem İsrail güvenliğini 
hem de Çin’in İpek Yolu projesini işlevsiz kılmaya 
yönelik ticarî, siyasî ve askerî bir projedir.

Tüm bu ittifak teşebbüslerine karşı Filistinli-
ler-Arap kimliği ve İsrail ile düşmanlık, toplumun 
kültürel ve politik dokusuna derinden dokun-
muştur/işlenmiştir. Arap ülkeleri, bu olgudan gü-
venilirliklerini zedelemeden basitçe terk edemez-
ler. Suudiler, İsrail ile kurdukları ilişkilerin; İran 
ve Hizbullah gibi güçlerin yanı sıra yerli muha-
lifleri, özellikle radikal Sünni İslâmcıları ve hat-
ta birçok liberal ve pan-Arapçıları güçlendireceği 
korkusunu ve telaşını da yaşamaktadırlar (Rah-
man, 2019). Nitekim Katar ile Körfez komşuları 
arasında, Arap Baharı sırasında ve sonrasında açıl-
maya başlayan farklılıkların ortaya çıkması olası 
ayrılıkların ilk örneğini oluşturmuştur (Ulrichsen, 
2016: 5). 

İsrail sevgisini yok edemeyecek olan müs-
takbel melikler Prens Salman ve Prens Zayid’in 

gelecekte en büyük sorunları ırkdaşlarını ve 
dindaşları ile onlara sevimli gelen İsrail fenome-
ni (bilimsel, teknolojik, iktisadi, askeri ve siyasi 
güç) arasında bir ikilem yaşayacaklar. Halklarının 
tepki ve tazyikini bastırabildiği müddetçe ABD’ye 
dolayısıyla İsrail’e yanaşmayı tercih edeceklerdir. 
Mursi’nin varlığından, HAMAS’tan ve Katar Emi-
ri Temim bin Hamed’in varlığından ve siyasetin-
den İsrail’in duyduğu rahatsızlığı Suudi Arabistan 
önderliğindeki Körfez Ülkeleri de duymaktadır. 
Müstakbel melikler İran tehlikesi ve tehdidi baha-
nesiyle İsrail’in varlığını güçlendirecek politikalar 
ortaya koyarak hem İsrail’in meşruiyetini sağlar-
ken hem de ömrünü uzatıp varlığını daim kılma-
ya hizmet etmektedir. Nitekim İsrail’deki Siyon 
Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans iki 
veliahtla yaptığı görüşme sonrası, “Size müthiş bir 
şey söyleyebilirim. Bu liderler (Bin Selman ile Bin 
Zayid) birçok Yahudi’den daha fazla İsrail destek-
çisi.” demecini vermiştir (Fırat, 2019). 

Suudi Arabistan’ın ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin mevcut politikalarının 20. yüzyıl 
başındaki yeni düzenle ilişkilendirmek yeterli de-
ğildir.1 Medine dışına sürgün edilenlere dair tarihi 
vakıayı göz önünde de bulundurarak dini, etnik 
ve antropolojik araştırmalar ve incelemeler yapıl-
ması gerekir diye düşünüyorum. 
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S iyasal sistemlerin 
radikal değişimler 

yaşadığı dönemler-

de toplumsal aktör-

ler alanında görece 

bir tasfiye meydana 

geliyor. Yeni sistem, 

kendi ideolojisinin 

aktörlerini ön pla-

na çıkartırken önce-

ki dönemin temsil değeri taşıyan öznelerini geri 

plana itiyor yeni tasarı ve araçlarıyla. Hoyrat bir 

göz ardı, önceki döneme mal edilen sesleri sus-

turmaya dönük linçlerle ilerliyor. Sadece yeni 

sistemin gözüpek savunucusu olanlara uzatılıyor 

mikrofonlar, kürsüler onlara sunuluyor; ömre mal 

olmuş faaliyetlerin değerli ayrıntılarını silip süpü-

rüyor dönemsel dalga.

Cumhuriyet’ten önce faaliyet gösteren faal ka-

dın aktörlerin birçoğunun yaşadığı bir tasfiye bu. 

Akla gelen ilk örnekler, kadın hakları alanında 

öncü, yazar Nezihe Muhiddin ve kadın hakları-

nın yanı sıra işçi hakları alanında da çaba gös-

termiş olan şair Yaşar Nezihe Bükülmez. Bu iki 

isimden daha popüler olan Halide Edip, yeni sis-

temle bağdaşamadığı için 14 yıl Türkiye’den ayrı 

yaşadı. Ancak edebi kamuya mal olduğundan ve 

geçen yıllar içinde çalışmaya devam ettiği için, 

Türkiye’ye döndük-

ten sonra da faaliyet-

lerini sürdürecek bir 

zemin buldu. Nezihe 

Muhiddin ve Nezihe 

Bükülmez ise çalışa-

maz, faaliyet göstere-

mez duruma geldik-

leri için sessizleştiler.

Yeni Dönemin Sessizliğinde Kaybolan 
Tecrübeler

Dönemsel dalga karşısında, seçimleri ailenin 

yazgısıyla bütünleşen kadınlar, ailenin red ve ka-

bullerine bağlı olarak farklı profiller ortaya koyu-

yorlar. Korumacı aile duvarları içinde yeni sisteme 

mesafeli oluyor veya ailenin düzene uyumu ora-

nında, bazen de bizatihi aileden sorumlu konu-

muna geldikleri için bu mesafeyi azaltıyor veya 

iptal ediyorlar.

Acaba başörtülü kadınlar bu yapısal değişim 

döneminde nasıl bir manzara sunuyor? Çoğu de-

ğişimin “harf devrimi”ne kadar ani bir ayrımla ger-

çekleşmediğini belirtmek gerekir. Harf devrimin-

den önce bile Enver Paşa harflerin ayrı olarak tek 

tek ve ayrıca sesli harflerin de yazılması esasına 

dayanan, bu nedenle de “hurûf-i munfasıla” diye 

adlandırılan yeni bir alfabe değişikliğini gündeme 

Geçiş Dönemlerinde 
Kadınlar

Cihan AKTAŞ

Geçiş döneminin kadınları genç yaşta iseler ya ulusalcı kamunun formlarına 
uydular ya da mahalle muhitinin öğretimiyle yetindiler. Mütedeyyin kesimler 
toplumsal devinimin getirdiği -ve öğrettiği- çeşitli ortamlara uzak durdukları 
için, amaçladıkları gibi bu ortamlarının yabancılaştırıcı etkisinden korunsalar 
da aynı zamanda içine kapandıkları sınırlarda hayat tarzı zevklerinin 
kamusal tecrübelerle gelişen beslenme kaynaklarından yoksun kaldılar.
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getirmişti. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 

kadın kıyafetleri Avupa modalarının etkisiyle sü-

rekli yeni biçimler kazanıyordu. Giyim-kuşamda-

ki asrilik konusunda ise saray çevresindeki kadın-

lar öne çıkan bir örneklik teşkil ediyorlardı.1

İkinci Abdülhamit’in kız kardeşi Cemile 

Sultan’ın torunu Mevhibe Celaleddin’in Geçmiş 

Zaman Olur ki başlığını taşıyan hatıratı, hayat 

tarzı değişimi sürecinin göstergeleri bağlamında 

bir hayli açıklayıcı bilgiler içeriyor.2 Mesela Cemi-

le Sultan’a babası Sultan Mecit tarafından hediye 

edilen Fındıklı’daki Mimar Si-

nan Güzel Sanatlar Akademisi 

binasına misafir gelen Avru-

palılar, bu saray olarak inşa 

edilen binadaki Avrupai gös-

tergeler karşısında hayretlerini 

saklayamazlar. Saray halkının 

daha dışa kapalı yaşadığı bir 

dönem sözünü ettiğim elbette. 

1887 doğumlu Mevhibe Ce-

laleddin, babasının Donanma 

Günü olarak kutlanan Sultan 

Hamid’in tahta çıktığı Rumi 

19 Ağustos tarihinde Kandil-

li’deki saraylarının selamlık 

bölümünde ecnebi ahbapları 

için düzenlediği balolardan 

uzun uzun söz eder. Sarayın 

kadınları bu balolara katıla-

masalar da gıptayla, ancak 

davetli kadınların omuzları 

kolları çıplak giyim kuşamla-

rını ve dans etmelerini de ya-

dırgayarak, onların hesabına 

utanarak izlemektedir. Beri 

taraftan sürekli Avrupa’yla 

kıyaslanma karşısında göste-

rilen tepkiler bir yerde öne sürülen “fark”ın nite-

liği konusunda sorgulamalara yol açıyor.  Geçmiş 

Zaman Olur ki bu bağlamda açıklayıcı ayrıntılar 

içeriyor. Paris’te çıkan Illustration dergisinin ha-

rem görmek isteyen kadın muhabiri Kandilli’deki 

saraya konuk olduğunda, salonun bir köşesinde-

1 Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu, Eski İstanbul’dan Hatıralar, 
Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005.

2 Sara Ertuğrul Korle, Geçmiş Zaman Olur ki: Prenses Mevhibe 
Celaleddin’in Anıları, M. Sıralar Matbaası, İstanbul, 1953.

ki Lui Kenz takımı dikkatini çekiyor ve “Görü-

yorum ki salonunuz herhangi bir Avrupa evinde 

bulunan salonlardan farksız.” diyecekti. Kadının 

bu hâllerine sinir olan Mevhibe Celaleddin ise 

“Avrupa’dan pek farkımız olduğunu zannetmiyo-

rum madam. Maamafih, arzu ederseniz size Türk 

tarzında döşenmiş odalarımızı da gösterebilirim.” 

diye dile getirir tepkisini.

Sarayda bunlar yaşanırken İstanbul, 

Beyoğlu’ndan yayılan bir modanın baskısını işgal-

le birlikte daha derinden hissedecekti. Hanımla-

ra Mahsus Gazete’de 1896’da 

(1313 yılı, Cemaziyelahir’n 

25’inde) yayımlanan bir ilanda 

Galata Karaköy Caddesi’nde 

açılan Tring Mağazası şu içe-

rikle tanıtılıyor: 

Kadınlara mahsus hazır 

elbise için yeni bir şube te-

sis edilmiştir. İşbu mağazada 

kadife havlu kumaş ve moda 

kumaşlardan mamul hayli fe-

race ve ceketler, küçük kızlar 

için elbise ve küçük çocuklar 

için mantolar, Paris model-

leri, her bir son moda elbi-

se ehveniyyet-i fevkalâde ile 

fürûht (satış)  olunmakta olup 

Osmanlı hanımları için kadın 

fürûht memurlarıyla kadın 

terziyi hâvi ayrıca bir salon 

dahi tertip edilmiştir.3

Aynı yıl, Cemaziyelevvel’in 

22’sinde yayımlanan bir baş-

ka ilânda ise Beyoğlu’nda 

bulunan Luvr Mağazası’nın 

Avrupa’dan, özellikle de Paris 

ve Lion şehirlerinden getirdiği 

çeşitli ve seçkin, “nefâset ve metânet”e sahip mal-

ların indirime girdiği duyuruluyor.

Refik Halit Karay, Üç Nesil Üç Hayat isimli ese-

rinin bir bölümünde Aziz Devri, Hamit Devri ve 

Umumi Harp sırasında kadın kıyafetlerinde mey-

dana gelen değişmeye dikkat çeker.4 Ferace “Aziz 

3 Yeni Harflerle Hanımlara Mahsus Gazete (1895-1908)-Seçki, 
Hazırlayanlar Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, Prof. Dr. Fatih Andı, 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl 
Özel Yayını, İstanbul, 2009, s. 368.

4 Refik Halit Karay, Üç Nesil Üç Hayat, İnkilap Yayınları, 

Muaşeret ve bilgi yoksun-
luğunda yaşanan ifrat tef-
riti de getirirdi kuşkusuz.  
Agorafobik dönemlerin 
ardından geçen deneme 
yıllarının karmaşası kuş-
kusuz yine büyük ölçüde 
bilgi eksikliği ve tarihi 
doğru okuyamama gibi 
zaaflardan ileri geliyor. 
Önceki kuşaklar neler 
yaşadı, hangi bedelle-
ri ödedi; o kadar az bilgi 
var ki… Kişiler bazen biz-
zat kendileri mahremiyet 
endişesiyle konuşmaktan 
kaçınıyor, bazen de artık 
hayatta olmayan failin 
akrabaları konuşurken 
sınırı aşma endişesi taşı-
yor.
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Devri”nde aynalı biçimle bele dayanmış dar ve 

kollu şekli, “voton” denilen terzi tabiriyle “pense” 

edilmiş kolsuzu ve pelerinlisi, “gron” denilen pı-

rıl pırıl bir cins halis kumaştan yorumuyla sürekli 

biçim değiştiriyor. Düğmeli, kopçalı, kuşaklı, yırt-

maçlı feracaler kordonlu, şeritli, pullu olarak da 

ayrılıyor aynı zamanda. Çorapların ferace rengin-

de olması gerekiyor, ayakkabılar ferace kumaşın-

dan yaptırılıyor, varlıklı kesimlerde. Atlas ve gron 

ayakkabılarla yürümek kolay olmayacağı için de 

bu “kibar” hanımlar araba ve kayıkla dolaşıyorlar. 

Yayan yürümek, alışverişe çıkmak gerektiğinde ise 

kâhya kadının veya bir halayığın sade, şatafatsız 

feracesine bürünüyor hanımefendiler. Hamit dev-

rinin dış kadın giyimi, -Abdülhamit yasakladığı 

hâlde- çarşaftır. İlk çarşaflar uçkurlu, hem de bel 

tarafından dikişlidir; günümüze de intikal eden 

bir model bu. Ancak kumaşları sert olduğu için 

kabuk gibi dik durmasıyla rahatsız edicidir. O ku-

maşların yerini zamanla önce çizgililer, sonra açık 

fakat düz renkliler, daha sonra da koyu renkliler, 

nihayet krepler alıyor. Otuz yıl içinde uçkur kal-

kıyor, iki kısım birbirine dikiliyor, alt kısım bel 

yerinden darlaşıp da üst kısım dizlere kadar iner-

ken uzunca bir pelerin biçimi kazanıyor. Pelerin 

zamanla küçüldükçe içe giyilen bluz, arkadan ve 

yanlardan görülebiliyor. Etek de artık daha bir kı-

salmıştır. Ayrı bir çarşaf eteği yerine tayyör eteği 

giyilebiliyor. Pelerin bir müddet sonra kalkıyor, 

tayyör ceketinin üstüne tayyörün kumaşından 

şapka yerini tutan ayrı bir başlık konuluyor. Bu 

başlığın üzerinde de peçe vardır. Bütün bu deği-

şimler Abdülhamit zamanında yaşanıyor. Sonra, 

Beyaz Rus akınının tesiriyle başa “Rus başlığı” de-

nilen bir türban ve genellikle örtülmeyen bir peçe 

konuluyor. Manto olmazsa ise jarse etek, elbise 

üstüne bir değirmi pelerin…

Umumi harp sırasında “sarma çarşaf” mode-

li yaygınlaşıyor.  Hiç dikişsiz yedi metre kumaşa 

sarınmayı getiren bu model pratik olmadığı ve 

pahalıya geldiği için tutmuyor. Kumaş ve model-

lerdeki yeni yorumlar toplumsal değişimler ve 

çalkantılardan etkilendiği gibi, iktidar alanlarının 

sergilediği yönelimin çizgileriyle de biçimleniyor.

Sokak kıyafetlerinde baş gösteren farklı tema-

yüller karşısında Enver Paşa’nın emriyle İstanbul 

İstanbul, 1996.

Merkez Kumandanlığı çarşaflar için etek uzunlu-

ğunu belirleyen hadd-ı şerî konuluyor. Aynı tarih-

lerde Cemal Paşa kadınların katıldığı kermesler, 

erkekli kadınlı çay partileri verdirmektedir. Birin-

ci Dünya Savaşı’nın ardından İstanbul işgal edil-

diğinde varlıklı elit kesimi saran yozlaşma, Mithat 

Cemal’in Üç İstanbul’un konularından biridir.5 

Romanın kahramanı İttihatçı yazar ve hukukçu 

Adnan, İkinci Meşrutiyet’in ardından siyasette yıl-

dızının parlamaya başladığı dönemde kılığı kıya-

fetiyle sade ve nezih Bakan kızı Süheyla’yı değil, 

ev ve cemiyet hayatında Batılı hayat tarzını esas 

alan Erk^n-I Harb Müşiri’nin kızı Belkıs’a meyle-

der. Romanda Süheyla’nın yeni tür ancak mazbut 

giyimiyle benzeri bir amaç güden bir çay partisine 

katıldığı bir bölüm var. Aynı baloya eşi Belkıs’la 

katılan Adnan, Süheyla’yı yeni dönemin etkileri-

ni taşıyan zarif bir kıyafetle gördüğünde, bir bo-

calamaya düşüyor. Zarâfet orada modanın bas-

kısına karşılık değişmeyen iyi öz olarak kendini 

gösteriyor.

Yardımlaşma derneklerinin faaliyetleri dış gi-

yimde sadeleşmeye sevk ederken, tüketici hayat 

tarzı gösterişi öne çıkarıyor. Savaş, mütedeyyin ve 

vatanperver kadınları daha sade bir hayat sürdür-

meye sevk ediyor. Evlerinden ve mahallelerinden 

çıkıp savaşa katılan askerlere destek amacıyla der-

nekler kuruyorlar. Beri taraftan İstanbul’un işgal 

yıllarında bile toplumun maruz kaldığı büyük acı-

lara rağmen Batı modasını takip eden, Batılı bir 

hayat tarzına göre yaşayan kadınlar eksik değildir. 

Cumhuriyet kurulduktan birkaç yıl sonra resmi 

veya gayriresmi yollarla ortaya konulan hayat tar-

zı, Osmanlı’nın son yıllarında seçkin çevrelerin 

özel alanlarında zaten etkisini gösteriyordu.

Hayat Tarzı Endişeleri

Halide Edip Adıvar’ın 1912’de yayımlanan 

ütopik romanının kahramanı Kaya, bakan koca-

sıyla Avrupa’ya çıktığı yolculuklarda ne Osmanlı 

saray yaşantılarının tezahürü olan bir giysiyi seçer 

ne de Avrupalı kadınların giyim kuşamına öze-

nir. Besbelli kitabın yazıldığı yıllarda etkili olan 

ittihatçı, Türkçü söylemlerin etkisini taşıyan Yeni 

Turan giysisi, kadının rahat hareket etmesine izin 

5 Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul, Sander Yayınları, İstanbul, 
1976.
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verecek şekilde tesettürü sağlayan bir model ola-

rak tasarlanmıştır.6 Cumhuriyet’in birkaç yıllık 

hazırlığın ardından kılık kıyafet kanunuyla kesin-

leştirdiği tarz uçurumu Osmanlı döneminde za-

ten başlamıştı. Süheyla’nın nispeten Yeni Turan’ın 

Kaya’sıyla bütünleşen kaygıları Cumhuriyet son-

rasına intikal ettiğinde kamusal alanda bir karşılık 

bulamayacaktı.

Mevhibe Celaleddin Muhsin Ertuğrul`un 

tiyatrosunda aktrislik yapar ve Osman-

lı İmparatorluğu’nun son yıllarında Osmanlı 

Bankası`nda telefon memuresi olarak çalışır. Onun 

işgal altındaki İstanbul’un balolarında temayüz et-

tiği yıllarda, 1864 doğumlu Çankırılı şair Cevriye 

Banu divanını yakıyor. Cevriye Banu, Atkaracalar 

Köyü’nün eşrafından Mustafa Gazibey’le Fatma 

Hanım’ın altı çocuğunun en büyüğüdür. Babası, 

şiirlerini Banu” ismiyle imzalayan şairin çocuk-

luk yıllarından itibaren konağının giriş katındaki 

salonda, ülkenin dört bir tarafından gelen şairler 

için toplantılar düzenliyor, kızları da bu toplantı-

lardaki şiir okumalarına arada bir kafes bulunan 

ekli bir odadan iştirak ediyorlar.  Şiirlerini “Banu” 

adıyla imzalayan Kadiri Tarikatı mensubu şair,  

vefatından (1917) iki yıl önce, 1915 yılında di-

van hacmine ulaşan şiirlerini, “Benden sonra kim 

okuyacak bunları, insanlar yanlış anlar.” diyerek 

yakıyor.7

Kuşkusuz o dönemde orta Anadolu’da (Kadi-

ri tarikatına özgü önemli bir tekkenin varlığıyla 

merkezi bir konumda bulunan) bir köyde genç 

bir hanımın şiir okumalarına katılması, babasının 

vefatından sonra konağın idaresini eline alıp şair 

buluşmalarını sürdürmesi bir hayli ilginç bir olgu. 

Ancak şairin vefatından hemen önce divanını 

yakması, şairliğiyle ilgili bir takım kuşkuları oldu-

ğunu düşündürüyor. Bu kuşkularının ne kadarı 

kuruntudan ibaretti acaba? Mütedeyyin bir kadın 

için hazırlanmış bir edebi kamu yoktur henüz. 

Avrupa’dan gelerek sanatçıları ve yazarları etkile-

yen birçok icadın kadınlar söz konusu olduğun-

da şeyhülİslâmlar tarafından tepkiyle karşılandığı 

bir dönemdir bu. Elbette İmparatorluğun maruz 

kaldığı parçalanmaya dönük tehditler ve birbirini 

6 Halide Edip Adıvar, Yeni Turan, Can Yayınları, İstanbul, 
2019.

7 https://www.dunyabulteni.net/yazar/cihan-aktas/18941/
kadina-siiri-bagislayan-kim 

izleyen savaşlar muhafazakar bir hissiyatı güç-

lendiriyordu. İkinci Abdülhamit döneminde bu 

korumacı siyaset yükselirken özellikle Avrupa’da 

tahsil görmüş gençlerin örgütlü tepkisini çoğaltan 

bir etki oluşturmuştur. 20. yüzyılın başlarındaki 

İstanbul çok büyük bir kaosu ifade eden çatışma 

ve dalgaların kendini hissettirdiği bir ortama sa-

hipti. Bu ortamın dindar aileler üzerinde çeşitli 

tesirleri oluyordu. Kimisi daha çok kabuğuna çe-

kiliyor, kimisi ise yeni eğitim kanalları vasıtasıyla 

modern dünyanın gidişatına müdahale etme iddi-

asını dile getiriyordu.

Nezih H. Neyzi’nin anılarını okurken, Osman-

lı döneminin yönetici ve ilmiye sınıfından bir aile-

de dini inanç ve göreneklerin yanı sıra Batılı hayat 

tarzına mahsus giyim-kuşamın da erken dönemde 

yerleşmiş olduğunu fark ediyoruz. Neyzi’nin kita-

bının kapağında, anneannesinin annesi Leyla Ha-

nım, Beşiktaş’taki konaklarında başörtüsüz mo-

dern bir kıyafet içinde piyano çalarken görülür.8  

Ancak 13. sayfada -çocukluk ve gençlik senelerini 

sarayda şehzadelerle geçiren- Leyla Hanım’ın sa-

ray esvabıyla çektirdiği fotoğrafta hotozu andıran 

bir başlık vardır. Sultan Reşat döneminde ailenin 

okullu genç kızları saraya “saçak öpmeye”  gider-

ken ferace veya maşlah giyinirlermiş. Neyzi aile-

sinin tanınmış isimlerinden Mimar Nihat Vedat 

Tek, hatıratın yazarı Nezih H. Neyzi’ye yazdığı bir 

mektupta bu saray ziyaretlerini anlatırken şöyle 

bir izahatta bulunuyor: “Annen ve Refika ablam 

o tarihte yetişmiş, kibar, kültürlü hanımlar. Eng-

lish School’a giderlerdi. Hatta eniştem Mehmet Ali 

Bey, kızları şapka giydiler diye çok kızmışlardı.”

Hayat tarzı bağlamındaki korku ve endişeler 

gibi tutku, coşku ve öfke gibi hislerin de yansıdığı 

siyasal dil İslâmcı, Türkçü ve Batıcı sesler hâlinde 

bir ayrışma gösteriyor 20. yüzyılın başlarında. 

Bazı İslâmcı yayınlar kadınlara kamusal alana 

yönelen faaliyetler konusunda olsun, yeni kadın 

kıyafeti modaları konusunda olsun sürekli uyarı-

larda bulunuyorlar. Balkan Savaşları sırasında Os-

manlı ordusunun uğradığı yenilgi ve kayıplar halk 

arasında derin bir üzüntü ve moral çöküntüsüne 

yol açtığında, moda kadın kılıkları farklı bir içe-

rikle tartışmalara dahil ediliyor. Kimilerine göre 

8 Nezih H. Neyzi, Kızıltoprak Anıları-Osmanlı Dönemi Sonu 
ve Cumhuriyetin Başlangıcı/İstanbullu Bir Aileye Etkileri, 
Peva Yayınları, İstanbul, 1986.



50

 Umran • Kasım 2019

K R İ T İ K   GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KADINLAR

kadınların örtülü ve çarşaflı giyimleri, kimilerine 

göre ise açık-saçık ve süslü giyinme eğilimleri bu 

savaşlardaki felaketlerin sebebi olmuştu.

Âlimlerin genel eğilimi halkı mevcudu koruma 

altına alma doğrultusunda uyarma yönündeydi. 

Bu konuda bir örnek, Avrupalı bir kadın yazarın 

fotoğrafının yer aldığı bir kadın dergisinden hare-

ketle Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’nin fotoğ-

raf makinesi kullanımının sakıncaları konusunda 

Müslümanları uyarmasıdır. Ne var ki bir zihinsel 

ve pratik hazırlık çabası anlamına gelmeyen bu 

uyarı, Müslümanları tasvir ve sinema gibi konu-

larda geciktiren şüpheleri güçlendiren bir etki 

uyandırmış olmalı.

Çarşaf Meselesine Dair başlıklı risalesinde İb-

nülhakkı Mehmet Tahir, Balkan Savaşı yenilgisi-

ne kadınlarda gözlemlenen açık saçıklığın sebep 

olduğunu ileri sürenlere karşılık bir de tesettür 

yüzünden çağdaşlaşma ve medenileşmenin ger-

çekleşemediğini, yenilgilerin de bu yüzden ger-

çekleştiğini iddia edenler olduğunu söyleyerek, 

bu tartışmaların yenilgi ve geri kalmışlık konu-

sundaki asıl nedenleri unutturduğunu yazıyor-

du. Mehmet Tahir’e göre geri kalmışlığın bütün 

sorumluluğunun kadınlara yüklenmesi hakça 

değildi.9

Bu görüş zıtlığı Mehmet Tahir’in de ifade ettiği 

üzere tarafları çözümü hatta izahı kolay olmayan 

gerçek sebeplerde derinleşmek yerine temsil cazi-

besi güçlü bir hayat tarzı farkına yoğunlaştırma-

ya sebebiyet veriyordu. Modern dünyada birçok 

kabul ve ifade değişirken kadının değişmez bir 

sabite olarak kalması muhafazakârlarda sahip ol-

dukları görece huzuru korumanın bir yolu olarak 

9 Cihan Aktaş, Tanzimat’tan 12 Mart’a Kılık Kıyafet ve İktidar, 
İz Yayınları, İstanbul, 2018.

görünüyordu. Bu nedenle de kadın meselelerinin 

dokunulmazlığı ile huzur arasında kurulan bağ 

ileriki yıllara da yansıyacaktır. Kuşkusuz İslâmcılar 

arasında Mehmet Akif, Musa Carullah, Sait Halim 

Paşa… gibi daha zihin açıcı tartışmalar sürdü-

ren aktörlerin söylemsel ağırlığı ihmal edilemez. 

İslâm’ı modern dünyada yaşamanın ve anlatma-

nın yeni ifadelerinin peşinde olan, İslâmî kavram-

ları yeniden okuma çabasına düşen İslâmcıların 

söylemleri, kadınları sorunlardan soyutlama ya 

da sorunları bizatihi kadınlar üzerinden ortaya 

koyma gibi uç eğilimlerin uzağındaydı. Batıcılar 

ise Abdullah Cevdet’in ifadesiyle “Kur’ân’ı kapa, 

kadınları aç!” şeklindeki bir formüle bağlıyorlardı 

ilerlemeci tahayyüllerini.

Kadın bedeni, görünürlüğü üzerinden sürdü-

rülen bu çekişmenin Cumhuriyet sonrasına yansı-

maması düşünülemezdi. Hatta, Osmanlı’nın müh-

rünü taşıyan kıyafet genelgelerinin bu kez “Avrupa 

medeniyetine dâhil olma” şiarlarıyla birlikte Cum-

huriyet sonrasına taşınacağı görülecekti.10

İstisnalar bir tarafa bırakılırsa Osmanlı döne-

minin birçok yönetici eliti Cumhuriyet kurulduk-

tan sonra hayatını modern Cumhuriyet’in hedefle-

riyle uyumlu bir çerçeve içinde sürdürür. Kendini 

korumak üzere “yeraltına” çekilenler, sessizlikleri 

nedeniyle kamusal aktör olmadıklarından ancak 

ileriki dönemlerin sözlü tarihlerinde şahitlik ede-

bilirlerdi. Bu alanda çalışmalar ne yazık ki hemen 

hemen hiç yapılmış değil. Mütedeyyin kesimin 

mahremiyet anlayışının yanı sıra mevcut basın ya-

yın diline dönük güvensizliğinin de bu ketumiyet-

te payı olmalı. Neyin suç olarak işaretleneceğine 

10 Suraıya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam-
Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 1998.

İstisnalar bir tarafa bırakılırsa Osmanlı döneminin birçok yönetici eliti Cumhuriyet 
kurulduktan sonra hayatını modern Cumhuriyet’in hedefleriyle uyumlu bir çerçeve 
içinde sürdürür. Kendini korumak üzere “yeraltına” çekilenler, sessizlikleri nedeniyle 
kamusal aktör olmadıklarından ancak ileriki dönemlerin sözlü tarihlerinde şahit-
lik edebilirlerdi. Bu alanda çalışmalar ne yazık ki hemen hemen hiç yapılmış değil. 
Mütedeyyin kesimin mahremiyet anlayışının yanı sıra mevcut basin-yayın diline 
dönük güvensizliğinin de bu ketûmiyette payı olmalı. Neyin suç olarak işaretleneceğine 
emin olunamayan zamanlar darbelerle sürekli kılınıyordu ne de olsa.
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emin olunamayan zamanlar darbelerle sürekli kı-

lınıyordu ne de olsa. 1938 doğumlu Nuran Sözen, 

siyasi baskılar yüzünden gömlek pantolon giyip 

hatta bir dönem fötr şapka takmaya mecbur kalan 

bir imamın kızı.  Çocukluğu babasının görevi ne-

deniyle Heybeliada’da geçen Sözen, toplumdaki 

tesettür baskısı sessizliğini oluşturan vaziyeti şöyle 

tasvir ediyor, Ayşe Olgun’a verdiği röportajda: “Biz 

çok sonra örtündük. Çünkü bizim gençliğimizde 

örtünmek diye bir şey yoktu yani tek bir örnek 

yoktu önümüzde. Erkek mendilinden az irice ör-

tüleri katlayıp başa bağlayınca toplumda örtülü 

sayılırdı. Gerçek manada çok sonra örtündük.”11

Geçiş döneminin eğitim görüp meslek edin-

me çağındaki genç hanımları ge-

nellikle yeni devlet ideolojisiyle 

uyumlu bir yönelim içinde oldu-

lar. Cumhuriyet öncesinde başla-

yan modern hayat tarzı eğilimleri 

yeni düzenin teşvikiyle kamusal 

görünürlük kazanıp yaygınlaş-

maktaydı. Yusuf Kurçenli’nin 

Gramafon Avrat’ındaki (Ayşe Şasa 

mahreçli) şu mealde bir mizansen, 

yeni sistemin medeniyet tasarısın-

da kadınlara nasıl bir rol biçtiği 

hakkında bir fikir veriyor: “Halke-

vi temsillerinde sahnede uçuşan 

medeniyet melekleriyle ümmetten 

millet yaratılacaktı.” Hep bir şey-

den, bir yerden uzaklaşma çabası 

rolü, ama neden, nasıl, nereye… 

Hanım “bayan” olur ama nedense “bey” bir türlü 

“bay”lığı kendine yediremez.

Cumhuriyet balolarının resmi kisvesi cemiyet 

ortamlarında  “sosyete hayatı”, “gösteriş merakı”, 

“alâyiş ve fanteziye düşkünlük” şeklinde İstanbul 

hanımlarının sürüklendiği badireler olarak ta-

nımlanıyordu Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu ta-

rafından. Sapla saman sürekli karıştırılıyordu… 

Yeni tip “modern” aile tasvirlerine karşılık evlilik 

zaviyesinde kadının kamusal hayatına bakış açı-

sı korkularla doludur. Cumhuriyet ideolojisini 

sinemada öğretmekle görevlendirilmiş Muhsin 

Ertuğrul’un filmlerinde kamusalı/şehri temsil 

eden kadın bir “femme fatale” olarak tasvir edilir. 

11 Ayşe Olgun, “Anneanneler İyi Günleri Gördü”, Yeni Şafak. 1 
Haziran 2018,

Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu’sunda sık-

lıkla “Kadını kurtarınız, eve döndürünüz!” çağrı-

sıyla karşılaşırız. Kamusal alan kadınlar nezdin-

de bir açıdan “kurtarılmışlığın” sembolleriyle bir 

varlık vaat eden agora, diğer açıdan ise belirsiz 

muaşeretiyle tekinsiz, tehlikelerle dolu bir cangıl-

dır. Kamusal alan korkusuyla kadınlar ancak bu 

kamuda erkeksi bir ifade kazanarak ya da kendi-

lerini çirkinleştirerek baş edebilirlerdi.

Göçlere Zorlayan Belirsiz Zamanlar

Cumhuriyet’in ardından yapılan devrimlerde 

kendini gösteren köklü değişime ayak uydur-

mak istemeyen, dahası bu de-

ğişimi endişe verici bulan kimi 

ebeveynlerin İstanbul’dan Ana-

dolu şehir ve köylerine geri göçü 

istisnai örnekler değil. Balkan 

Savaşları’nı takip eden bir sü-

reç bu aslında; İstanbul göçlerle, 

işgallerle tekinsiz bir iklim ser-

giliyor mütedeyyin kesimlerde. 

Suavi Kemal Yazgıç’ın Balkan Sa-

vaşları sırasında Makedonya’dan 

İstanbul’a göç eden geniş ailesi-

nin bir bölümü, bu şehirde din-

lerini yaşayamayacağı endişesiyle 

Şam’a göç ediyor. Birinci Dünya 

Savaşı sırasında sıhhiye eri olarak 

Şam’a giden Yazgıç’ın dedesi, ak-

rabalarını bulup görüşüyor ama 

Cumhuriyet’ten sonra aileler birbirinden tama-

men kopuyor.

Savaş ve işgaller nüfusun dalgalanmasına yol 

açarken tam geçiş dönemine denk düşüyor kimi 

ailelerin İstanbul’a yerleşmeleri. Trabzonlu bir 

ailenin kızı olan 1902 Trabzon doğumlu Mediha 

Kayra’nın geçirdiği hayat tarzı değişimi bu açıdan 

bir istisna olmasa gerek. Yeğeni Cahit Kayra, Medi-

ha Kayra’nın 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlıca 

tuttuğu günlüğü Hoşça Kal Trabzon Merhaba İs-

tanbul adıyla kitaplaştırmış.12 Cahit Kayra kitabın 

önsöz yazısında 1922’de İstanbul İttihadî Osmanî 

Okulu’nda eğitim gören Mediha’nın “çağdaş ya-

şama uyumu” konusunda dikkat çekici bulduğu 

12 Mediha Kayra, Hoşça Kal Trabzon Merhaba İstanbul, 
Hazırlayan: Cahit Kayra, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2013.

Mediha Kayra
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iki hususa değiniyor: İlk olarak, Mediha piyano 

dersi almaya başlamıştır. İkinci olarak da okuldaki 

tiyatro etkinliklerinde yer almıştır.

Rus ordularının Osmanlı’nın Kafkas Cephesi’ni 

yararak Erzurum’u işgali, ardından da Trabzon’a 

hücumu üzerine Mediha’nın geniş ailesi yelkenli 

takalarla Trabzon’dan ayrılırlar. Sürekli Rus savaş 

gemilerinden kaçmaya çalışarak, yer yer verilen 

molaların ardından Samsun’a gelir, oradan bir 

süre kalırlar.  10 Nisan 1916’da Merzifon’a hare-

ket eder, bu ilçede altı ay süren molanın ardından 

at arabalarıyla Yozgat üzerinden Ankara’ya, ora-

dan da Mediha’nın ilk kez gördüğü trenle 1916 

Ekimi’nde bir salı günü İstanbul’a ulaşırlar.

O tarihlerde 14 yaşında olan Mediha’nın gün-

lüğünde İstanbul izlenimleriyle ilgili şaşkınlığını 

yansıttığı konulardan biri, kadınların kılık-kı-

yafetidir. “Lakin hayret!” diye yazar. “Kadınların 

yüzleri apaçık. Biletçiden hiç kaçmadıkları gibi, 

gençler çarşaflarının bağlarını içeriden bağlaya-

caklarına dışarıdan bağlıyorlardı. Biz şaşkınlıkla 

bunlara bakıyor ve içimizden ayıplıyorduk.” Baş-

ka bir yerde de şu cümleler yer alıyor:  “…yolda, 

trende gördüğümüz yüzleri, göğüsleri, kulakları, 

saçları açık kadınları ayıplıyor, “Nasıl erkekten 

utanmıyorlar?” diye şaşırıyorduk.”

Kitabı yayına hazırlayan Cahit Kayra’nın ön-

sözde belirttiği gibi Mediha İstanbul’a geldiği ta-

rihte çarşaf giyen, beş vakit namaz kılan, sokak-

ta gördüğü yüzleri açık kadınları ayıplayan bir 

genç kızdır. Trabzon’da, beş yaşında gönderildiği 

sübyan mektebinde hafize olarak yetiştirilmiştir. 

Çalışkan, gayretli bir öğrencidir. Dayısı Trabzon 

milletvekili Naci Bey onu Dârü’l-Muallimatı’na 

(Öğretmen Okulu’na) yatılı olarak kaydettirir. Me-

diha bu okulu birincilikle bitirir. Kitapta yer alan 

1920 tarihli bir okul fotoğrafına baktığımızda, 

Mediha’nın başörtülü olmadığını görüyoruz. Tür-

kiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Feyziati 

Liseleri kızlar kısmının müdiresi olarak çalışma 

hayatına başladığında, çarşafı andıran giysisini çı-

karıyor. Cahit Kayra, ablasının geçirdiği hayat tar-

zı değişimini şöyle anlatıyor: “Önce günün bütün 

zamanını dolduran dinsel adet ve yükümlülük-

lerden vazgeçti. Okulun ve okulda yaşayanların 

gösterdikleri normlar içinde yaşamayı; her akşam 

açılan ve sabahları toplanan döşekler yerine kar-

yolada yatıp kalkmayı, sinilerde değil sofralarda 

çatal bıçakla yemek yemeyi, okuldaki öğrencilerin 

giydikleri elbiseyi (giymeyi), okulun bahçesinde 

jimnastik yapmayı ve ders alarak piyano çalmayı 

öğrendi.”

1929 ekonomik krizi sırasında ailenin bütün 

erkekleri ölmüştür, geri kalan kalabalık bir aile-

yi geçindirme sorumluluğunu üstlenen Mediha 

evlenmeye fırsat bulamaz. Öğretmenlik yaptığı 

Boğaziçi Liseleri kapandıktan sonra azınlık okul-

larında çalışır. 1969’da emekli olur, 2003’te vefat 

eder.

Bir değişim döneminin çatışmalara, vazgeç-

melere ve hayata yeniden tutunmaya zorlayan 

güçlü dalgaları arasında, dönemsel eğitim ve yeni 

kamu kuralları, mütedeyyin aile fertlerinin ha-

yat tarzının kurallarına baskın çıkmıştır. Ailenin 

zeki ve gayretli kızı, görünüşte değişiklik yaşasa 

da muhafazakâr bir hayat tarzını korumuş görü-

nüyor. Geniş bir ailenin Anadolu’nun içlerinde 

ilerleyerek süren göçünün nihayetinde kurulan 

yeni düzen, çöken imparatorluğa mal edilen hayat 

tarzından uzaklaşmayı getiren şartlarda oluşacak-

tır. Mediha’nın süren tahsil hayatı ve kamusal rol-

leri de aynı şekilde savaş travmalarıyla ağırlaşan 

siyasal ve toplumsal şartlar altında gerçekleşiyor. 

Mediha örneği kuşkusuz istisna değil. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde tahsil hayatına başla-

yan pek çok kadın kamusal rol ideallerinin sevk 

ettiği şekilde yeni sistemin kamu hayatına uyum 

göstermişlerdir. Bu uyum hem İmparatorluğun 

parçalanmasının getirdiği belirsizlikten ve mevcut 

olana tutunma ihtiyacından etkilenmiştir hem de 

imparatorluk çağının son döneminde başlayan 

Batı mahreçli modern hayat vurgulu hayat tarzı ve 

muaşeret değişimlerinin oluşturduğu birikimden.

Kambay Ailesi’nin Rize’ye Bağlı       
Balıkçı Köyüne Geri Göçü

Ağababa’nın hikayesini bana önce Nevin Me-

riç anlattı. Onun verdiği telefon numarasından 

Ağababa’nın torununun kızı, bilgisayar mühendisi 

Pakize Kambay Akıncı’ya ulaştım. Akıncı’nın bana 

anlattığına göre aile çevresinde “Ağa Baba” olarak 

bilinen Şaban Kambay, 1885 yılında İstanbul’un 

Bebek semtinde dünyaya geliyor. Ancak aile daha 

sonra Salacak’a taşınıyor. Ağababa’nın gençlik ve 
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evlilik dönemi de bu semtte geçiyor. Eşinin adı ise 

Emine Kambay’dır.

Ağababa (kendi tabiriyle) 36 karış uzunlu-

ğa sahip kayığıyla geçimini sağlıyor. Kabataş 

İskelesi’nde İngiliz, Fransız ve İtalyan donanmala-

rından asker alıp gezdiriyor, onlara bir nevi taksi-

cilik yapıyor. Yedi lisan biliyor, İngilizceyi çok iyi 

konuşuyor. İtalyanca ve Fransızca da konuştuğu 

dillerden.  On dokuz yaşına geldiğinde Rize’ye 

memleketine gidiyor bir süreliğine, orada Emine 

Hanım’ı tanıyıp seviyor. Akrabası olan Emine’nin 

ağabeyleri de İstanbul’da yaşamaktadır. Rize’de 

evlenen çift, ilk cocukları doğana kadar bu şehir-

de kalıyor.

1916’da Rize tarafında yaşanan Rus saldırıla-

rından dolayı amcaoğlununki ile birlikte iki aile, 

çoluk-çocuk bir kayığa binerek İstanbul’a doğru 

yola çıkıyorlar. Bu yolculuk iki-üç ay sürüyor. 

Samsun yakınlarına geldiklerinde, Rus donanma 

ordusu tarafından fark edilip batırılmak isteniyor 

kayık. Fakat Rus komutanlar içindeki çocuk ve 

kadınları görünce bu fikirden vazgeçip, kendileri-

ne yiyecek veriyor ve serbest bırakıyorlar.

İstanbul’da maddi açıdan refah bir hayat sür-

dürüyor aile. Rize’ye geri göç edinceye kadar da 

Salacak’taki evlerinde ikamet ediyorlar.  İkinci ve 

üçüncü çocukları bu semtte dünyaya geliyor. Er-

meni ve Rum komşuların ağırlıklı olduğu bu çev-

rede Emine Hanım Rumca öğreniyor. Dönemsel 

olarak muhtaç düşen gayrimüslim komşulara aile 

sürekli yardımlarda bulunuyor, bazen çuvallarla 

ayakkabı alıp dağıtıyor.

Pakize Hanım’ın dedesi Saim, 1920’de dün-

yaya geliyor; kayıt ihmalleri nedeniyle bir iki yıl 

önce de olabilir bu tarih. Hemen ardından kız 

kardeşi Fehmiye dünyaya geldiği için aile açısın-

dan çocuklarının dini terbiye ve eğitimi bir sorun 

olarak hissediliyor.

İlk gençliğinin geçtiği Osmanlı döneminde o 

kadar da dindar değilken, muhtemelen imparator-

luğun parçalanma sürecinin sarsıntılarından etki-

lenerek dini ölçülere uygun bir hayat sürdürmeye 

yöneliyor Ağababa. Çocukların dini eğitim alma-

sını istiyor. Ancak Cumhuriyet’ten sonra İslâmî 

hayat tarzını koruma konusunda zorluklarla yüz 

yüze gelmeye başlıyor. İki oğlu ve en küçük çocu-

ğu olan biricik kızına evinde gizli gizli dini eğitim 

vermeyi hiç bırakmıyor. Mızraklı İlmihal’in yansı 

sıra Osmanlıca dini kitaplar okutuyor. Oğulları ve 

biricik kızları sürekli Kur’ân okuyorlar.  Ne var 

ki Ağababa’nın sadece büyük oğlu mektep eğiti-

mi görüyor. Diğer çocuklar evde baba ve anneleri 

tarafından eğitiliyorlar. Pakize Hanım’ın dede-

si çeşitli şairlerden şiirler okuyor, kendisi de şiir 

yazıyor.

İstanbul’da İslâmî hayat tarzı itibarıyla yaşa-

dıkları zorluklardan, baskılardan dolayı Kambay 

Ailesi 1941’de zorlu bir karar alarak, Rize’nin Pa-

zar ilçesina bağlı (eski adıyla “Zelek” diye bilinen) 

Balıkçı köyüne göç ediyor. Ağababa’nın dedesi, 

takriben 1790 doğumlu Hacı Nazlı Efendi’nin 

yerleştiği köydür bu. Ağababa zaman zaman ge-

lip kaldığı bu köyde sürekli yaşama kararı aldık-

tan sonra köydeki akrabalarına para göndererek 

bir arazi satın almıştır. Köydeki yaygın konuşma 

dili o tarihlerde Lazca’dır. Göç döneminde Pakize 

Kambay’ın dedesi Saim 21, kız kardeşi Fehmiye 

ise18 yaşlarındadır. Gençler ortama uyum sağla-

makta zorlansalar da Ağababa’nın baskın kişiliği 

nedeniyle tepkilerini ortaya koymaktan çekiniyor, 

yaşadıkları zorlukları dile getirmiyorlar. Aile köy-

lerinde, İstanbul’da ustalık kazandıkları alanlarda, 

kayıkçılık ve balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Büyük 

oğulları 13-14 metre uzunluğunda bir kayıkla 

yunus balığı avcılığına yöneliyor. Kış aylarında 

bu nedenle İstanbul’a gidiyor ailenin erkekleri. 

1960’ların başlarında bu kayığı satıyorlar. Büyük 

oğul kayığın parasıyla köyde bir bakkal açıyor. 

Geçimlerini artık bu dükkandan ve çay ekimin-

den karşılasalar da Pakize Kambay’ın dedesi Saim 

Bey balıkçılığı bırakmıyor.

Ağababa ve Emine Kambay’ın çocuklarının en 

küçüğü, biricik kızları Fehmiye (1923) hiç evlen-

miyor. Birkaç yıl önce önce vefat edinceye kadar 

anne ve babasının gözetiminde bir hayat sürdü-

rüyor. Onlarla çay topluyor, bahçe işleri yapıyor. 

Ağababa vefat etmeden önce hisselerini oğulları 

ve Fehmiye arasında paylaştırmıştır. Evin her ku-

şaktan çocuklarının “Fehmiye Abla” diye hitap 

ettikleri bu hanımefendi, vefat edinceye kadar 

büyük ağabeyinin evinde, onun çocuklarının gö-

zetiminde yaşıyor. Mediha Kayra’nın hayatıyla zıt 

yönde seyreden hayatının ayrıntılarını iyi bilmiyo-

ruz. Genç bir kız iken köye döndüğünde yaşadığı 

uyum güçlüğünün ayrıntılarını okuyabileceğimiz 
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bir günlüğü olsaydı keşke. İstanbul’u özlemeyi 

sürdürdü mü, geri dönmeyi istedi mi?… Yazılı 

tarihin duymadığı, kendi istikameti açısından da 

önemsemediği ne çok dram, ne çok eylem barın-

dırıyor dehlizlerinde yakın mazi.

Fehmiye Kambay’ın Kayıp Yazıları

Fehmiye Hanım ağabeyi Saim’den üç yaş kü-

çüktür. Ağababa’nın bütün çocuklarının boyları 

1.80 ila 1.85 cm. arasındadır. Fehmiye Hanım da 

1.85 cm. boyunda ince bir kadındır. Ehli muhab-

bet, esprili, hazır cevaptır.

İstanbul’da yaşadıkları yıllarda Kambaylar’ın 

çocukları dayılarıyla sıklıkla görüşürlermiş. Dö-

nemin modasına uygun giyinen yengeleri ve onun 

çocukları, tesettüre uygun kılık-kıyafeti nedeniyle 

Fehmiye’nin köylü gibi giyindiğini dile getiriyor-

lar. Dayı kızları sinemaya gidiyorlar sık sık, Fehmi-

ye de onlara katılmak istediğinde, “Bu kıyafetlerle 

gelemezsin, modern giyinmen gerek.” şeklinde bir 

itirazla geri çevriliyor. Fakat kendisi başını açmak 

ve kısa etekli elbiseler giymeyi hiç istememiştir. 

Ailece davetli oldukları bir otel düğününe dayısı 

onu da götürmek istediğinde, yengesi, “Bu köy-

lü hâliyle gelemez!” diye karşı çıkıyor. Gerçi genç 

Fehmiye bu gibi söz ve muameleleri sineye çekmi-

yor, uygun karşılıklar vererek kendi değer yargıla-

rını savunuyor. Akla 1960’larda çekilen modern-

köylü zıtlığı üzerine kurgulanmış ve bu zıtlıkların 

da kadın kahraman üzerinden ele alındığı Türk 

filmleri geliyor.

Dayısının çocukları okula giderken onlara im-

renmiş olmalı Fehmiye, ancak kılık-kıyafet enge-

li yüzünden Latin alfabeli Türkçe eğitimini evde 

kendi çabasıyla sürdürdüğünü anlatıyor kardeşi-

nin torunu Pakize Kambay Akıncı. Kuzenlerinin 

ders kitaplarına bakarak yeni Türkçe dedikleri 

alfabe üzerinden okuma-yazmayı öğreniyor. Hat-

ta ders kitapların içeriğindeki çeşitli incelikleri 

görüp izah edebildiği için kuzenlerinin kıskanç 

tavırlarına maruz kaldığı oluyor.  Mutfakta mari-

fetiyle övgüler alıyor.  Özellikle karnı yarığı çok 

güzel pişiriyor; ancak yengesi, “Bu köylü, güzel 

yapamaz.” deyip geçiyor.  O da lafın altında kal-

mayıp, “Evet ben köylüyüm!”  diye cevap veriyor 

hep.

Fehmiye’yi çok seven dayısı onu kendi çekir-

dek ailesinin yönelttiği incitici tavırlara karşı ko-

rumaya çalışıyor hep. Üstelik, ailenin kadınlarının 

hor görüsüne karşılık Fehmiye’yle dayısının oğlu 

birbirlerini seviyorlar. Çocuk deniz subayı olacağı 

sırada vereme yakalanarak vefat ediyor. Fehmiye 

bu kaybın ardından evliliği siliyor zihninden.

İlerleyen yıllarda kendisi için hazırladığı çeyizi 

yeğenlerine hediye ediyor. Sevdiği gencin kaybı-

nın Fehmiye’yi köye göçe razı eden bir etkisi ol-

duğu söylenebilir.

Yaşlı akrabalarıyla konuşan Pakize Hanım, 

büyük halasının kendi giyim tarzı konusunda bir 

titizliği, özeni olduğunu aktarıyor. İstanbul’dan 

köye göç ettiklerinde Ağababa’nın eşi Emine 

Hanım’ın elli-atmış civarında elbisesi, en az yirmi 

çift ayakkabısı vardır. Fehmiye’nin bavulunda ge-

tirdikleri de muhtemelen annesininkinden daha 

az değildir.

Köy hayatı içinde dünyadan kopmuyor, gazete 

okumayı sürdürüyor genç kız. Dünya olayları üze-

rine muhakeme yürütmeyi seviyor. Ağababa’nın 

Osmanlı’dan kalma bir tarih kitabı var; onu oku-

yor. Yazılar yazıyor çeşitli konularda, bu yazılar 

ne yazık ki kayıp. Dantel yapmayı çok seviyor, 

köy gibi bir ortamda çok güzel danteller yapıp 

evlenecek kızlara çeyiz hazırlanmasına katkıda 

bulunuyor. Narin yapılıdır, bu yüzden kendine 

çok dikkat ediyor, sütün kaymağını onun yemesi 

olağan karşılanıyor evlerinde. Köy hayatının yo-

rucu hiçbir işi beklenmiyor ondan. Mesela köylü 

kadınlar seksen-doksan kiloluk çayları taşırlarken 

o sepetine on-on beş kiloluk çay koyup öyle ta-

şıyor. Diğer kadınlar nasıl yorumlarmış bu hafif 

yükü acaba? “İstanbullu” diye takılıyor olmalıydı-

lar. İstanbul’da “köylü”, köyde “İstanbullu”; geri 

göçün yolcusu nasıl tam bir sükunete erişebilir? 

Yeğenlerine hayatından kesitler anlatıyor elbette 

Fehmiye Hanım, fakat o yeğenler de şimdilerde 

ayrıntılara dalamayacak kadar yaşlı ve rahatsızlar.

Boşluklu Alanın Görünmez Kıldığı 
Tecrübeler

Cumhuriyet’ten sonra İstanbul’dan Anadolu’ya 

doğru geri göç üzerine yazmaya başlayalı beri 

yaptığım okumalarda ve katıldığım sohbetler-

de 1920’lerin ortalarından itibaren İstanbul’dan 
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Anadolu’ya doğru yaşanan bir geri göç üzerine sa-

yısız örnek çıktı karşıma.   Yıldız Sarayı’nda bah-

çıvanlık yapmış bir aile reisinin, Serencebey’de 

geçen yirmi beş yılın ardından 1925 yılı sonların-

da, “Ben bu kızlara sahip çıkamam bu şartlarda.” 

diyerek İstanbul doğumlu ve biri rüştiye mezunu, 

diğerleri henüz rüştiyede öğrenim gören üç kızıy-

la Erzincan’ın bir köyüne taşınması, örneklerden 

biri. Hiç de kolay olmayan benzeri göçleri takiben 

ailelerin büyük şehir yaşantısına alışmış evlilik ça-

ğındaki tahsilli çocuklarının zorlu bir uyum mese-

lesiyle karşı karşıya gelecekleri açık.  Benzeri kay-

gılara sahip olmakla birlikte göç etmemiş aile ve 

kişilerde ise özel alanına çekilme, kamusal görü-

nürlüğü gerektiren faaliyetlerden uzak durma gibi 

mesafe oluşturma çabaları ortaya çıkıyor. Böyle 

bir mesafeyi erkekler, aile geçindirme sorumlulu-

ğu nedeniyle sınırlı olarak koyup koruyabilirler.

İlk yılların belirsizliği içinde bir tedbir olarak 

baş vurulan mesafe koyuş, ileriki yıllarda geniş 

aile zinciri içinde kopukluklara yol açacaktır. Mü-

minin kamusal alan hayatıyla mümineninki ara-

sındaki kopukluk ise, özel alana da yansıyan bir 

dil/anlayış uçurumunun kaynağına dönüşecektir. 

Tesettürlü kadınlar için “kapalı” sıfatının bu dö-

nemlerde kullanıldığı söylenebilir, Osmanlı dö-

neminde tesettür konusunda dikkatli kadınlar ve 

aileleri için böyle bir sıfat kullanılmıyor. Kamusal 

biçimlendirmelere tabi olmaktan endişe ederek 

içlerine kapanan aileler, “Onlar kapalı” şeklinde 

tanımlanmış, giderek sıfat özellikle ailelerin daha 

içe dönük yaşayan kadınları için kullanılmaya 

başlanmış olmalı.

Halide Edip örneğinde görüleceği üzere mo-

dern muhaliflerin bile göçe kendini mecbur his-

settiği bir zamanda göç imkânından veya gücün-

den yoksun olan aileler mahalle muhitinde hayat 

tarzlarını koruma çabasına düştüler. Fatma Aliye 

gibi kendi kişisel sesiyle eleştirel bir duruş sergi-

lemeyi sürdürenler, yaşarken unutulmaya maruz 

kaldılar. Elmalılı Hamdi Yazır şapka takmamak 

için çalışmalarını evinde sürdürdü. Geçiş döne-

minin kadınları genç yaşta iseler ya ulusalcı ka-

munun formlarına uydular ya da mahalle muhi-

tinin öğretimiyle yetindiler. Mütedeyyin kesimler 

toplumsal devinimin getirdiği -ve öğrettiği- çeşitli 

ortamlara uzak durdukları için, amaçladıkları 

gibi bu ortamlarının yabancılaştırıcı etkisinden 

korunsalar da aynı zamanda içine kapandıkları 

sınırlarda hayat tarzı zevklerinin kamusal tecrü-

belerle gelişen beslenme kaynaklarından yoksun 

kaldılar.

Kadınların tahsil hayatındaki kamusal mesa-

fe oluşturan kesinti İmam Hatip Okullarına kız 

öğrencilerin alınmaya başlandığı 1976’ya kadar 

devam etmiştir. Kuşkusuz nüfusun önemli bir 

kesiminin mahrumiyetlerine sebep olan kuralla-

rın sorgulanmasında, ulusalcı okullarda öğrenim 

görürken tesettürü benimseyen kadın aktörlerin 

sergilediği direnişin payı büyük.

Şule Yüksel Şenler, Dr. Hümeyra Ökten, Hatice 

Babacan, Mukaddes Özkan gibi bu kadın aktörle-

rin 60’ların ikinci yarısındaki temayüzü, gardrop 

modernleşmesi uygulamasının kırk yıl kadar sü-

ren yoğun propagandaya karşılık görece bir kabul 

gördüğünü ifade ediyor. Bir on yıl kadar sonra, 

1970’lerin ortalarından itibaren tahsilli veya tah-

sil gören kadınlar kendilerine ideolojik kalıplarla 

dayatılan kadın modelini dini kaynaklara başvu-

rarak sorgulamaya başladılar. Kamusal yasakların 

sonuçlarını göze alarak sürdürülen sorgulama, ye-

niden öğrenilen kavramlara ve değer yargılarına 

dayalı alternatif kamu arayışlarıyla sürdü.

Yasaklı dönemlerin takva örtüsü arayışının 

sevk ettiği mecralarda genç kuşaklar, bazen tari-

hin labirentlerine dalarak keşfettikleri modellere, 

sürdürdükleri hayatın gerektirdiği çizgileri de ka-

tarak yeni modeller oluşturdular. Muaşeret ve bil-

gi yoksunluğunda yaşanan ifrat tefriti de getirirdi 

kuşkusuz. Agorafobik dönemlerin ardından geçen 

deneme yıllarının karmaşası kuşkusuz yine büyük 

ölçüde bilgi eksikliği ve tarihi doğru okuyamama 

gibi zaaflardan ileri geliyor. Önceki kuşaklar neler 

yaşadı, hangi bedelleri ödedi; o kadar az bilgi var 

ki… Kişiler bazen bizzat kendileri mahremiyet 

endişesiyle konuşmaktan kaçınıyor, bazen de ar-

tık hayatta olmayan failin akrabaları konuşurken 

sınırı aşma endişesi taşıyor. Kendi dünyasına ka-

panarak veya göç ederek yeni sistemin kamusal 

kurallarına mesafe koyan aile ve kişiler etrafında 

kaçırılmış bir sözlü tarih çalışması boşluğu telafi 

edilmeli. Aksi hâlde yeni bir düzenin başlangıç yıl-

larındaki toplumsal travmayı eksik okuduğumuz 

için bu travmanın sonraki yılları nasıl etkilediğini 

izahta zorlanacak ve şimdiki zamanın meselelerini 

her açıdan görmeyi başaramayacağız.
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M imari açıdan zen-
gin bir coğrafya-

da yaşıyor olmamızın 

bize kazandırdığı nice 

imkânlar vardır. Dü-

şünce, kültür, estetik 

gibi pek çok hususta 

farklı bakış açıları ge-

liştirmemizi sağlayan 

mimari yapı, hem ta-

rihsel bilince derinlik 

katan hem de gelenek-

sel düşünceyi yinele-

yerek yenilememize katkı sunan bir özellik taşır. 

Düşüncenin taşa, ahşaba, nesnel unsurlara nakşe-

dilmiş hâli olan mimari, aynı zamanda insanın iç 

dünyasındaki farklılıkları dışarıya yansıtma, çev-

resini biçimlendirme etkinliğidir. 

Mimari yapının ortaya çıkmasında insanın 

temel ihtiyaçları kendini gösterir. Güvenlik ve 

barınma ihtiyacı bunların başında gelir. Kişinin 

huzura ermesi (sükûnet), güvenilir bir mekâna 

yerleşmesi (iskân, sakin) ve orada kök salması 

(mesken) ile mümkündür. İnsanın içine sığındığı 

barınağın tasarımı, kişinin varlık-âlem tasavvuru, 

inancı, bulunduğu coğrafya ve tarihsel bilinç ile 

doğrudan ilintilidir.

İnsan düşüncesi ve elinden çıkan mimari 

yapı, hem bir kendini ifade hem de sürekliliğin 

bir göstergesi konu-

mundadır. Bu açıdan 

onda varlık tasavvu-

runun eldeki bilgi ile 

yoğrulması ve estetik 

bir değere dönüşmesi 

hâli vardır. Çadırdan 

kulübeye, mabetten 

gökdelene kadar her 

bir mimari yapı için bu 

durum söz konusudur. 

“Yazılmış en güzel ki-

tap, mimari yapıdır.” 

fehvasınca, insan bilincine tesir eden hususların 

başında mimari ürünler gelir. Çünkü insan, onun-

la hayat boyu baş başadır. Akıl yanında duyulara 

da hitap eden özelliği ile mezkûr yapılar, birçok 

ilim dalını bünyesinde barındırır. Farklı alanlarda 

ortaya çıkan insan ürünü çabalar, orada bütünlük 

oluşturarak estetik bir kisveye bürünür. 

İnsanoğlu tarih boyunca anlam dünyasına 

uygun yapılar inşa etmiştir. Gerek doğal gerek 

canlılardan (hemcinsinden) gelebilecek tehlike-

lerden korunmak amacıyla evler, kaleler, şehirler 

kurmuştur. İnşa edilen yapılarda, kişinin anlam 

dünyasını temsil eden biçimlerin görünür olması-

na imkân ölçüsünde yer verilmiştir. Çünkü mad-

di unsurlar her ne kadar insanın görünür (zahir) 

yönünü korumayı temin etse de kişinin anlam 

TARİHİ HAZİNE: MİMARİ ZENGİNLİĞİMİZ

Ahmet ÇAPKU

İnsan bulunduğu yeri güvenli ve güzel kılmak ister. Bu durum insanın uzun 
ömürlü olma ve estetik arayışıyla ilgilidir. Mekânın tanzimi açısından ev, 
mabet, mektep, kütüphane, çeşme, köprü, hastane, kale gibi enva-i çeşit mimari 
unsurdan söz edilebilir. Sadaka taşlarından namazgâhlara, kervansaraylardan 
rasathanelere kadar uzanan çizgide bu listeyi genişletmek mümkündür.
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dünyasını (batın) diri tutan, sözü edilen temsiller, 

semboller hep olagelmiştir. Bu açıdan insan, mad-

desiyle birlikte manasını güvenlik altına almayı 

hedeflemiştir. Onun için mimari eserler, bir mesaj 

verme (tebliğ) amacı taşır.

*** 

İnsan bulunduğu yeri güvenli ve güzel kılmak 

ister. Bu durum insanın uzun ömürlü olma ve es-

tetik arayışıyla ilgilidir. Mekânın tanzimi açısın-

dan ev, mabet, mektep, kütüphane, çeşme, köprü, 

hastane, kale gibi enva-i çeşit mimari unsurdan 

söz edilebilir. Sadaka taşların-

dan namazgâhlara, kervansa-

raylardan rasathanelere kadar 

uzanan çizgide bu listeyi ge-

nişletmek mümkündür. İslâm 

mimarisi açısından, “Allah, 

muhsin olanları (işini sağlam 

ve güzel yapanları) sevgisine 

dâhil eder.” (Bakara, 2/195) 

ayeti yanında, ‘Allah, bir işi 

yaptığınızda onu sağlam ve 

güzel yapmanızı sever’ hadi-

si, ahlaki ilke mesabesindedir. 

Ahiret inancı (hesap verme ve 

mükâfat umudu) yanında işi-

nin ehli olmak, dikkat çeken 

bir başka konudur. Bu açıdan 

mümin kişi, yaptığı işte sade-

ce dünyevi geçimini ve işin-

de kaliteyi aramakla kalmaz, 

aynı zamanda dua almayı ve 

Hakk’ın rızasını kazanmayı da 

hedefler. 

Her bir meslek (zanaat ve sanat) aynı zamanda 

kişinin kendini yetkinleştirmesi yolunda bir vası-

tadır. Ehil biri için hem işini sağlam yapma hem de 

kendini o işte olgunlaştırma ameliyesi olduğu için 

meslek (ve sanat), aynı zamanda bir ahlak mese-

lesidir. Mimari eserlerin birçoğu, öyle anlaşılıyor 

ki, tek kişinin yapıp ortaya çıkarabildiği yapıtlar 

değildir. Sadece mezar taşı örneğine bakıldığında, 

hattat, şair, mermer ustası gibi en az üç beş farklı 

alanda ehil kişinin elinden çıktığı görülür. Ben-

zer durum çeşmeler, sebiller, namazgâhlar için de 

geçerlidir. Köprü, türbe, hastane gibi yapıtlar ise 

pek çok ustanın, sanatkârın bulunmasını gerekli 

kılar. Külliye tipi büyük mimari unsurlar ise mi-

mar başı yanında nice mimarı, mühendisi, ustayı 

ve sanatçıyı gerektirir. 

Mimari eserler, onu vücuda getirenlerin önce 

zihninde şekillenir. Zihinde şekillenen imgeleri 

belirleyen ise geçmiş kültür (gelenek), tarih(sel 

bilinç), o dönemdeki yeni bilgi ve bulgulardır. Bu 

açıdan şayet insanın düşüncesini, içinde bulundu-

ğu dil, din, anane, kültür ortamı belli ölçüde be-

lirliyor ise bu durumda kişinin, içinde bulunduğu 

kültür ortamına uygun eserler 

ortaya koyması kaçınılmazdır. 

Ancak burada asıl olan şey, yi-

neleyerek yenilenme, kökler-

den kopmadan göklere uzana-

bilme iradesi ve çabasıdır. Bu 

açıdan bir eserin mimarında 

aranan meziyet, kendi kökle-

rini ne ölçüde bildiği ve onu 

işlevsel kılabildiğidir.

Mimari bir eser şayet pek 

çok unsuru muhtevi bir özel-

lik taşıyorsa bu durumda mi-

marın (ve eserin banilerinin) 

matematik, jeofizik, maden 

bilimi, meteoroloji ilimleri 

yanında astronomi ve sanata 

dair nice ilim dalını da bilmesi 

beklenir. Selimiye Camii ör-

neğinden hareketle yukarıda 

dile getirilen ilimler yanında, 

hat, tezhip, akustik, su bilimi, 

peyzaj bilgisi gibi nice ilim 

dallarına da vâkıf olması gerekir. Nitekim Mimar 

“Sinan, devrinin sanat dallarının hemen hepsiyle 

yakından ilgilenmiştir.”1 Bunun yanında mimari 

eser, tarihsel bilincin tezahürü olarak inancı, dili, 

icabında hukuku bile kendinde yansıtır. Başka bir 

ifade ile o, ‘anlam dünyası’nın bir tezahürüdür. Se-

limiye Camii’ndeki dört minare ‘dört halife’yi tem-

sil ederken büyük ana kubbenin başındaki âlem, 

Nûr-ı Nebi’yi (Hakikat-i Muhammediye, Akl-ı 

1 Turgut Cansever, Mimar Sinan, Albaraka Türk Yay., 
İstanbul 2005,  s. 108. 

İçinde yaşadığımız coğraf-
ya mimari açıdan tarihi bir 
hazine konumunda adeta. 
İslâm öncesine uzanan 
yapısıyla o kadar çok fark-
lılığı ve zenginliği barındı-
rıyor ki, her yanı bir mek-
tep hükmünde. Herhangi 
tarihi bir camide farklı 
bir tasarım yanında hat, 
tezhip, vitray, ahşap işle-
meleri, çini, kuş saray-
ları, sadaka taşları, ışık 
gölge oyunu, hazire, sebil, 
çeşme, taş mektep gibi nice 
zanaatı ve sanatı buluştu-
ran öğeler görülür.
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Evvel) temsil konumundadır. “Menâr-ı çâr gayâ 

çâr-yâr-ı Fahr-i âlemdir / O günbedde âlem, Nûr-ı 

Nebi’ye olunur imâ.”2 Kanuni Sultan Süleyman, 

Koca Sinan için “Odur şimdi zemane feylesûfu, 

bina ahvâlinin keskin süyûfu / Aristu’lar göreydi 

ol feridi, olurlardı onun candan müridi” dizeleri-

ni boşuna kaleme almış değildir.”3 demiştir. (bkz. 

Süleymaniye). Âlem tasavvuru açısından Osman-

lı mimarisinde caminin temeli kare, dikdörtgen 

şeklindedir. Bu durum arzı (yeryüzünü, tabiatı, 

insanı) temsil eder. Kubbe ise gökyüzünü, yarı 

küreyi temsil eder. Böylece gökyüzü ile yeryüzü 

birleşmiş, karşılıklı etkileşim temsil edilmiş olur.4

2 Dücane Cündioğlu, Mimarlık ve Felsefe, Kapı Yay., 
İstanbul 2012,  s. 40. 

3 Bkz. Hzl. A. Rasim Selim Suntur, İ. Birol Kılkış, 
Muhteşem Süleymaniye, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı 
katkısıyla, İstanbul 2005,  s. 12.  

4 Turgut Cansever, a.g.e., s. 38; Dücane Cündioğlu, 
a.g.e., s. 33-35. 

Hâl böyle olunca bir mimari eser, içinde bu-

lunduğu tarih ve kültür muhitinin renklerini, 

kokularını, endişe ve umutlarını, hayatın hemen 

bütün dokusunun tonlarını kendinde tezahür et-

tirir. “İslâm evi, mescidin ilahi güzelliğine sahip 

olmalıdır. Zira İslâm toplumundaki her ferdin gü-

zel bir evde yaşaması gerekmektedir. Her ev, bir 

aile için inşa edilir. Mahremiyet esastır. Evin bah-

çesi ise cennetteki sükûnu hatırlatan bir güzellik 

köşesidir.” Onun için ev, basit bir sığınak değil 

insanın bütün hayatını kapsayan bütünlüktür.5 

Eski mezarlıkları, tarihi yapıları bu açıdan gözden 

geçirmek gerekir. Birbirinin ışığını ve görüntüsü-

nü kesmeyen evler, her bir caddenin ucunda ayan 

beyan görülen cami minareleri, adım başı sebil ve 

çeşmeler, mahalle veya şehir içindeki camilerin 

hazireleri, kibre bürünmeyen, zarafeti ve asaleti 

elden bırakmayan işlevsel kamu binaları gibi pek 

çok unsuru burada dile getirmek mümkündür. 

İslâm mimarisinin, kontrolden çıkmış ‘ratio’nun 

bir tecellisi değil aksine ‘temiz aklın’ (Âl-i İmran, 

190) ürünü olarak ilmi ve ameli tevhidin bir yan-

sıması olduğunu belirten Cansever’in konu ile il-

gili şu cümleleri adeta uyarı niteliğindedir: 

“İçinde bulunduğumuz yüzyılda İslâm ülke-

leri, kültürel ve dini kimliklerini reddetmelerinin 

sonucu olarak, kendi tarihi mimarlık miraslarını 

Batılı yayınlar ve araştırmalardan öğrenmek ve 

bunlar vasıtasıyla geçmişlerini değerlendirmek 

gibi garip bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. 

(…) Batılı kültürler kendi bunalımlarıyla boğuşup 

dururken İslâm âleminin görevi, İlahi Hakikat’in 

ve mazilerindeki tecrübelerin şuuruna varmaya 

çalışmak olmalıdır. Ancak böylelikle insanlığın 

kaotik sorunlarına çözümler üretme imkânına sa-

hip olabilirler.”6

Her bir medeniyet, bir felsefenin ve dünya 

görüşünün ürünüdür. Demek ki, derinlikli bir 

varlık görüşü ve âlem tasavvuru olmayanlar, bir 

medeniyet inşa edemezler. Türkler binlerce yıllık 

yürüyüşlerinde çeşitli kültür muhitleri ile karşı-

laştılar. Ancak ana eksen, gittiği ve serpildiği her 

köşe bucakta kendinde olanı korumayı ve geliştir-

meyi başardı. Son iki asırdır Batı etkisinde kendi-

ni gösteren mimari yapı, tarihten gelen o dokuyu 

artık tehdit eder bir manzara arzediyor diyebiliriz. 

5 Turgut Cansever, a.g.e., s. 35-36. 
6 Turgut Cansever, Mimar Sinan, s. 19, 31. 

Mimari eserler, onu vücuda getiren-
lerin önce zihninde şekillenir. Zihinde 
şekillenen imgeleri belirleyen ise geç-
miş kültür (gelenek), tarih(sel bilinç), 
o dönemdeki yeni bilgi ve bulgulardır. 
Bu açıdan şayet insanın düşüncesini, 
içinde bulunduğu dil, din, anane, kül-
tür ortamı belli ölçüde belirliyor ise 
bu durumda kişinin, içinde bulunduğu 
kültür ortamına uygun eserler ortaya 
koyması kaçınılmazdır. Ancak burada 
asıl olan şey, yineleyerek yenilenme, 
köklerden kopmadan göklere uzana-
bilme iradesi ve çabasıdır.
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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi sonrası 

şehri imar ederken, “Hüner bir şehr bünyâd et-

mekdür / Reaya kalbin âbâd etmekdür” sözüyle 

şehri insanın kurduğunu ama şehrin de insanı 

‘oldurduğunu’ dile getirir. Şu hâlde şehri, adeta 

ibadet edercesine inşa etmek gerekir ki, yetişen 

nesiller, mimari eserlerin de etkisiyle kişilik ve 

kimlik sahibi olmada zorluk yaşamasın. Zira, gü-

zel bir “Şehir, insanı terbiye ettiği gibi, kötü şehir 

de insanı ahlaksızlaştırır.”7 

***

İçinde yaşadığımız coğ-

rafya mimari açıdan tarihi 

bir hazine konumunda ade-

ta. İslâm öncesine uzanan 

yapısıyla o kadar çok farklı-

lığı ve zenginliği barındırı-

yor ki, her yanı bir mektep 

hükmünde. Herhangi tarihi 

bir camide farklı bir tasarım 

yanında hat, tezhip, vitray, 

ahşap işlemeleri, çini, kuş 

sarayları, sadaka taşları, ışık 

gölge oyunu, hazire, sebil, 

çeşme, taş mektep gibi nice 

zanaatı ve sanatı buluşturan öğeler görülür. Bur-

sa, Kayseri, Konya, Tokat, Erzurum, Mardin gibi 

nice tarihi eseri/hazineyi muhtevi şehirlerimiz ya-

nında Edirne’yi ve özellikle İstanbul’u zikretme-

liyiz. Kaldı ki, bunlar ülkemiz içinde olanlardır. 

Günümüzde sözü edilen tarihi şehirlerimiz, ma-

alesef estetikten yoksun bir betonlaşma tehdidi 

altında. Muhteşem bir dünya görüşünün timsali 

7 Turgut Cansever, Ahiretin Sorumluluğunu Taşımak ve 
Dünyayı Güzelleştirmek Üzerine, s. 26. Bkz. https://
www.ilem.org.tr/ahiret-sorumlulugunu-tasimak-ve-
dunyayi-guzellestirmek-uzerine [Erişim: 29.09.2019]

olan ve taş kesilmiş kitap konumunda bulunan 

tarihi eserlerimize sahip çıkmak ve sonraki nesil-

lere aktarmak gibi bir vazifemiz olmalı. Her bir 

eserinde ‘yeni’yi arayan Mimar Sinan’ın bu son-

suzluk arayışını, İstanbul’daki Mihrimah (mihr ü 

mâh) Sultan camilerinin, adına şiirler yazılan bes-

teler yapılan ve “Bunu bir insan yapmış olamaz.” 

dedirttiren külliye hâlindeki Süleymaniye Camii8 

ve Selimiye Camii’nin anla-

mını çözebilseydik, estetik ve 

ahlak dünyamız, dolayısıyla 

modern şehirlerimiz sanırım 

daha farklı olurdu. Büyük Mi-

mar Sinan’ın anlam dünyası-

na girip gelenekten geleceğe 

uzanan ‘yine’ ile ‘yeni’nin, 

‘sabite’ ile ‘değişim’in buluş-

tuğu çizgiyi keşfedebilseydik 

keşke. Öyle anlaşılıyor ki, 

Cansever’in dikkat çektiği 

üzere, Müslüman toplum 

gerçekte ‘ahiret’e inandığı 

hâlde onu hemen buradan 

bir sonraki yer olarak değil de hep ‘uzakta’ gör-

düğü için ne sorunlara çözüm bulunabiliyor ne 

de sorumluluk ve hesap verme endişesi kalıyor. 

Hâlbuki “Bütün gelecek nesillere karşı sorumlu-

luk hissettiğimiz zaman, kendimize insan deme 

hakkında sahip olacağız.”9     

8 Bkz. https://www.ilem.org.tr/ahiret-sorumlulugunu-
tasimak-ve-dunyayi-guzellestirmek-uzerine, s. 22. 
[Erişim: 29.09.2019]

9 Bkz. https://www.ilem.org.tr/ahiret-sorumlulugunu-
tasimak-ve-dunyayi-guzellestirmek-uzerine, s. 5-7, 
21. [Erişim: 29.09.2019]
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“Sizin İlahınız bir tek ilahtır. 
Ondan başka hiçbir ilah yoktur. 
Rahman’dır, Rahim’dir.” (Bakara, 
2/163)

“Dinde zorlama yoktur. Ger-
çekten hak, batıldan iyice ayrıl-
mıştır. Tağut’u inkâr edip, Allah’a 
inanan kimse kopmak bilmeyen 
sağlam bir kulpa sarılmıştır. Ve 
Allah, Semi’dir, Âlim’dir.” (Baka-
ra, 2/256)

“De ki: Ey Ehli Kitab; dini-
nizde haksız yere haddi aşmayın, 
daha önce hem kendi sapmış hem 
de birçoğunu saptırmış ve doğru 
yoldan (sevâes sebilden) ayrılmış 
bir kavmin heveslerine uyma-
yın.” (Mâide, 5/77)

“De ki: hak geldi batıl zail 
oldu. Şüphesiz batıl zaten yok 
olucudur.” (İsrâ

, 17/81).
“Gerçekten şu sizin ümmeti-

niz, bir tek ümmettir. Ve Ben de 
Rabbinizim, artık yalnız Bana 
ibadet edin. Onlar aralarında 
kendi işlerinde bölük bölük oldu-
lar. Ama hepsi Bize dönecekler-
dir.” (Enbiyâ, 21/92-93)

“De ki: Ben de ancak sizin 
gibi bir beşerim. Yalnız bana ila-
hınızın tek bir ilah olduğu vah-
yediliyor. Artık O’na yönelin ve 
O’ndan mağfiret dileyin. Müşrik-
lerin vay haline.” (Fussilet, 41/6)

“Senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlerimize sor: Biz, 
Rahman’dan başka ibadet edecek 

ilahlar kılmış mıyız?” (Zuhruf, 
43/45)

“O, öyle Allah’tır ki; ondan 
başka ilah yoktur. Melik, Kud-
düs, Selam, Mümin, Müheymin, 
Aziz, Cebbar, Mütekebbir’dir 
(Hükümran, mukaddes, selamete 
erdiren, emniyet veren, koruyup 
gözeten, aziz, kudreti her şeyden 
üstün, pek büyük olandır). Allah, 
onların koştukları eşlerden mü-
nezzehtir.” (Haşr, 59/23)

Tevhid İnancının Özü

“De ki: “O Allah, birdir. Allah 
sameddir. Doğmadı, doğurulma-
dı. Hiçbir şey O’na denk değil-
dir.”” (İhlas, 112/1-4)

“Kim, Allah’ın kelimesi (La-
ilahe illallah) yüce olsun diye 
savaşıyorsa, işte o Allah yolun-
dadır.” (Buhari, İlim 45; Müslim, 
İmare 150)

“Lailahe illallah deyip sonra 
bu ikrar ve iman üzerine vefat 
eden hiçbir kul yoktur ki, o kul 
cennete girmesin.” (Buhari; Müs-
lim, İman 154)

“Zikrin en değerlisi “Lailahe 
illallah”tır. Duanın en değerli-
si ise “Elhamdülillah”tır.” (İbn 
Mace, Edep 27)

İslâm’ın özü, esası, temeli 
Tevhid’dir. Tevhid yani, “La-
ilahe illallah Muhammedün 
Resûlüllah”. Allah’tan başka 
ilah yoktur ve Muhammed (s.) 
Allah’ın kulu ve Resûlü’dür. O 

yüzden İslâm’a girişin ilk adımı 
“Kelimei şehâdet” yani “Eşhedü 
en lailahe illallah ve eşhedü enne 
Muhammeden Resûlüllah”tır 
(Şehâdet ederim ki, Allah’tan 
başka ilah yoktur ve yine şeha-
det ederim ki, Hz. Muhammed 
Allah’ın kulu ve Resûlü’dür).

Tevhid, Cenabı Hakk’ın zatı 
ve sıfatlarını birlemek ve ulula-
maktır. Tevhid, Allah’ı tahayyül 
ve tasavvur olunan her şeyden 
ayrı olarak düşünmek ve birle-
mektir. Allah’tan gayrısına kul-
luk etmemektir. Tevhid, Allah’ın 
varlığının, yüceliğinin ve hü-
kümranlığının tescili ve beyanı-
dır. Bunun karşıtı, zıddı şirktir. 
Şirk ise, Cenâb-ı Hakk’a zatı 
ve sıfatlarında ortak koşmaktır. 
Hak, hak ve hakikate sarılıp ona 
uymak, batıl ise, hak ve hakika-
te karşı gelip, sıratı müstakime 
düşmanlık etmektir.

Tarih boyunca gelen bütün 
Peygamberlerin ve bütün sema-
vi kitapların temel olarak öne 
çıkardığı, altını çizdiği kavram 
ve değer Tevhid’dir. İnsan özü-
nün ve kainattaki düzenin mer-
kez noktası Tevhid’dir. Tevhid 
İslâm’ın en temel ilkesi, Kur’an 
ve Sünnet’in ruhu, bütün pey-
gamberlerin gönderiliş gayesidir.

Tevhid inancının özü, “Bir 
Allah’a kulluk ve sadece onu 
Rab bilmektir.” Tevhid inancı-
nın diğer bir boyutu ise insanın/

TEVHİD

Temel HAZIROĞLU

Tevhid, Cenabı Hakk’ın zatı ve sıfatlarını birlemek ve ululamaktır. 
Tevhid, Allah’ı tahayyül ve tasavvur olunan her şeyden ayrı olarak 
düşünmek ve birlemektir. Allah’tan gayrısına kulluk etmemektir. Tevhid, 
Allah’ın varlığının, yüceliğinin ve hükümranlığının tescili ve beyanıdır.
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insanların hür, bağımsız ve eşit 
olmasıdır.

İslâm her şeyden önce 
Tevhid’le başlar ve bu temel 
üzerinden insanı, hayatı, toplu-
mu ve kâinatı tasavvur edip inşa 
eder. Başka bir ifade ile Tevhid 
iki ana adım üzerinden hayat 
bulur ve insanı, toplumu, kâinatı 
inşa ve ihya eder:

Tevhid inancının birinci adı-
mı, Allah’tan başka ilah yoktur, 
sadece ve tek ilah Allah’tır, te-
mel ilkesidir. Diğer bir deyişle 
yasa koyan, hüküm koyan ancak 
O’dur ve uyulması, bağlanması 
gereken sadece ve ancak Allah’tır. 
Allah eşsiz, benzersiz ve büyük 
kudret sahibidir. Gaybı ancak 
Allah bilir. Şefaat sadece Allah’a 
mahsustur. Sadece Allah’ın izin 
verdikleri şefaat edebilir.

Tevhid anlayışının başlangıcı 
“la”dır. Burada “la” diyerek ön-
celikle red yapılıyor, temizliğe 
girişiliyor ve hemen ardından 
“illallah” diyerek tek ilahın Allah 
olduğu gerçeği söylenmiş oluyor. 
Sosyolojik olarak toplumun ve 
insanlığın gidişatına ilişkin kötü 
giden şeylere önce itiraz ve kar-
şı çıkış var, hemen ardından da 
tüm sorunlara ilişkin çözümler 
ve tezler ileri sürmek var.

Tevhid inancının ikinci adı-
mı ise, bu dinin anlaşılması ve 
hayata uygulanması konusunda 
tek önder Hz. Muhammed’dir 
(s.), prensibidir. İslâm’ı diğer bir 
deyişle Allah’ın emir ve yasakla-
rını en iyi anlamanın ve kavra-
mının ölçüsü Hz. Peygamber’in 
anlaması ve uygulamasıdır. Biz 
bu sahih yaklaşıma Sünnet Ehli 
yaklaşımı diyoruz. Sünnet, Hz. 
Peygamber’in Kur’an’ı anlama, 
kavrama ve oradan hareketle 
yeni bir zihin oluşturma ve bu 
zihinle harekete geçme çabasıdır. 
Sünnet bir açıdan Kur’an’ı haya-
ta uygulamadır.

Tevhid’in Açılımı

Tevhid anlayışını madde-
leştirerek özetlediğimizde tablo 
şudur:

1. Allah’tan başka ilah yok-
tur, tek ilah Allah’tır. O Rahman, 
Rahim ve Kadiri Mutlaktır.

2. Muhammed (s.) Allah’ın 
kulu ve Resûlü’dür. Hak din 
İslâm onun öğretileri ve örnek-
liği ile hayat bulur.

3. İnsanlar Adem’den o da 
topraktan gelmesi hasebiyle bir 
tarağın dişleri gibi birbirine eşit 
ve kardeştirler. Her insan do-
ğuştan kazandığı temel hak ve 
hürriyetler ile var olma hakkına 
sahiptir ve kendine has biriciktir. 

4. İnsan; ilk yaratılış hali, 
temiz ve asli tabiatıyla temiz ve 
günahsız, gelişme ve olgunlaş-
maya hazırdır. O, insan kalma-
nın ve insanca var olup yaşama-
nın gerektirdiği bütün imkân ve 
kabiliyetleri bünyesinde taşıyan 
potansiyel tamlığa sahiptir. Do-
layısıyla insan fıtratında Allah’ın 
varlığını ve birliğini tanımaya ve 
kendini gerçekleştirmeye doğru 
tabii bir eğilim vardır.

5. İnsan, Allah’tan başka hiç-
bir şeyin kendi hayatı üzerin-
de egemen olmayacağını, ken-
disinin de başkalarının hayatı 
üzerinde egemen olmayacağını 
beyan etmek ve bunun gereğini 
yerine getirmekle mükelleftir.

Tevhid, insanlara ve Müslü-
manlara yalnız ve sadece Allah’a 
bağlanmalarını ve O’ndan is-
temelerini, yalnız ve ancak 
Allah’tan çekinmelerini öğütler 
ve öğretir. Ve bunu, hayatları-
nın tüm alanlarında ve her aşa-
masında uygulamalarını ister ve 
bekler. O yüzden insan sadece 
Allah’a karşı sorumludur. Kim-
senin sorumluluğuna girmez. 

Allah, eksikliklerden münez-
zeh, hamd edilmeye ve şükredil-
meye en layık, en büyük ve en 
yücedir. İşitir, bilir, görür ve her 
şeye kadirdir. Rahmandır, Ra-
himdir ve Kadiri mutlaktır. Unu-
tulmamalıdır ki, Allah kuluna 

kafidir. O’nun dışındakilerden 
medet ummak ve korkmak da-
lalete sapmak, yoldan çıkmaktır.

Tevhid’in bir boyutu da 
Tekbir’dir. Tekbir yani “Allahu 
Ekber” Allah’ın ululuğu, büyük-
lüğü ve kudreti demektir.

İslâm’ın temel felsefesi 
Tevhid’e dayanır. İmam Ebu 
Hanife’nin Fıkhı Ekber adlı ese-
rinde kısa, öz, çok açık ve net 
olarak ortaya koyduğu gibi, Tev-
hid Allah’a imanın ilk ve başlan-
gıç noktasıdır:

Tevhid’in aslı, buna iman 
etmenin en doğru yolu şudur: 
Allah’a, meleklerine, kitapları-
na, peygamberlerine, öldükten 
sonra dirilmeye, kadere, hayrın 
ve şerrin Allah’tan olduğuna, he-
sap, mizan, cennet, cehenneme 
inandım, bunların hepsi haktır, 
demek gerekir.

Yüce Allah, sadece sayı yö-
nüyle değil, ortağı olmaması yö-
nüyle de birdir. O doğmamış ve 
doğurulmamıştır, ona hiçbir şey 
denk değildir. O yarattıklarından 
hiçbirine benzemez. İsimleri, 
zati ve fiili sıfatlarıyla daima var 
olmuş ve var olacaktır.

Allah’ın zati sıfatları; hayat, 
kudret, ilim, kelam, semi, basar 
ve irade sıfatlarıdır. Fiili sıfatlar 
ise, tahlik (yaratma), terzik (rızık 
verme), inşa (yapma), ibda (ör-
neksiz yaratma) ve sun (sanatla 
yaratma) ve diğer fiili sıfatlardır.

Allah, sıfatları ve isimleri ile 
vardır ve var olacaktır. Onun 
isim ve sıfatlarından hiçbiri son-
radan olma değildir. O ilmiyle 
daima bilir, ilim onun ezelde 
sıfatıdır. O kudretiyle daima ka-
dirdir, kudret onun ezelden sıfa-
tıdır. Kelam ile konuşur, kelam 
onun ezelden sıfatıdır. Yaratma-
sı ile daima haliktır, yaratmak 
onun ezelden sıfatıdır.

Tevhid; Kur’an ve Sünnet’in 
künhüne vakıf olup ona inan-
mak, onu yaşamak ve yaşatmak 
demektir.
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S ol elinin başparmağı ve işa-

ret parmağı ile kavisli derin 

çizgilerin giderek belirginleştiği 

alnında tuttuğu gözlüklerinin 

altından göz kapaklarını ovuş-

turup durdu.  Kızarmış gözlerin-

de biriken karanlığın pelteleşen 

renk tonları arasında, turuncu-

dan siyaha kaçışı imleyen silu-

etler bulup ruhuna tebessümler 

gönderen izlekler yakaladı.

Hızla akıp giden gölgelerin 

her defasında bir yanımızı da 

sürükleyip götürdüğünü düşün-

düğü zamandan beridir tutuşup 

sönen ve tekrar tutuşan melan-

kolik resimleri çerçeveletip gök-

yüzü derinliklerine çivileme ar-

zusu karşı konulmaz bir istence 

dönüşmüştü. 

Kelimelerin giderek oksitlen-

diğini ve cümlelerin yerçekimi-

ne karşı tükendiğini gözledikçe 

metaforik çeşitlemelerin karşı 

konulmaz ‘var olma hakkı’nı 

birilerinin haykırması gerekti-

ğine dair kanaati, sanal dünya 

çöplüğünde metan gazı biriktik-

çe daha bir pekişiyordu.

Güneşin merhamet yüklü 

sımsıcak kavrayışından aslan 

görmüş yaban eşeği gibi kaçan 

popüler mantalitenin kıvrım-

larında biriken kir tortularının 

etrafa yaydığı ağır kokuları gör-

mezden gelemez, ‘adam aldırma 

da geç git!, diyemez aldırırdı.’

Rahmet sağanaklarının sayı-

sız hayat öpücüğü kondurduğu 

uzak okyanusların maviliklerin-

den Himalayaların koyu yeşil 

yosunlarla kaplı kayalıklarına, 

halı gibi sürülmüş rengarenk lale 

tarlalarına ve yılkı atlarının altın 

sarısı yeleleri ile uçmaya vardığı 

sahil şeritlerine bir muştunun 

gür sesi olmaksızın duramaz; 

güçsüz erkekler, yaşlılar, kadın-

lar ve çocuklar için hakikatin ve 

adaletin koruyucusu ve destek-

çisi olurdu.

Gecenin ipek işlemeli kapka-

ra örtüleri ile bin bir heyecanın 

karanlık içre aydınlıkları temaşa 

ettiği zamanlarına ve gündüzün 

ay yankısından mülhem sedef 

kakmalı gerdanları coğrafya-

mızın boynuna geçirdiklerine, 

muhterem yaygılara ve aziz ser-

gilere, körelen, sağırlaşan, kalbi 

sağırlaşan her duruşa sessiz ka-

lamaz, avazı çıktığınca enfüsi ve 

afaki mesajları tanıklığa çağırırdı.

‘Her biri muhkem birer kale 

olan dağlar ve kandil misali uf-

kumuzu aydınlatan yıldızlar 

arasından avm’lerin çektiği kı-

zaklarla bir o gezegene bir bu 

gezegene çarparak yol alan ve 

yörüngesinden çıkmış bir uzay 

mekiği misali serseri mayınlara 

yoldaş olan gösteri toplumunun 

kimlik bunalımına seyirci kala-

mam’ dedi.

Zamanın başlangıç noktasına 

uzanan yorgun bakışları ile adeta 

yüzyılları yokladı. Sonra yekin-

di, her hamlesinde hamra me-

safeler içer, mufassal kıtalar aşar 

gibiydi. Kucağında uyuyan kitap 

yavrularını, düşünce senfonisini 

Sükût Üzere                    
Bir İsyan Çağıltısı

Ahmet BURTAŞKIRAY

Güneşin merhamet yüklü sımsıcak kavrayışından aslan görmüş 
yaban eşeği gibi kaçan popüler mantalitenin kıvrımlarında 
biriken kir tortularının etrafa yaydığı ağır kokuları görmezden 
gelemez, ‘adam, aldırma da geç git! diyemez aldırırdı.’
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bozmadan usulca ve hürmetle 

raflardaki makamlarına bıraktı. 

Boz bulanık sulardan geçti; 

kasvetli dehlizleri, sarp yokuş-

ları, dikenli telleri aştı. Çıplak 

duvarların, kusmuğa dönmüş 

betonların ve şehir lağımlarına 

açılan sentetik boyaların karşısı-

na dikildi.

Baştan aşağıya hürdü şimdi. 

Uçmağa varmış gibiydi. Tatmin 

olmuş nefis gibiydi. Bir ayağı 

maverada diğeri va’d olunan top-

raklardaydı sanki.  Yutkundu, 

ama gözlerini kırpmadı. Sakın-

dı, ama adımlarını esirgemedi. 

Gözbebeklerinde büyüyen uzun 

menzilli ve geniş spektrumlu 

harflere harp düzeni aldırdı. ‘Sen 

yanmazsan, ben yanmazsam, biz 

yanmazsak’ dedi sonra ve berrak 

bir suyun erişilmez bir hızla gö-

zeneklerini doldurduğu tertemiz 

topraklara uyanan yayla çiçekle-

rine eğildi.

Kulağını yalayan seher ıslığı-

na devrimci notalarla düet yapa-

rak sessiz ve ağır külçelerin atom 

altı parçacıklarına nişan aldı.

Firavunlara direndikçe insan-

lık nimetinden daha fazla rızık-

lanacaktı. Nemrutlardan beraa-

tını haykırdıkça kin ve nefretin 

ilmiklediği çamurumsu derinlik-

lerden kestane kızılına, zümrüt-

ten bahar sabahlarına, bilgelik 

teri ile yoğrulmuş ve yed-i beyza 

ile dikilmiş bembeyaz özgürlük 

anıtlarına dönüşecekti.

Tavizsiz düşüncelerini gu-

rurla sıvazladı. Kapılarını siyaset 

şeytanlarına kapadı, üstüne de 

nano teknoloji kilitleri vurdu. 

Kendi kozmik evreninde saflı-

ğı, masumiyeti besledi. Direnç 

kubbeleri altında diriliş şiirleri 

okudu, ruhunu savaş risaleleri 

ile eğitti. 

Şehirlerin ışık kirliliği yapan 

hissiz direklerine bakındı. Am-

puller aydınlatmıyor da aç kurt-

lar misali uluyordu sanki.

Terleyen avuç içlerini bir ka-

pitalistin paçavralarına sürterek 

kuruladı. Parmağını sakin ham-

lelerle tetiğe sürükledi. Genişle-

yen burun deliklerinden hızlıca 

soludukça dünya buğulu bir ge-

zegene dönüşüyordu. Ve buğu-

nun üzerine Latince harflerden 

kaderine dair yakarış kıvılcım-

ları döktü. Çeliğe su verircesine 

inançla, kaynamış madenlerde 

kaybolurcasına şevkle soludu 

durdu.

Omuzlarına gömdüğü ba-

şını konuşlanmış bir füze ram-

pası gibi önce yükseklere kal-

dırdı sonra da sağa sola çevirdi. 

Yüzünde Van Gogh fırçasından 

çıkmış isyan fırtınalarının dev-

rim hatları, inkılap koordinatları 

vardı. Taradı ateşi, suyu, havayı 

ve toprağı ve ‘Kahrolsun kahrol-

ması gerekenler’ diyerek yürüdü 

Tur-u Sina merdivenlerini üçer 

beşer. 

Ruhunun derinliklerindeki 

parlak renklerin ve cesur sözle-

rin izzeti ile modernite kafesine 

hapsolunmuş ölü canlara hayat 

veren kelimeler saçtı. Avuç avuç 

sözler, istiaze ile demetlenmiş 

satırlar ve besmele ile destelen-

miş dizelerle dokundu çeliğin 

serin yüzüne ve kasıp kavurdu 

Karun’un buğzunu, hazinelerini 

ve manga manga anahtarlarını. 

İrade çalan, tercih satan çın-

gıraklı sesleri bir bir not etti ki-

ramen kâtibin ile birlikte.        

Ve sonra bir makinalı gibi 

saydı dağlara taşlara. Tröstlere, 

kartellere, beynel milel şirketle-

re, ulus devletlere. Mengeneye 

alınmış mor yüreklere, ıstırap 

içindeki talihsiz kaderlere ve her 

kırışığı sorulacak bir hesabın çe-

telesi olan alın coğrafyalarına.

Yabancılaşmayı, köksüzleş-

meyi, kimliksizleşmeyi, kişi-

liksizleşmeyi, mankurtlaşmayı, 

köleleşmeyi, eşekleşmeyi, simü-

lasyon cephanelerini, ideolojik 

aygıtları, yozlaştıran iktidar araç-

larını, ötekileştirmeyi, ayrımcı-

lığı, faşizmin modern kulelerini 

birer birer dövdü…

Kadifemsi bir seherin berrak-

lığında meşe ağaçlarının yaprak-

larında biriken gümüş ışıkları 

eşliğinde asuman kadar geniş 

nehirlerden denizlere aktı. Sa-

manyoluna bakıp istikamet çiz-

di. Ebediyet kokusu yayılmıştı 

tüm bedenine.  

Yeşeren ağaçlar, müşfik göl-

geler eğiliyordu üzerine. Dünya 

onunla dönüyor, pembe tomur-

cuklar onunla patlıyordu. Rüzgâr 

köpük köpük söğütleri okşuyor, 

sıcacık bir meltem göğsündeki 

iniş çıkışları besliyordu…
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geçersiniz.” Nuri Pakdil’in Batı 
Notları’dan çaldığım nice anlamlı 
cümle ile gezmiştim Paris’in so-
ğuk ve katı yüzlü sokaklarını. O 
zaman daha iyi anlamıştım Hüse-
yin Su’nun Takvim Yırtıkları’nda 
“Bir şehri Nuri Pakdil’le gezmek, o 
“şehre girmek” demektir” derken 
neler söylemek istediğini. Yine de 
ben ancak Üstadın mihmandarlı-
ğında Paris Büyük Cami’ye gire-
bilmiştim. Çünkü gönül ülkemde 
bir batı kentinin yeri ancak bu 
kadardı. 

Bir Başkaldırı, Direniş,   
Karşı Duruş

“Kalem benim kalemdir” diye 
seslenişini, kalemi elime alıp yaz-
maya başladığım ilk yıllarda oku-
dum ve yazı yolculuğumda adeta 
bir liman gibi sığındım bu du-
yarlılığa ve başkaldırıya. Çünkü 
Usta için yazmak bir başkaldırı, 
direniş, karşı duruş, devrimsel bir 
çaba, uyanış vakti, güneş donan-
ması, ay ışığı aydınlığı, dolunay 
güzelliği ve cömertliğiydi.

“Pas tuttu içimiz, bu yüzden 
duymaz olduk tüm yeryüzündeki 
akan kanların sıcaklığını. Bu sı-
caklık, bu akan kanların sıcaklığı 
eritmelidir bizi saran tüm olum-
suzluk taşlarını. Akan her kanda, 

“Akmaya başladılar mı yıldız-

lar ellerine

Oturup Kudüs’ü çağır ağır 

ağır kalbine”

S onbaharın hüzün kuşanmış 
demlerinde, tabiatın fani du-

raklarından, taşın, toprağın, 

yaprağın, börtü böceğin solgun 

demlere taşındığı zamanlar-

da, ahir dünyaya kutlu yolcular 

gönderiyoruz. 

Bir dönem kapanır gibi, yü-

reklerimizdeki derin yaralar sızlar 

gibi, avuçlarımız kayıpların yok-

luğunda alev alev yanar gibi…

Bir dönem kapanıyor ve yıl-

dızlar bir bir kayıyor avuçlarımız-

dan. Yaşadığımız çağ dünyanın 

her çağı gibi anlamlı ve anlamsız 

nice insanı, anıyı, zamanı, var-

lığı, yokluğu, acıyı, hüznü, aşkı, 

sevdayı ve dahi huzuru akıtıyor 

kendinden sonraki zamanlara ve 

anlara. 

Bir ustayı daha ebediyete 

uğurladık. 

“Yasa batmış Kudüs bu! Elini-

zi uzatınız; zincirleri mi kıracak-

sınız? Yurtsuz kalan Filistinlilerin 

direniş ateşinin çıngıları göklere 

saçılır ve İstanbul gecelerinde top-

larsınız bunları.”

Ağıtlar yakar gibi yazdı şiirle-
rini Usta… Şehirleri ve dahi ül-
keleri, kuşatılmış toprakları bilir, 
duyumsar yakından, onların acı-
larını acılarına ekler. Yuva kurma-
mış kuşlar gibi yuvasız öyle tek 
başına, tıpkı Efendimiz’in deyi-
miyle bir ağaç altında gölgelene-
cek kadar kalmış ve göçmüştür. 
Çünkü mesafelidir, dünyaya, pa-
raya ve dahi maddiyata…

Nuri Pakdil’in Batı Notları 
kitabı vardı koltuğumun altında, 
Paris sokaklarında gezerken. Put 
yapım evlerinden çıkıp, putperest 
kavimlerin mekânlarından sıyrı-
lıp, devasa müzelerden, saraylar-
dan kendimi Paris Büyük Cami’ye 
atmıştım ve siyahi Arap bir Müs-
lüman kadına sarılmıştım. İşte 
o zaman sadece ve sadece Nuri 
Pakdil ve Hamidullah Hoca geli-
yordu aklıma. İşte o zaman Batı 
Notları’nın altını çize çize okuyor 
ve ağlıyordum nedense. 

“Kent size doğru yürür, siz 
kente doğru yürürsünüz; ölüleri-
nizle, yaşayanlarınızla, birer birer 
karşılaşırsınız. Gece gecedir ya, 
bir gündüze dönüşür; ölülerinizin 
anıları içinizde deprem gibi sarsar 
bir yerinizi. Bu sarsıntılardan ya-
şama sevinci doğar şehrin ortasın-
da; gülerek caddeleri, sokakları 

NURİ PAKDİL; 
EDEBİYAT KALESİ

Selvigül KANDOĞMUŞ ŞAHİN

Muvahhid ve Müslüman bir duyuş ve sorumlulukla kaleme sarılan 
Pakdil Usta, Mekke’yi, Medine’yi, Kudüs’ü, Bağdat’ı, Şam’ı yazılarına 
taşırken kutlu bir sorumluluk bilinci akıtır kendinden sonraki 
kuşaklara. Bir medeniyet inşasının yapıtaşlarını ödünsüz ve tavizsiz 
duruşu ile örerken, kutlu şehirlerden, kutlu beldelerden her daim 
özgün sancılar akar yeryüzünün kurak damarlarına onun kaleminden. 
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bizim de bir damla kanımız akmı-
yor mu? Bizi de öldürmüş olmuyor 
mu, başkasını öldüren?” Ustanın 
bu sözleri vardı sonra sarıp ku-
şatan bizi sorgulama duraklarına 
taşıyan. Ama daha çok devrimsel 
bir çaba ile yaşadığı acılar coğraf-
yasında, tükenişin ve kuşatmanın 
olduğu kısır dönemlerde düşünce 
mimarı olarak insanlık inşasına 
soyunması. Harlı ve direnç yüklü 
bir öfke ile kuşatmanın durakla-
rına gönderirken kısa ve keskin 
mısralarını başkaldırının anıtsal 
destanını yine kısa ve öz haykır-
ması vardı. Belki de bu sebeple 
az ve öz, özgün ve zor anlaşılır 
olmayı tercih etti, direnci kuşan-
mış kalemi ile “Kalem benim ka-
lemdir” diye seslenirken kurşun 
gibi akan kelimeler, sözler ve dahi 
mısralar gönderdi. Geride bırak-
tığı yapıtlar da kuşkusuz mede-
niyet inşasına soyunmuş, soylu 
ve erdemli bir duruşla, sarsılmaz 
bir karizma ile her daim dik bir 
endamla, yüreklere merhem olan 
özlü yapıtlardır. 

Yazdığı eserlerindeki imgesel 
yoğunluk, derinlikli ve felsefi du-
yuş onu anlaşılmaz gibi kılsa da 
Nuri Pakdil isteyen okura kendi-
ni açar. Yeter ki onu anlamak için, 
onun yazdıklarını içselleştirerek 
okumak için çaba harcayın, yeter 
ki bir oluşturun. 

Onun direniş yüklü yazın 
dünyasını, ödünsüz eylemsel ade-
ta başkaldıran edebi kişiliğini, 
soylu ve erdemli duruşunu bazı 
eserlerinin isimlerinden bile anla-
mamız mümkündür. Ahid Kulesi, 
Klas Duruş, Batı Notları, Edebiyat 
Kulesi, Büyük Sorgu, Biat I, II, III, 
Bağlanma, Anneler ve Kudüsler.

Medeniyet İnşasının 
Yapıtaşları ve Kayıtlar

Muvahhid ve Müslüman bir 
duyuş ve sorumlulukla kaleme 
sarılan Pakdil Usta, Mekke’yi, 

Medine’yi, Kudüs’ü, Bağdat’ı, 
Şam’ı yazılarına taşırken kut-
lu bir sorumluluk bilinci akıtır 
kendinden sonraki kuşaklara. Bir 
medeniyet inşasının yapıtaşlarını 
ödünsüz ve tavizsiz duruşu ile 
örerken, kutlu şehirlerden, kutlu 
beldelerden her daim özgün san-
cılar akar yeryüzünün kurak da-
marlarına onun kaleminden. 

“Filistin, ben seni unutsam, 
sen beni unutur musun?” diye so-
rar Edebiyat Kulesi’nde. 

Derin bir ürperme hissettiren 
satırlar gelir Kudüs adına sonra: 
“Kudüs’ü düşünme saatiniz ge-
lince hep böyle olursunuz. Katı, 
kalın, yalın ağırlığı ne kadar da 
somut duyarsınız. ‘Oh be! Ülke-
me, Ortadoğu’ya, tüm yeryüzüne 
öğretisel bakabiliyorum’, dersiniz. 
Adeta tarihi taşıyor gibi; onurlu 
ama şimdi suçlu; başınız dimdik 
bir an sonra yerde; kalakalırsı-
nız öylece. Yasa batmış Kudüs 
bu! Elinizi uzattınız; zincirleri mi 
kıracaksınız?”

Hüseyin Su; “Bir yazar, ara-
larında kan bağı olan yazarların 
eserlerinden okumuşsa eğer, kanı 
kaynıyor, kalemi kişniyor adeta; 
lebalep doluyor. Kalemi yazmak 
arzusuyla tutuşturulan önemli et-
kenlerden birisi de budur kesinlik-
le” diyor Takvim Yırtıkları 1’de. 
Nuri Pakdil Üstadın tedrisatından 
geçen, onunla kan bağından zi-
yade ruh bağıyla bağlı yazar son 
dönemde, Şule Yayınları’ndan 
Takvim Yırtıkları 1, 2, 3 olarak 
Nuri Pakdil Ustayı daha çok an-
lattığı günlükleri yayınlandı. “Ay-
rıca Edebiyat Dergisinin nasıl bir 
dergi olduğunun ve Nuri Pakdil’in 
hem mümin ve sanatçı bir insan 
olarak nasıl yaşadığının, haya-
tının temel dinamiklerinin, dik-
katlerinin, direnişinin kaynakla-
rının, hem edebiyatçı kimliğinin 
hem siyasal hem de dini düşün-
celerinin daha iyi anlaşılması 

açısından da Takvim Yırtıkları’nın 

önemli kayıtlar içerdiğini düşü-

nüyorum: Bunları da korumaya 

çalıştım. Takvim Yırtıkları’nı bu 

hassasiyetlerle ve kaygılarla pay-

laşıyorum” diyerek anlamlı ifa-

delerle Nuri Pakdil’i anlamak ve 

okumak isteyenlere adeta anlamlı 

bir yol açıyor Hüseyin Su yazdığı 

günlüklerle. 

Nuri Pakdil hakkında yazılar 

yayınlanıyor, tanıyanlar, okuyan-

lar, uzaktan yakından bilenler, ya-

kınında olanlar olmayanlar üstadı 

yazıyorlar. Hani bir söz vardır: 

“Yağlı boya tablolara ve büyük in-

sanlara uzaktan bakın” diye. Ben 

son dönemde çoğu yerde Üstatla 

tanışma fırsatlarım olsa da daha 

çok saygıdan mesafeyi korumak 

için uzak durduğumu ifade ede-

bilirim. Adeta çekindim. 

Üstadın geride bıraktığı eserle-

ri okumak ve anlamak için Hüse-

yin Su’nun büyük emek ve özveri 

ile hazırladığı Takvim Yırtıkları ve 

sonradan yayınlanan Entelektüel 

Öfke kitaplarını okumak gerekti-

ğini düşünüyorum. Ayrıca anlam-

lı çabası için Hüseyin Su üstada 

teşekkürlerimizi borç biliriz. 

“Uzak… Çok uzak dağlardan 

iniyor sessiz sessiz… Dev gibi 

yalnızlık…” diyor ya kuşakdaşı, 

dostu Rasim Özdenören işte öyle 

bir yalnızlık sarıyor neden sonra 

tüm dostlarının yüreklerini, Ne-

cip Evlice’yi, coğrafyayı ve daha 

çok Kudüs’ü bir sevdalıyı kaybet-

tikten sonra. 

Gençler daha çok Kudüs şai-

ri olarak biliyorlar Ustayı. Kudüs 

sevdası ile tanındı daha çok. Rab-

bim mübarek toprakların bere-

keti, nuru ve rahmeti ile kuşatsın 

Usta’yı. Rabbim rahmet merha-

met eylesin büyük Usta’ya…
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aynı zamanda okumak da vardır. 
Kör, sağır ve lal olmaz o sırada 
mümin… Allah ile konuşur eda-
sı ile Kitab-ı Kerim’i okur: Hare-
ket… Allah’ı görüyormuşçasına 
bakar; kendisi göremese de, Zül 
Celal ve Cemal tarafından görül-
düğünün farkındadır: Hareket… 
İnsanlarla alakasını kesmiş, halk 
ile irtibatını kesmiş, Hakk ile 
hemhal olmuş, aynı zamanda 
namazı ile Miraç’a çıkmış bir 
kul mertebesine erişmiştir: Ha-
reket… Rükû vardır; secde var-
dır. Fiziken oturmak vardır; ama 
dilde hareket vardır: Allah’ı nasıl 
anmak, zikretmek, fikretmek, 
akletmek lazım ise, o şekilde fik-
redilir; zikredilir; akledilir. 

Bir Firavun’un, bir Belam’ın, 
bir Karun’un karşısında dili da-
mağı tutulmuş, kasabının bıçağı-
na ram olmuş koyun veya cella-
dına âşık olmuş bir masum gibi, 
taştan farksız ve hareketsiz, canlı 
ölüler gibi sürü hâlinde durmaya 
mecbur bırakmak veya bırakıl-
mak, bir Müslüman için çok al-
çaltıcı bir vaziyetin fersah fersah 
ötesine geçmiş bir durumdur. 
Dünyada bir benzeri, sadece Ku-
zey Kore’de görülebilen bu feca-
atin, Koreliler bakımından mah-
zuru olmayabilir belki. Zira onlar 

İ mam Hatib’i bitirdikten tam 
kırk bir sene sonra, 3. Kitap 

Günleri vesilesi ile Tokat’a va-
sıl oluşumuzun ikinci, vali be-
yin herkesçe meçhul, kendince 
malum bir sebebe binaen bu-
lunamayacağı gerekçesi ile bir 
gün gecikme ile Cuma yerine 
cumartesi günü açılan fuarın ilk 
günü, öyle bir şamar yedik ki… 
dillere destan... Tokat’ı bırakın; 
Türkiye’nin fuar tarihinde bile 
böyle bir açılış yaşanmadı...

Tokat’ın Şamarı

Müslümanlar, tabiatları 
hâline getirdikleri ilk vahyi, bü-
tün işlerinde düstur edinmişler-
dir ki, her işin başı Allah’ın ismi 
iledir; her işe Allah’ın ismini 
zikrederek başlalar; her hayrın 
başı Allah’tır; başı hayr olan işin, 
Allah’ın izni ile sonu da hayr 
olur.

‘Oku! Seni yaradan Rabb’inin 
ismi ile...’ 

Seni yaradan Rabb’inin ismi 
ile aç!... 

Seni yaradan Rabb’inin ismi 
ile başla!...

Kitab’a, kitaplarla hizmet et-
mek üzere bir faaliyet için emek 
vermiş, gayret etmiş, çalışmış, 
çabalamış, artık iş sadece açılışa 

kalmış ise, bunu da ilk dakika-
dan itibaren, ettiğin niyet ile, sa-
lih ve hayırlı bir amel ile, temiz 
ve hayırlı bir netice ile nihayete 
erdirmek istiyorsan, Allah’ın ismi 
ile, Allah’ın adına açmalısın...

Yaratıcımız olan Allah, bütün 
yapıp-ettiğimiz fiillerimizi, an-
cak ve sadece kendi adına yap-
mamızı, daha ilk dakikada, hatta 
ilk saniyede emir buyurarak, bizi 
ikaz ile, yolumuzu aydınlatıyor.

Peki, ne oluyor ki bize de, 
bin dört yüz kırk bir senedir 
tekrarladığımız hâlde, bu ilahi 
emrin hilafına hareketle, İslâmî 
davranışla hiçbir tutar tarafı ol-
mayan, sadece batılıların batıl 
âdetlerinden olan bir ‘duruş’ ile 
başlıyoruz? Biz Müslümanlar, 
daima hareket hâlinde olmak 
mecburiyetindeyiz. Hareket bi-
zim vaz geçilmezimizdir; bere-
ket de... Bereket ise, hareket ile 
mümkündür; durmak ise, günde 
beş defa olmak üzere ve ancak 
Allah’ın huzurunda olur. Bu dur-
mak ise, ne put gibi durmaktır; 
ne de cahiliyedeki gibi putların 
huzurunda durmak…

Adı namaz olan bu duruş-
ta bile usulünce, adabınca, 
erkânınca hareket vardır: Dur-
mak manasına kıyam vardır; 

TOKAT 3. KİTAP 
GÜNLERİ

Mehmet Tevfik EKİZ

Tokat’ta valiliğin önündeki meydana, valilik binasına eş cesamet 
ve güzellikte, çelik konstrüksiyon gövde üzerine giydirilen 
çadırda icra-i faaliyet eden 3. Kitap Günleri, sekiz gün boyunca, 
kelimenin tam manası ile ziyaretçi akınına uğradı. Burada hafta içi 
hocaları ile fuarı ziyaret eden talebeleri bu akına dâhil etmiyorum.
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Müslüman değiller ve kendile-
rine has inanç veya inançsızlık-
ları bu hâle izin verebilir. Lakin 
biz Müslümanlar için bu fiil tam 
manası ile bir şirktir ve Allah, 
bunu asla affetmez. Çünkü İslâm 
Tevhit dinidir; şirki ve küfrü or-
tadan kaldırmak, Tevhid’i ika-
me etmek üzere, Allah’ın son 
defa olmak ve kıyamete kadar 
baki kalmak üzere vahyettiği, 
Cenabı Hakk’ın ilk ve tek dini-
dir. Biricik ve tek bir olan; eşi 
ve benzeri hayal bile edileme-
yen Allah, saygının, hürmetin, 
tazimin… kısacası kulluğun en 
büyük ve en güzeline o, sadece 
o, layık olmanın ötesinde en ve 
tek layık olandır. Onun yarat-
tığı veya yarattıklarından kim, 
ne hak ve sıfatla, ne kudret ve 
kuvvetle, ancak Allah için yapı-
lacak olan bir ameli, kendileri 
için ister veya birileri böyle bir 
cürme cesaret edebilirler?

Bu, basit bir davranış de-
ğil, ta başından beri çok derin 
planlar, siyasetler ve projelerle, 
esasen hayattan uzaklaştırılan 
Dinin yerine seküler (Türkçesi: 
laik, din dışı veya dinsiz) ken-
di içinde, ürettiği kutsallarını 
insandan alan, aynı zamanda 
bu insanın bu seküler din ve 
onun kutsallarına inanmasını 
zorla zorunlu kılan, belli günleri 
‘bayram’ ilan ederek, o günlerde 
yapılması mecbur edilen her şeyi 
‘ibadet’ sayan, bu günlerin görül-
mesinin bir tek müsebbibinin, 
‘millet tarafından yaratılan’ kimi 
zaman ‘modern bir peygamber’, 
pek çok zaman ise ‘bir ilah, bir 
tanrı’ olduğuna iman edilen bir 
seküler din ve o dinin amel-
leridir. (Merak edenler, Onur 
Atalay’ın, Türk’e Tapmak kitabı-
na müracaat edebilirler. )

Cahiliyenin adet ve ananele-
ri, aradan on beş asra yakın bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, 

hâlâ tedavüle çıkabiliyor, revaç 
bulabiliyor ise, bizler, Müslü-
manlar olarak takkemizi önü-
müze koyarak, düşünmeli, hem 
de hiç olmadığı kadar uzun uzun 
düşünmeliyiz: Düştüğümüz de-
rekenin derinliğini, büyüklüğü-

nü ve korkunçluğunu anlayabil-
mek için…İlkin anlamak, sonra 
anlatmak , daha sonra anlaşmak 
ve en sonunda da kurtulmak 
için…

Fuarın Düzeni ve         
Şaşırtıcı Durumlar

Valiliğin önündeki meydana, 
valilik binasına eş cesamet ve 
güzellikte, çelik konstrüksiyon 
gövde üzerine giydirilen çadırda 
icra-i faaliyet eden fuar (bir te-
vazu numunesi olmak üzere is-
mini 3.Kitap Günleri olarak ilan 
etmiş ve tebriki hak etmişlerdi: 

Tebrikler Tokat Valiliği ve Bele-
diyesi ile bütün emeği geçenler!) 
sekiz gün boyunca, kelimenin 
tam manası ile ziyaretçi akınına 
uğradı. Burada hafta içi hocala-
rı ile fuarı ziyaret eden talebe-
leri bu akına dâhil etmiyorum. 

Birinci ve ikincisini görme-
diğim için, onlarla bu seneyi 
mukayese imkânım meal esef 
yok. İlahiyat ve Edebiyat baş-
ta olmak üzere Gazi Osman 
Paşa Üniversitesi’nin talebeleri 
ile hocalarını, İmam Hatiple-
rin (Orta ve Liseleri) ile lise ve 
ortaokulların hoca ve talebele-
rini, İlim Yayma Cemiyeti ile 
Ensar Vakfı’nı ve çok cefakâr 
ve fedakâr idarecileri ile hiz-
met ehli hâdimlerini, Kitab’a 
gönül veren, bir gülü sever gibi 
Kitab’ı seven, Kitab için yollara 
düşen, Kitab için dağları aşan 
âşıku’l küttâb’ları, burada yâd 
etmek hem bir kadirşinaslık 
icabı hem de fakir için azim bir 
vecibe ve vazifedir. 

Fuarı (kısa olduğu için kul-
lanıyorum) tertip eden Valilik 
ve Belediye, iyi bir misafirper-
verlik gösterdiler; teşekkürü 
bir kez daha hak ettiler haki-
katen… Sonunda Valiliğin bir 
müşteri edası ile kitap satın 
alması, unutulması mümkün 

olmayan, hatta hatıra ve hayale 
gelmeyen böyle bir işi, sessizce, 
ala ü valaya iltifat etmeden, bir 
çırpıda halledivermesi, iltifata 
mazhar olan bir marifetin bek-
çileri olan yayıncıları, ayrıyeten 
memnun ve mesrur etti.

Fuarın iç düzenine gelin-
ce: Fiziki olarak bakıldığında, 
ak-pak, pırıl pırıl bir iç düzen. 
Stantlar ortada ada tertibinde; 
çadırın iç kenarları ise, çepeçev-
re yine belli bir ölçü dâhilinde, 
farklı yayınevlerine tahsis edil-
miş stantlarla çevrili… Bu çevre 
stantların katılanları farklı olsa 

Kaleminizin, âlim iseniz 
ilminizin, mütefekkir ise-
niz fikrinizin, edip iseniz 
edebiyatınızın ve eser-
lerinizin, hatip iseniz 
hitabetinizin, konferans 
veya konuşmanızın… vb. 
hiç mi zekâtı, sadakası 
yok? Diyelim bunların 
yok; peki kazandığınız 
onca paranın?... Karun’u 
geçebilir misiniz paranız 
bakımından? Allah rızası 
için söyleyin: Neden kar-
şılığını Allah’tan umarak, 
kalbi kırık, gönlü yıkık, 
boynu bükük birine veya 
birilerine bila bedel bir 
faydanızın dokunmasın-
dan, neden bu kadar çok 
korkuyor ve kaçıyorsu-
nuz?
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Hakikaten, hayretler ve deh-
şetler içinde kalakaldım, To-
kat’taki bu açıklık ve saçıklık 
karşısında. Hamd olsun beni 
olmam gereken noktaya, Müslü-
manca bir noktaya, Müslümanca 
bir endişeye, Müslümanca bir 
düşünce, inanç ve yaşayışa sevk 
eden Tokat, böyle olmamalı idi. 
Yazık ki bu güzel şehir de, bü-
tün Anadolu şehirlerinin içine 
düş(ürül)düğü modernleşme 
maskeli ve mazeretli Batılılaşma 
bataklığına düşmüş de ağlaya-
nı bile olmamış ve olmuyor idi; 
böyle devam ederse olacağa da 
hiç mi hiç benzemiyor.

Bu elim hâlimiz, içimizde 
öyle bir burukluk oluşturdu ki, 
yaşadığımız ve gördüğümüz gü-
zelliklerin, karşılaştığımız güzel 
insanların ve onlardan gördü-
ğümüz güzel söz, fiil ve mua-
melelerin, hakikatine ancak va-
kıf olabildiğimiz Tokat’ın tadına 
doya doya varamadık; yaşamak 
mecburiyetinde bırakıldığımız 
bu saydığımız sebepler yüzün-
den… Bir tarafımız bahar iken, 
çok daha mühim, hatta ehem 
(mühimden daha mühim) tarafı-
mız, güz veya daha iyi ve isabet-
li bir ifade ile dehşetli bir kış… 
Yarının, bütün bir cemiyete anne 
olacak olan bu kızlarımızın, içi-
ne düşürüldükleri bu acıdan öte 
hâlin, istikbâlimiz için ne kadar 
karanlık bir fotoğraf verdiğini 
düşündüğümüzde, vahâmetin 
boyutları bütün dehşeti ile göz-
lerimizin önüne gelecektir. 

Allah, ilkin nefsimizi ve nes-
limizi ve de cümle Ümmet-i 
Muhammed’i, her nevi şerlilerin 
şerlerinden muhafaza eylesin! 
Allah, cümlemize hidayet ver-
sin ve hidayet üzere kalarak, can 
emanetini sahibine teslim ederek 
gerçek ve ebedî âleme göçmeyi 
nasip etsin!

da, isimleri hep aynı biçim ve 
font hatta renk ile hazırlandığı 
için, ziyaretçilerde sanki tama-
mı bir stantmış gibi bir kanaatin 
oluşmasına sebep oldu. Hâlbuki 
ortadakiler gibi, her yayınevinin 
kendi karakteri ve rengi ile yapı-
labilir ve fuarın tamamında aynı 
güzellik ortaya çıkar, daha hoş 
bir atmosferin vücut bulmasına 
vesile olabilirdi.

Fuarın asıl şaşırtıcı yönü ise, 
stantlarda vazifeli insan unsuru 
idi. Bir Anadolu şehri olarak To-
kat giyiniş, hususen karşı cinsler 
arası münasebet ve bu münase-
betlerdeki laubalilik, yeme-içme 
hususundaki müsriflik ve zi-
yaretçileri hiç dikkate almadan 
göstere göstere, şapur şupur ve 
hatta ayakta, şımarıklık içinde 
yemek-içmek… Çok düşündü-
rücü ve şaşırtıcı bir durum idi.

Şaşırmamız bununla sınırlı 
değildi.

2000 bın yılında Heilborn’a 
(Almanya) Türkçe yayınlar fuarı-
na gittiğimizde karşılaştığım du-
rumla dehşete düşmüş, hem de 
öyle bir dehşete ki, içimden ‘işte 
bunu bizimkiler (Türkiye’deki-
ler) yapamazlar’ diye içimden 
geçirmiş ve için için sevinmiş 
idim. Avdet ettiğimde İstanbul’a, 
bir de ne göreyim? Yapamazlar 
dediğim şeyi yapmışlar; yapı-
lamayacağını düşündüğüm şey 
benden evvel benim memleketi-
me gelmiş, Cağaloğlu’nda piya-
sada… Acaba yanılıyor mu idim; 

bunlar gâvur olmasınlar? Hey-
hat! Bu cürmü işleyenler, Türkçe 
konuşmasınlar mı? Eyvah ki ne 
eyvah! Yandı gülüm keten helva! 
Afvınıza mağruren yapılamaz; 
yapamazlar dediğim şey, taife-i 
nisanın karın bölgesini açması 
idi. 

Yirmi sene sonra, benzer bir 
şoku Tokat’ta yaşadım ve çok şa-
şırdım. Hususen birkaç stantta 
görevli kızlarımız, sadece bahsi 
geçen yerlerini açmakla kalma-
yarak, nerede ise buna her gün 
başka başka ilave ve değişiklikler 
de yaptılar. Saygı duruşunu ku-
sursuzca yerine getirenlerden bir 
tek Allah’ın kulu da çıkıp, “Kı-
zım siz ne yaptığınızın farkında 
mısınız?” demedi; bu kepazeliğe 
de saygıda kusur etmedi hiç kim-
se; bu fecaate de saygı duydular. 
Hâlbuki, saygıda kusur etti diye, 
fuardaki birine, arka ayakları 
üzerine kalkmış insan-suret bir 
mahlûk, hem birinci hem de 
dördüncü gün olmak üzere iki 
defa fuar alanının içinde, ağzın-
dan salyalar akarak, hakaret, kü-
für ve tehditler ederek def olup 
gitmiş, hazırûn ve şahidûndan 
hiç kimsenin, (mağdurdan gayrı 
hiç kimsenin) tısı bile çıkmamış 
idi. Bu saldırganlığa ve saldırga-
na da, saygıda hiç kimse kusur 
etmedi. Kötü ve kötüye, çirkin 
ve çirkinliğe, edepsiz ve ahlak-
sız ile edepsizlik ve ahlaksızlığa 
bunca saygı ne ile ifade ve izah 
edilebilir?
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Velhasıl Hâlimiz

“Seksen yayınevi, elli yazar” 
sloganı ile başlayıp biten Fuar’ın, 
en çok Müslüman hassasiyetine 
sahip olanlarını alakadar eden 
bir başka tarafı, yine aynı has-
sasiyete sahip olduğunu düşün-
düğümüz veya varsaydığımız, eli 
kalem tutan, ağzı laf yapan, im-
zası kıymet ifade eden insanımı-
zın, la teşbih ve la temsil Batılılar 
gibi hem kalemini, hem dilini 
ve hem de imzasını paraya, ama 
mutlaka paraya tahvil etmesine 
ne demeli? Hem de yüksek yük-
sek paraya…

Allah rızası ne zamandan beri 
çöpe atıldı taraf-ı alinizce de, bi-
zim gibi sıradan insanların habe-
ri bile yok? 

Kaleminizin, âlim iseniz il-
minizin, mütefekkir iseniz fikri-
nizin, edip iseniz edebiyatınızın 
ve eserlerinizin, hatip iseniz hi-
tabetinizin, konferans veya ko-
nuşmanızın…vb. hiç mi zekâtı, 
sadakası yok? Diyelim bunların 
yok; peki kazandığınız onca pa-
ranın?... Karun’u geçebilir misi-
niz paranız bakımından? Allah 
rızası için söyleyin: Neden kar-
şılığını Allah’tan umarak, kalbi 
kırık, gönlü yıkık, boynu bükük 
birine veya birilerine bila bedel 
bir faydanızın dokunmasından, 
neden bu kadar çok korkuyor ve 
kaçıyorsunuz? 

Parasını alarak yaptıklarını-
zın, para için yaptıklarınızın, 
para olmasa asla yapmayacakla-
rınızın, merak buyurmayın asla 
kimseye faydası olmayacağı gibi, 
bu yolla aldığınız paranın ne 
hayrını ne de bereketini asla ve 
kata göremeyeceksiniz. 

Merhum İmam Gazzali’ye 
nispet edilen bir güzel ifade var: 
Müslümanın sözünün muhatabı-
na tesiri nisap miktarıdır: Kırk da 
bir. Yaptığın kırk şeyi söylersen, 
biri ancak karşılık bulur. Erbabı 

kalem ve kelam olarak sizler, 
daha ne kadar zaman sonra, bu 
güzel olmayan yolda, hiç güzel 
olmayan bu tavrınızla yürüme-
ye nihayet verecek, köklerinize 
dönecek, gâvur âdetinden vaz-
geçecek ve âlimlerimizin, amil-
lerimizin, salihlerimizin usul ve 
izlerini takip edeceksiniz? 

Fuar için davet edilenler 
hususunda, kemiyet ile keyfi-
yet (vasıflı, hak eden) arsındaki 
tercihin, kemiyet (çokluk, sayı) 
ciheti istikametinde kullanıldığı 
aşikâr idi. Demokrasi denilen il-
lüzyonizm, nerede ise her yerde 
işe burnunu sokarak, iyi, güzel, 
doğru ve gerekli olan yerine in-
sanları, her bakımdan açgözlülü-
ğe sevk ederek, vasıfsız veya dü-
şük vasıflı olsa da çok, daha çok 
ve hatta en çok olana mecbur bı-
rakıyor; bu da hâli ile hizmetin, 
işin kalite veya seviyesini aşağıya 
çekiyor. 

Her gün peş-peşe, biri nerede 
ise bitmeden diğerinin başladığı 
konuşma veya konferanslar ye-
rine, üç veya dört program yap-
mak yerine, bir veya en fazla iki 
program konulsa, bu faaliyete 
iştirak edenlerin fuarı gezmek 
için daha çok vakitleri kalırdı. 
Konferans ile fuarı gezme ara-
sında kalan ziyaretçi, “iki cami 
arasında bî namaz” durumuna 
düşüyor. Konuşmaları dinlemek 
istiyor can ü gönülden, lakin fu-
arı da gezmesi lazım. Ne yapsın 
şimdi bu okuyucu? Bir orta yol 
bulunarak, okuyucunun hem fu-
arı gezecek hem de konuşmaları 
dinleyecek bir zamanlamanın 
hayata geçirilmesine ihtiyaç var! 

Mümkün olabilse de, konfe-
rans bölümü sükûneti sağlamak 
bakımından, hem hatip, hem de 
dinleyenler için içeriye dışarıdan 
gelecek olan ses ve gürültüyü 
kesecek şekilde izole edilebilse, 
programın nezaheti, sükûneti ve 

etkisi bakımından daha verim-
li olur. Hem konuşan, hem de 
okuyucular, dış tesirlerden uzak 
oldukları için, sadece içeriye dö-
nük olarak kendilerini konum-
landırarak, çok daha etkili ve 
etkileşimli bir programı, dinle-
menin ötesinde yaşamış olurlar.

Organizatörler, fuarın gelece-
ği bakımından, iştirak edenler-
den bir değerlendirme, şikâyet, 
talep ve teklif mektupları talep 
etselerdi galiba iyi ederlerdi. 
“Akıllı adam aklını kullanan, 
daha veya en akıllı adam da baş-
kasının aklını kullanan adam-
dır.” denir. İstişare her daim 
faydalı bir iştir. Ayet, “Müslü-
manların işinin, müşavere ile 
olduğunu” hatırlatır bize. Geç 
kalınmış sayılmaz istenirse. 

Tokat, rüyalarımın şehri… 
İstisnasız her hafta, en az bir 
kere Tokat’a giderim. Rüyala-
rımda… İmam Hatip’ten mezun 
olduğumdan bu yana… Kırk bir 
senedir. Tokat’a iyi ki bu vesile 
ile, üçüncü defa iyi ki gelmişim. 
Sebep olandan Allah ebediyyen 
razı olsun! Tokat’ı ancak şimdi 
tanıdım. Allah sıhhat ve ömür 
verir, fuar devam eder ise, fakir 
de gelmeye devam edecek bi 
izn-i Allah! İnsanların kimi doğ-
duğu, kimi doyduğu yeri sever; 
Allah’ın bu aciz kulu ise ‘olduğu’ 
yeri, Tokat’ı seviyor.
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bir yönetim ülkeyi istediği şekil-
de yönetiyordu. Tabi bu süreçte 
göstermelik de olsa yapılan se-
çimlerde belirlenen isimler “say-
lav” seçilerek meclis çalışmaları-
na katılıyorlardı.

Ülkede var olan tek partili yö-
netim anlayışının zaman zaman 
hem ülke dışından hem de ülke 
içinden diktatörlüğü andıran bir 
yönetime kayıldığı şeklinde eleş-
tirilere maruz kalması güdümlü 
bir muhalif hareketin kurulma-
sına karar verilmesinde etkili 
oldu. Kurulacak olan parti bizzat 
Mustafa Kemal’in görevlendir-
mesiyle Fethi Okyar’a kurdurul-
mak isteniyordu. Fethi Okyar 
yaşanan Terakkiperver Fırkası 
örneğinden hareketle muhalif 
bir eyleme girmeye pekte istekli 
değildi. Çünkü işin sonunda da-
rağacına gitmekte vardı. Yapılan 
ısrarlar ve verilen teminatlardan 
sonra basın üzerinden yapılan 
göstermelik birkaç mektuplaşma 
ve açıklamadan sonra Fethi Ok-
yar, Mustafa Kemal tarafından 
kendisine verilen “saylavlarla” 
birlikte Serbest Cumhuriyet Fır-
kasını kurdu. Mustafa Kemal kız 

O smanlı Devleti’nin yıkılma-
sından sonra batılı devlet ni-

zamlarını ve kültürlerini örnek 
alarak kurulan Türkiye Cumhu-
riyeti devleti her düşünce, kim-
lik ve sınıftan insanın devletin 
kuruluşuna doğrudan katıldıkla-
rı bir sürecin sonucunda ortaya 
çıkmıştı. Millî Mücadele’nin ka-
zanılması ile Osmanlı Devleti’nin 
devamlılığının göstergesi saltanat 
ve halifeliğin kaldırıldı. Bundan 
sonra başlatılan batılılaşma ha-
reketlerinin çok sesli bir ortam-
da hızlı ve radikal değişiklikler 
meydana getirmesi pek kolay ol-
mayacaktı. Bu nedenle öncelikle 
yapılan yeni bir seçimle mecliste 
muhalif olan isimlerin ve kesim-
lerin seçimi engellenerek homo-
jen bir meclis yapısı ortaya çıka-
rıldı. Bu çerçevede Halk Fırkası 
siyasal bir parti hüviyetine kavu-
şarak çalışmalarda örgütlenme-
nin merkezi konumuna geldi.

Mustafa Kemal’in ve onun 
liderliğindeki Halk Fırkası’nın 
ortaya koyduğu siyasal rejim ve 
icraatlar kısa sürede ciddi bir 
muhalif hareketin ortaya çık-
masına neden oldu. Muhalefetin 

ortaya çıkmasında İkinci Meş-
rutiyet döneminden itibaren 
Osmanlı Devleti’ndeki çok par-
tili yaşamın sunduğu siyasal 
tecrübenin etkisinin olmadığını 
söylemek mümkün değildir. Ka-
zım Karabekir eski muhaliflik 
ve İttihatçı geçmişinin etkisi ile 
kendisi gibi düşünen arkadaşla-
rını yanına alarak Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu. 
Ancak onun kurduğu partinin 
ömrü hiçte düşünüldüğü kadar 
uzun olmadı. Şeyh Said isyanı 
ve sonrasında yaşananlar baha-
ne edilerek ilan edilen Takrir-i 
Sükûn Kanunu’nun da yardımı 
ile bu muhalif hareket kısa süre-
de ortadan kaldırıldı. 

Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kapatılması ve ardın-
dan Mustafa Kemal’e İzmir’de 
düzenlenmek istenen suikast 
girişimi bahane edilerek muha-
lif isimler teker teker yakalandı. 
Verilen gözdağının ardından ba-
zıları idam edilerek en sert şe-
kilde cezalandırıldı bazıları ise 
siyasetin dışına itilerek serbest 
bırakıldı. Artık ülkede muhalif 
bir ses kalmamıştı. Tek partili 

EFELİKTEN MUHALİFLİĞE
EGE’DE SERBEST CUMHURİYET 
FIRKASI RÜZGÂRI

Güngör GÖÇER

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte bir süre sessizliğe bürünse de 
efelik geleneği Cumhuriyet Halk Fırkası yönetiminde ortaya çıkan 
hayat pahalılığı, devlet görevlilerinin halka karşı gösterdikleri sert 
davranışlar, ağır vergiler ve ortaya koyulan inkılaplar karşısında yavaş 
yavaş sesini duyurmaya başlamıştır. İşte bu aşamada kurulan Serbest 
Cumhuriyet Fırkası, bu muhalif geleneğin desteğini kazanmasını bilmiştir.  
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kardeşini de muhalif isimlere ka-
tarak bu işi ne kadar çok destek-
lediğini göstermeye çalıştı.

Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulduğu zaman di-
limi dünyada ciddi bir ekonomik 
krizin yaşandığı sürece tekabül 
ediyordu. Bu krizin doğal olarak 
yeni kurulan bir devlette daha 
sert bir şekilde kendini hisset-
tirdiğini de unutmamak lazım. 
Buna bir de sık sık basında yol-
suzlukla ilgili haberlerin çıkması 
ve parti mutemetlerinin sert eleş-
tirilere neden olan uygulamaları 
eklendiğinde süreç yeni bir parti 
kurulması için oldukça elveriş-
liydi. Basında her ne kadar ku-
rulan partinin emirle kurulduğu, 
bunun muhalifleri temizlemek 
için bir tuzak olduğu şeklinde 
yaklaşımlar ve şüpheler dile ge-
tirilse de aslında ülkenin içinde 
bulunduğu durum muhalif bir 
parti kurulması için çok elveriş-
liydi. Zaten yaşanan gelişmeler-
den sonra partinin yerel seçim-
lerde devletin tüm organlarının 
baskısına rağmen aldığı başarılı 
sonuçlar bunun açık bir göster-
gesiydi. Alınan başarılı sonuçta 
birbirinden farklı düşünsel, din-
sel, etnik ve ekonomik durumda 
olan insanların bir şekilde Ser-
best Cumhuriyet Fırkası’nı des-
tekledikleri görülmekteydi. 

Fethi Okyar’ın parti kurma 
çalışmalarından sonra ilk kez 
çıktığı yurt gezisini İzmir’den 
başlayarak Ege Bölgesi’nde ger-
çekleştirmesi bir tesadüf müydü, 
yoksa bölge halkının içinde bu-
lunduğu döneme karşı muhalif 
bir noktaya doğru evrildiğinin 
farkında olunarak verilmiş bi-
linçli bir karar mıydı bu cevap 
verilmesi gereken önemli bir so-
rudur. Ancak gezi sırasında orta-
ya çıkan sonuç, halkın gösterdiği 
ilgi ve alaka bu gezinin bilinç-
li ve çalışılmış bir düşüncenin 

sonucu olduğu izlenimini ortaya 

koymaktadır. İzmir’de düzen-

lenecek olan mitinge katılımı 

engellemek için jandarmalar ve 

karakol komutanları ellerinden 

gelen her türlü baskıyı yapmış-

lardır. Buna rağmen on binlerce 

insan Fethi Okyar’ın mitingine 

katılmak konusundaki kararlı-

lıklarını mitinge katılarak göster-

mişlerdir. Miting sırasında jan-

darmanın sergilediği sert tavırlar 

beraberinde ciddi bir şiddet ola-

yına dönüşmüştür. Olaylar sı-

rasında bir çocuk ölmüş, onlar-

ca kişi yaralanmış ve gözaltına 

alınmıştır. Kolluk kuvvetlerinin 

gösterdiği şiddet ve yıldırma gi-

rişimlerine karşı mitinglere katı-

lan insanların genel özelliklerine 

bakıldığında “çocuk, genç, yaş-

lı, zengin, fakir, Bektaşi, Sünni, 

mübadil, mülteci, kadın ve er-

kek yani kısaca toplumun tüm 

kesiminden insanların olduğu 

görülmekteydi.

Burada sorulması gere-

ken sorulardan birisi de ne-

den Ege Bölgesi’nin, iktidarı 

yani Atatürk’ün partisini değil 

de nasıl kurulduğu bile şaibeli 

(güdümlü bir muhalif hareket 

olması boyutu ile) bir muhalif 

hareketi desteklemeye istekli ve 

hazır bir hâlde bulunduğudur. 

Bu soru aslında sadece bu süreç 

için değil içinde bulunduğumuz 

döneme kadar etkileri devam 

eden bir sürecin anlaşılması 

adına da cevaplanması gereken 

önemli bir sorudur. Bu yazımız-

da bu sorunun cevabını aynı so-

runun cevabını aramaya çalışan 

Eyüp Öz’ün Serbest Cumhuriyet 

Fırkası ve Muhalif Ege adlı çalış-

masından hareketle cevaplamaya 

çalışacağız. 

İnkılaplara Karşı Oluşan 
Hoşnutsuzluk

Ege’de muhalif bir kimliğin 
oluşmasındaki etkenlerden ilki 
olarak karşımıza çıkan sorun 
Millî Mücadele’den sonra gerçek-
leştirilmeye çalışılan çağdaş uy-
garlıklar seviyesine çıkmak adı-
na yapılan inkılapların yarattığı 
hoşnutsuzluk oluşturmaktadır. 
Hilafetin kaldırılması1, Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu ile medresele-
rin kapatılması sonucu eğitimle-
rine son verilen binlerce öğren-
ci, yetkileri iptal edilen kadılar, 
Şapka kanunu ile birçok insanın 
idam edilmesi, İslâm’ın devlet 
dini olmaktan çıkarılması, Arap 
alfabesi yerine Latin alfabesinin 
getirilmesi2 gibi durumlar Öz’e 
göre iktidarla toplum arasındaki 
büyük kopuşu hızlandırmış ve 
dönemin baskı egemen yönetimi 
halkı sahte bir suskunluğa yö-
neltmiştir. Bu suskunluk siyasal 
iklimin müsaade ettiği zaman-
larda toplumsal bir muhalif ha-
reket olarak kendini göstermiştir 
ki, Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulduktan kısa bir 
süre sonra toplumsal desteği ar-
kasına alıp ciddi bir güç hâline 
gelmesi bunun ilk akla gelen 
örneğidir. Serbest Cumhuriyet 
Fırkası da ikinci örneğidir ve ilk 
örneğe göre daha fazla dikkate 
değerdir. Çünkü güdümlü bir 

1 Eyüp Öz, Refet Paşa’nın Sivas Kongresi 
sırasında karanlık bir odada, hila-
fete dokunmayacağına dair Mustafa 
Kemal’in kendilerine söz verdiğini 
iddia ettiğini dile getirmektedir. Eyüp 
Öz, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve 
Muhalif Ege, İstanbul 2019, s. 39.

2 İsmet İnönü bu değişikliğin nedeni-
nin hiçte okuma yazma kolaylığının 
sağlanması olmadığını şöyle ifade edi-
yor: “Harf inkılabı bir okuma yama 
kolaylığına bağlanamaz. Okuma 
yazma kolaylığı Enver Paşayı tahrik 
eden sebeptir. Ama harf inkılâbının 
bizde tesiri ve büyük faydası, kültür 
değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster 
istemez Arap kültüründen koptuk.” 
Öz, a.g.e., s. 41-42. 
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oranlarda düşüşler yaşandı.5 
Bu dönemde devlet bile 1929’a 
ertelenen Osmanlı borçlarının 
taksitini ödeme güçlüğü çektiği 
için moratoryum ilan etmişti.6 
Yaşanan krizle birlikte köylerde 
yaşayan halkın saman, ahlat yi-
yerek hayatta kalmaya çalışma-
ları toplumsal tepkinin devlete 
ve iktidar partisine yönelmesine 
neden oldu. Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulması ile birlik-
te ekonomide yaşanan sıkıntılar 
muhalefetin bir umut olarak des-
teklenmesini beraberinde getirdi

Yaşanan ekonomik kriz 
halkın belini bükerken buna 
İzmir’de belediyenin kaynak ya-
ratmak için koyduğu vergileri 
de unutmamak gerekir. Örne-
ğin “Meclis kararı ile Halkapı-
nar ve Bostanlı bataklıklarının 
kurutulması için halktan 25’er 
kuruş olarak, beş taksitte 125 
kuruş alınması öngörülüyor-
du. 15 yaşından küçükler, 60 
yaşından büyük olanlar ve ka-
dınlar bu mükellefiyetten hariç 
tutulmuşlardı.”7 Bu ve benzeri 
vergilerin hem merkezi hükümet 
hem de yerel yönetimler tara-
fından halka yüklenmesi halkın 
iktidara karşı artan tepkiselliği-
nin diğer nedenlerinden birini 
oluşturuyordu.

Buna benzer bir eleştiride 
Doğan Avcıoğlu tarafından şöyle 
dile getirilmekteydi: “Kemalist 
yönetimin şanssızlığı 1929 eko-
nomik bunalımı idi. Bunalım 
tarım ürünlerinin fiyatını alabil-
diğine düşürmüş, buna rağmen 
köylü, yetişkin adamlar başına 
8-15 lira yol vergisi ödemek du-
rumunda kalmışlardı. Yıllık yol 
vergisi 5 lira olan bir ailenin, bor-
cunu karşılayabilmek için okkası 
4 kuruştan 125 okka buğday sat-
ması gerekiyordu. Yalnız fakir ve 

5 Eyüp Öz, a.g.e., s. 55.

6 Eyüp Öz, a.g.e., s.57-58.

7 Eyüp Öz, a.g.e., s. 115.

muhalif hareket olarak izinle ve 
bilinçli bir şekilde kurdurulma-
sına ve kurucularının laiklik ve 
cumhuriyetçilik olmak üzere 
devletin kuruluş ilkelerine sonu-
na kadar bağlı olduklarını açık-
lamasına rağmen gördükleri ilgi 
halkın içinde bulunduğu sus-
kunluğun patlamak için uygun 
bir zamanı kolladığının görül-
mesi adına önemlidir.

Cumhuriyet Halk Fırkası 
mutemetlerinin ortaya koydu-
ğu icraatlar, on yılda yurdu de-
mir ağlarla örmek için yapılan 
çalışmalar ve nüfus mübadelesi 
sonucunda ülkeye gelen mu-
hacirlerin yaşadığı sıkıntılar ve 
emval-i metrukeden hak ettik-
lerini düşündükleri kadar hak 
alamamaları gibi faktöreler de 
düşünüldüğünde her şey ikti-
darın aleyhine görülmekteydi. 
Örneğin demiryolu döşeme se-
ferberliği ile ilgili olarak Antal-
ya Serbest Cumhuriyet Fırkası 
Merkez Ocağı reisi Burhanettin 
Onat şunları söylemekteydi: 
“Bizi hükümetin demiryolu po-
litikasına karşı durmakla itham 
ediyorlar. Bir parçacık aklı olan, 
memleketini bir parçacık seven 
bir insanın demiryolu isteme-
mesi mümkün müdür? Fakat bu 
demir yolunun rayları treves ye-
rine kemiklerimiz üzerine döşe-
necekse, elbette buna karşı sessiz 
ve hareketsiz kalamayız. Bugün 
neye el uzatsak üstünde on çe-
şit vergi görüyorsunuz. Neden 
diye sorduğumuz zaman ‘Eee 
demiryolu yapıyoruz’ diyorlar.” 
3 Halkın içinde bulunduğu eko-
nomik durum devlet eliyle ger-
çekleştirilmeye çalışılan birçok 
yeniliğin halk tarafından kabul 
edilmesinin önündeki en önemli 
engeldi. Köy ve kasabalarda açı-
lacak olan okulun giderlerinin 
ve öğretmenlerin maaşının halk 
tarafından karşılanmak zorunda 

3 Eyüp Öz, a.g.e., s. 54.

olması nedeniyle halkın okul da 
öğretmen de istemediğinin ifade 
edilmesi oldukça manidardır.4 
Bu ve benzeri modernleşme ça-
lışmalarının maddi yükünün 
vatandaşın sırtına yüklenmesi, 
vatandaşın ise bu ağır yükü kal-
dıracak takatinin olmaması ikti-
darla halkın arasını açan önemli 
sebeplerden birisiydi. 

1929 Dünya         Ekonomik 
Krizinin    Ülkeye Yansımaları

Trablusgarp Savaşı ardından 
Balkan Harbi ve bu harbin hemen 
akabinde başlayan Birinci Dünya 
Savaşı ve Millî Mücadele dönemi 
tabiri caizse Anadolu’nun etini 
kemiğini kurutmuştu. Buna rağ-
men halk elinden geldiği kadar 
da olsa yaşamak ve yaşatmak için 
üretime devam etmeye çalışıyor-
du. Bu süreçte 1920’li yıllarda 
Türkiye’nin en fazla ihracat ya-
pılan yerleri arasında Ege Bölgesi 
yani batı bölgeler başta gelmek-
teydi. Bunda bu bölgede müba-
dele öncesi yaşayan Rumların 
ortaya koyduğu ihracat amaçlı 
yetiştirilen üzüm, incir, zeytin ve 
zeytinyağı üretimi önemli paya 
sahipti. Mübadele sonrası Rum-
ların gidişiyle birlikte ihracat ra-
kamlarında ciddi bir düşüş zaten 
ortaya çıkmıştı. Ama bölgede 
kalan veya mübadele ile bölge-
ye yerleştirilen halkın gayretle-
ri ile artmaya başlayan tarımsal 
üretim birazda olsa düzelmeyi 
beraberinde getirmişti. Ancak 
1927’den itibaren etkisini his-
settirmeye başlayan ve 1929 yı-
lında en üst seviyeye ulaşan kü-
resel kriz en fazla etkiyi ihracat 
temelli üretim yapan bölgelerde 
başta da Ege Bölgesi’nde göster-
di. Öz’ün verdiği rakamlara göre 
1927-1929 yılları arasında üzüm 
fiyatlarında yüzde 40’a varan 

4 Hikmet Özdemir, Sol Kemalizm, 
İstanbul 1993, s. 84.
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orta durumdakiler değil, ortanın 
üstündeki nice köylü ailesi, bu 
parayı verememiş, ya da yorga-
nını sırtına vurup çalışmaya git-
miş, ya da hapse girmiştir.”8 Dö-
nemin ekonomik portresi taraflı 
tarafsız herkes tarafından benzer 
şekilde ifade edilmekteydi. İşte 
tüm bu sorunlar dikkate alındı-
ğında krizin en ciddi etkilerinin 
görüldüğü Ege Bölgesi, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nın en hara-
retli desteklendiği yerlerden biri 
olmasına neden oldu.

Efelik Geleneği ve Muhaliflik

Ege Bölgesi Osmanlı’dan 
itibaren köklü bir efelik gele-
neğine sahip olan bir bölgeydi. 
Bölge’nin coğrafi koşulları da 
efelik geleneğinin oluşmasını 
kolaylaştıran faktörler arasında 
yer almaktaydı. Efelik gelene-
ği ya da asilik anlayışı Osmanlı 
Devleti’nde de devletin en faz-
la meşgul olduğu problemlerin 
başında yer almaktaydı. Devlet 
zaman zaman bu problemle uğ-
raşırken anlaşma yoluna gitmeyi 
de ihmal etmiyor yani mümkün 
olan her yolu değerlendirmeye 
çalışıyordu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra başlayan Millî Mücadele 
döneminde de Ege Bölgesi’nde 
efeler Yunan işgaline karşı elle-
rinden geleni yaparak ülkenin 
kurtuluşunda ve bağımsızlığında 
etkili olmuşlardı. Cumhuriyet’in 
kuruluşu ile birlikte bir süre ses-
sizliğe bürünse de efelik geleneği 
Cumhuriyet Halk Fırkası yöneti-
minde ortaya çıkan hayat paha-
lılığı, devlet görevlilerinin halka 
karşı gösterdikleri sert davranış-
lar, ağır vergiler ve ortaya koyu-
lan inkılaplar karşısında yavaş 
yavaş sesini duyurmaya başla-
mıştır. İşte bu aşamada kurulan 
Serbest Cumhuriyet Fırkası, bu 

8 Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 84.

muhalif geleneğin desteğini ka-
zanmasını bilmiştir. İzmir mi-
tingi sırasında yaşanan sertlik ve 
şiddet aslında bu geleneğin bul-
duğu çatlaktan dışa vurmasına 
neden oldu. Öz’e göre yaşanan 
şiddet hadiselerinin başlamasın-
da “kollektif bilinci ya da habi-
tusu harekete geçiren başlıca 
durum Cumhuriyet Halk Fırkalı 
yöneticiler ve güvenlik güçleri-
nin sert tutumu olmuştur.” 9

Efelik algısının Balkan Harbi 
sırasında Osmanlı Devleti’nde 
nasıl bir algı oluşturduğu konu-
sunda Kazım Nami Duru’nun 
izlenimleri ileriki dönemlerin 
anlaşılması adına da önemli-
dir. Kazım Nami Duru’ya göre, 
“Öteden beri, Aydın havalisin-
deki dağlarda efelerle yapılan 
çarpışmaları işitirdim. Bu efeler 
gerçekten asayişi bozuyorlar, 
hükümet yerine halk arasında 
adalet icrasına çalışıyorlardı. 
Osmanlı idaresi bunları eşkıya 
çeteleri addediyor, üzerlerine 
zaptiye ve asker kuvvetleri gön-
deriyordu. Hâlbuki iyice ba-
kılınca dağa çıkan efelerin şö-
valye ruhlu Türk kahramanları 
olduklarını görmemek müm-
kün değildi. Bunlar diyordum 
o vakit, eski Aydınoğulları’nın, 
Saruhanoğulları’nın Osmanlı sal-
tanatına karşı olan ananevi düş-
manlıklarını devam ettiriyorlar.”10 
Efelerin Osmanlı Devleti döne-
mindeki muhalif hareketlerini 
böyle yorumladığımızda Cum-
huriyet döneminde de hem Te-
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
hem Serbest Cumhuriyet Fırkası 
hem de çok partili yaşama geçiş-
le birlikte ortaya çıkan Demokrat 
Parti döneminde bölgenin hep 
muhalif hareketleri destekleme-
sini bu ananevi geçmiş üzerin-
den açıklamaya çalışmak olduk-
ça anlamlı olacaktır.

9 Eyüp Öz, a.g.e., s. 110.

10 Eyüp Öz, a.g.e., s. 109.

Sonuç

Ege Bölgesi başta da İzmir, 

Aydın ve Manisa şehirlerinin 

geçmişten beri sahip olduğu ti-

cari gelişmişlik, kültürel ve de-

mografik kozmopolitlik, efelik 

kültürünün oluşturduğu tarihsel 

bakiye gibi nedenlerle dönemin 

siyasal koşulları içerisinde özel-

likle ekonomik krizler ve siyasal 

baskılar karşısında ortaya çık-

mak için uygun bir çatlak bul-

duğunda muhalif bir ses olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Serbest 

Cumhuriyet Fırkası gibi güdüm-

lü bir partinin kuruluşu bile ha-

yat pahalılığı, halkın belini bü-

ken vergiler, Cumhuriyet Halk 

Fırkası mutemetlerinin tutumla-

rı başta olmak üzere devlet gö-

revlilerinin halka karşı takındık-

ları sert tavır, siyaset sahnesinde 

bölgenin desteğini kazanmasını 

sağlamıştır. Bu dönemde bölge-

ye yerleştirilen mübadele muha-

cirlerinin yaşadıkları ekonomik, 

sosyal, siyasi ve kültürel zorluk-

lar önemli bir muhacir kitleyi 

barındıran bölgede iktidara karşı 

eleştirilerin artışına neden olan 

bir başka problemdir.

Bu siyasal geçmiş dikkatle 

analiz edildiğinde bölgenin özel-

likle ekonomik krizler ve mer-

kezi baskı karşısında tepki gös-

termekte gecikmediği sonucuna 

ulaşmak mümkündür. Tüm bu 

siyasal girişimlerde sergilenen 

muhalif tavır fikri, ideolojik, et-

nik, dini bir hareket olmaktan 

ziyade “sadece bir isyan selinin 

bulanıklığından ibaret” bir gö-

rüntü arz etmekteydi. Bu tepki-

nin ortaya çıkmasında da tarihsel 

olarak var olan efelik kültürünün 

de yadsınamaz bir yere sahip ol-

duğu unutulmamalıdır.
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attığı gibi siyasal hezeyanları ile 

de ünlenmişti. 

Avusturyalı yazar Peter 

Handke’nin, sıklıkla “Sırplara 

adaletsizlik” yapıldığını ifade et-

mesi sineye çekilebilecek bir söz 

değil. Zira Bosna’da yaşananlar 

o yılların şahitlerinin kalbini tit-

reten, trajik sahneler barındırır. 

Dahası bir “gözlem” kitabı olan 

eserinin yazıldığı tarih yani 43 

ay süren Bosna Savaşının son 

yılı; 1995. Bu yılın Temmuz’un-

da 8.372 Boşnak öldürülmüş, 

yüzlerce kadına tecavüz edil-

mişti. Bosna’da yaşananlar İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra Avru-

pa’daki en büyük katliam olarak 

kayıtlara geçti. Masum kadın 

ve çocukların öldürüldüğü, iş-

kence edildiği trajik sürecin so-

nunda bu cümleyi kurabilmek, 

zalimlerle aynı zihniyeti paylaş-

mak daha da doğrusu onun bir 

parçası hâline gelmektir. Ayrıca 

Handke’nin kitabının herhan-

gi bir yerinde Çetnikler’e iliş-

kin eleştirel tek bir cümle kur-

mamış olması kendisinin Sırp 

R omanları, tiyatro oyunları, 
deneysellikten hoşlanan tarzı 

ve Bosna Savaşı sırasında Sırpla-
rı desteklemesiyle bilinen Peter 
Handke, 2019 Nobel Edebiyat 
Ödülü’nün sahibi oldu. Türk-
çede Kalecinin Penaltı Anındaki 
Endişesi ve Solak Kadın roman-
larıyla tanınan Handke, Tuna-
Sava Morova ve Drina’ya Bir Kış 
Yolculuğu kitabında Sırplardan 
yana olduğunu tartışmaya ma-
hal bırakmayacak şekilde ortaya 
koymuştu.

Peter Handke, “Oradan ge-
çen herhangi biri gibi” gezdiği 
köylere, kasabalara ilişkin izle-
nimlerini kaleme aldığı kitabına, 
içinde şu sözlerin yer aldığı bir 
giriş yazacak kadar küstah ve 
cüretkârdır: “Ben aynanın arka-
sına doğru çekiliyordum; çıkan 
her makale, her yorum, her ana-
liz ile daha da bilinmeyen, bu 
yüzden de araştırılması gereken 
ya da hiç değilse görülmeye de-
ğer bir ülke olan Sırbistan’a yol-
culuk yapmaya itiliyordum. Ve 
şimdi ‘Ah, bak işte Sırp yanda-
şı’ ya da ‘Ah, Yugoslav hayranı!’ 

diyen olursa, bundan sonrasını 
okumasa da olur.”1

Faşist Sırpları 
Desteklemek

Tüm dünyanın inkâr edeme-
diği bir katliama başka bir pers-
pektiften bakması için “Kim ne 
vaat etti acaba?” diye düşünmek-
ten alamıyor insan kendisini. 
Bunu bile isteye gönüllü yapmış 
olabileceğine insan havsalası al-
mıyor. Nobel Edebiyat Ödü-
lü verilen Peter Handke, savaş 
suçlusu Slobodan Miloşeviç’in 
cenazesindeki konuşmasıyla da 
bilinir. Onun buradaki hatırlan-
dığında siyasi kimliği ve Bos-
na trajedisine bakışı biraz daha 
netlik kazanır. “Yugoslavya için, 
Sırplar için, Miloşeviç için bura-
dayım!” demişti talihsiz konuş-
masında kendisi. Savaş esnasın-
da da “Sırpları destekliyorsanız 
ayağa kalkın!” çağrısı yapmıştı. 
Üstüne üstlük Boşnakların ken-
dilerini öldürüp suçu Sırplara 

1 Peter Handke, Tuna Sava Morava ve 
Drina’ya  Bir Kış Yolculuğu, çev. Sezer 
Duru, Telos Yayınları, İstanbul, 1997.

PETER HANDKE, 
NOBEL VE BOSNA 
TRAJEDİSİ

Gülşen ÖZER

Nobel Edebiyat Ödülü verilen Peter Handke, savaş suçlusu Slobodan 
Miloşeviç’in cenazesindeki konuşmasıyla da bilinir. Onun buradaki 
hatırlandığında siyasi kimliği ve Bosna trajedisine bakışı biraz 
daha netlik kazanır. “Yugoslavya için, Sırplar için, Miloşeviç için 
buradayım!” demişti talihsiz konuşmasında kendisi. Savaş esnasında 
da “Sırpları destekliyorsanız ayağa kalkın!” çağrısı yapmıştı.  
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katliamlarından rahatsızlık duy-
madığının göstergesi.2 

Peki, o hâlde bu ödül niçin 
ona verildi?  D. Mehmet Doğan, 
Nobel Edebiyat Ödülleri’nin 
mantığına eleştirel bir mercek 
tutarken mevcut dinamikleri 
üzerinden ödül tezgâhının nasıl 
işlediğini şöyle açıklar: “Aslın-
da bunun açıklaması zor değil. 
Zulme uğrayan Müslümanlar 
olduğunda, Türkler olduğun-
da kör ve sağır olunuyor, hatta 
“bunlar katliam sayılmaz” de-
niliyor. Böyle diyenler de baş 
tacı ediliyor. Bu ödül vesilesiyle 
bunun böyle olduğu bir daha 
ortaya konuldu. Bu İslamofo-
binin, Türkfobinin edebiyat 
âleminde tahrik ve teşviki an-
lamına gelir. Ödül Türkiye’den 
birine verilse idi, eminiz ki yine 
durum değişmeyecek, bu se-
fer içeriden bir İslâm düşmanı 
ödüllendirilecekti.”3 Çok “kli-
şe” bir gözlem şeklinde değer-
lendirilebilir bu açıklama fakat 
olup bitenlere bakıldığında İvo 
Andriç’ten Peter Handke’ye de-
ğişen pek bir şeyin olmadığı da 
söylenebilir.

Nobel Edebiyat Ödülleri 
her ne kadar “insanlığa hiz-
met edenleri ödüllendirmek” 
amacını taşıdığını iddia etse de 
baştan beri hep siyasi tartışma-
ların merkezinde olagelmiştir.  
Şimdiye kadar ödül verilenlerin 
listesini üstün körü taradığımız-
da bile ödül sahiplerinden bir 
kısmının “insanlığa” değil özel-
likle Batıyı koruyup kollayan 
bir çizgide olduklarını rahatlıkla 
söyleme imkânı buluruz. Buna 

2 Mete Çubukçu, “Sırbistan’a Adalet… 
Peki ya Vicdanlar?” Birikim, 1998, 
sayı:110.

3 http://www.tyb.org.tr/d-mehmet-
d o g a n - n o b e l - e d e b i y a t - o d u l u -
islamofobi-turkofobi-odulu-olarak-
degistirilsin-40236h.htm 

özellikle İslâm ülkelerinin kendi 
içinden çıkan ama yine ülkeleri-
ni aşağılayan isimleri seçtiklerini 
de eklemek gerek. Orhan Pamuk 
bu bağlamda düşünülmelidir. 
Handke’ye verilen ödülün gerek-
çesi ise şöyle açıklandı: “İnsan 
deneyiminin özgünlüğünü ve 
sınırlarını dilbilimsel ustalıkla 
araştıran etkili yapıtları.” 

Bu ödül esasen adı cinsel ta-
cize karışan Jean Claude Arnault 
yerine Peter Handke’ye verildi. 

Alına bakılırsa bu bütün içeri-
sinde tek tutarlılık belki de bu 
noktada; Handke’nin bir taciz-
cinin yerine konumlandırılması. 
İnsanlık ve adalet duygularımı-
za taciz etmesi nedeniyle Nobel 
Edebiyat Ödülü’ne layık görülen 
ama tepkilerden dolayı ertele-
nen tacizci ile aynı konumda 
Handke.4 Ona verilen ödül, da-

4 Beşir Ayvazoğlu, “İsveç 
Akademisi’nden Bir Skandal Daha”, 
Karar, 13 Ekim 2019.

ğıtıcıların insanilikten ne kadar 
uzaklaştığını ve edebiyatın güç 
ilişkileriyle bağını bir kez daha 
hatırlattı. Tabir caizse Nobel yet-
kilileri “yanlış anlaşılmak” için 
elinden geleni yapıyor!

Esasında Bosna’daki katliam 
dünyaya duyurulamamış olsay-
dı, Batı’nın yaydığı bilgi yay-
gın olsaydı muhtemelen Peter 
Handke’nin psikolojik olarak 
durduğu yerdeki atmosfer ne ise 
ona uygun bir anlatı yazılacaktı. 

Bugün, yaşanan katliamın ak-
sini iddia etmiyor olmaları da 
aslında katliamın üstünü örte-
meyecekleri boyutlara ulaşmış 
olmasındandır. Yine de hâl 
böyle iken ve ısrarla bu katli-
amın yarası kanamaktayken 
insanların karşısına çıkıp bunu 
söylemek için güçlü bir moti-
vasyona ihtiyaç var. 

Edebiyatın Ötesi

Peter Handke’nin Ben Fil-
dişi Kulede Oturuyorum adlı 
kitabındaki gibi yaptığını var-
saysak bile çığlıkların kuleye 
ulaşması nedeniyle özel olarak 
kulaklarını tıkaması gerekirdi 
ki kendisi suç mahalline bizzat 
gitmiş birisi. Handke’nin Sırp-
larla başka ve sıkı bir duygusal 
bağı olmalı. Mesela Solak Ka-
dın adlı kitabında alakasız bir 

yerde bir kahramanın azından 
market alışverişine dair bir yer-
de şöyle bir ifade geçer: “Az önce 
ekmek bölümündeydim, kasiyer 
bir kadına ekmeği kâğıda sarıp 
verdi, arkasındaki Yugoslav’ın ise 
öylece eline tutuşturdu.” Burada 
da Yugoslavlara haksızlık ve ay-
rımcılık yapıldığına dair bir ima-
da bulunuyor. 

Tuzla’daki bir fabrikanın 
içerisine toplanarak katledilen 
Boşnakların duvarlarındaki kan 

Nobel Edebiyat Ödülleri 
her ne kadar “insanlığa 
hizmet edenleri ödüllen-
dirmek” amacını taşıdı-
ğını iddia etse de baştan 
beri hep siyasi tartışma-
ların merkezinde olagel-
miştir.  Şimdiye kadar 
ödül verilenlerin listesini 
üstün körü taradığımız-
da bile ödül sahiplerin-
den bir kısmının “insan-
lığa” değil özellikle Batıyı 
koruyup kollayan bir çiz-
gide olduklarını rahat-
lıkla söyleme imkânı 
buluruz.
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izlerini görmüş biri olarak bu 
cümlelere cüret edilmesine ta-
hammül edebilmem hiç müm-
kün değil. “Sırbistan’a adalet” is-
teyen Peter Handke’yi salt edebi 
metinleri üzerinden değerlendir-
mek, Radovan Karadziç’i çocuk 
edebiyatı kitaplarıyla anıp onun 
çocuk katili olduğundan hiç 
bahsetmemek gibidir. 

Sadece bu bile bizim için 
Bosna meselesiyle ilgili belki de 
tekrar yapmamız gerekip de yap-
madıklarımızı hatırlatmaya vesi-
le olabilir. Her yıl Srebrenitsa’dan 
başlayıp Tuzla’da sonlanan Marş 
Mira yürüyüşü hem katliam ya-
panları lanetleme hem de hâlen 
kayıplarının kemiklerine ulaş-
mayı başaran ailelerin cenaze tö-
reni yaptıkları bir organizasyon. 
Sırp baskısıyla her yıl sonlan-
dırılmaya çalışılan bu yürüyüş, 
uluslararası düzeyde ve yüksek 
katılımı nedeniyle engellenemi-
yor ama sonlandırılma tehdit-
leriyle soğuk bir sinir harbi ile 
gerçekleşiyor. Yürüyüş, Birleşmiş 
Milletler tarafından güvenli ilan 
edilen Srebrenitsa’dan kaçmaya 
çalışan 15 bin kişinin dağlardan 
beş gün boyunca yürüyerek kaç-
maya çalışmasını anmak, onların 
yaşadığı zorluğu anlamayı amaç-
lıyor. Sırp askerlerinin kortej 

çevresindeki baskısı, yaşananları 
hatırlayanlar için ensenizde ölü-
mün soğuk esintisini hissettir-
meye yetiyor. Bu yürüyüş sonun-
da ancak 3 bin Boşnak Tuzla’ya 
ulaşmayı başarmıştır. O yıllarda 
Türkiye’nin verdiği destek, bir 
vefa gibi geçilen köylerde Türk 
bayrağını görüp heyecanla al-
kışlayan Boşnakların “Erdoğan” 
diye haykırmalarıyla açığa çıkı-
yor. Fakat ne yazık ki o yıllarda 
verilen destek ile bu yürüyüşe 
rağbetimiz ters orantılı. Özellikle 
İran odaklı organizasyonlar gö-
rünce insan “Neden ülkemizdeki 
STK’ların, gençlik organizasyon-
larının bu meseleyi ihmal ettiği?” 
sorusunu sormadan edemiyo-
rum. Bosna dersini çocuklarımı-
za çalıştırmaz isek Sırpların katil 
yüzünü bilemeyen nesiller Pe-
ter Handke gibi isimlere verilen 
ödüllere itiraz etmeyi bile düşü-
nemeyecektir. Bu yazının bahsi 
değil ama detaylara girmeden bir 
çağrı olması açısından Marş Mira 
yürüyüşü ile alakalı bir parantez 
açmak istedim. 

Boşnak yazar Semezdin Meh-
medinoviç Saraybosna Blues adlı 
kitabında birkaç akşam önce ka-
tilleriyle buluşmuş, şakalaşmış 
bir entelektüelin savaş yıllarında 
yaşadıklarını anlatır.  Karadziç’in 

Yeşiller Partisi döneminde ün-
lenen renkli plastik poşetlerin, 
mültecilerin birkaç parça eşya-
larını taşımasıyla ortalıkta ol-
duğunu anlatırken “Bosna’daki 
savaştan fotoğraflar ve videolar 
hep bu plastik torbalarda dolu-
dur, bu zararsız nesne trajedinin 
bir resmine hatta adeta trajedi-
nin metaforuna dönüşmüştür.” 
der.5 Bu metafordaki poşetlere 
hem Nobel’i hem de Handke 
adını koyarak tarihin çöplüğüne 
atmak mevcut durumda vicdana 
en yakın eylem olurdu. Hem bu 
sayede eleştirel düşünceleriyle 
kamuoyunun onayladığı fikir-
leri sorgulayan Slavoj Zizek’in 
yıllar önce Nobel’in kaldırılması 
önerisini yeniden düşünmenin 
gerekliliği de akla gelebilir. Peki, 
bu mümkün mü? Pek değil, o 
zaman ödüllerin kaldırılması 
söz konusu olduğunda Samuel 
Beckett’la aynı karamsar havayı 
solumak pahasına “tekrar dene, 
tekrar başarısız ol” düsturunu 
unutmamakta fayda var. 

Semezdin Mehmedinoviç 
Bosna’daki savaşın sıcaklığı 
içinde “Ölüm istatistiki bir bil-
gi olarak kabul edildiğine göre” 
der. Ne hazindir ki çok fazla bir 
şeyin değişmediği dünyada Pe-
ter Handke’nin istatistikleri bile 
dikkate almadığını görüyoruz. 
Yine yazarın “Trajedinin büyüğü 
ya da küçüğü olmaz, trajediler 
olur. Bazıları da anlatabilirler. 
Diğerleri için kalbimiz küçük-
tür. Kalbimizden taşarlar.” dedi-
ği gibi Bosna’da yaşanan katliam 
kalbimizden taşan bir trajedidir. 
Bu yüzden Bosna başta olmak 
üzere zulme uğrayanları gün-
demde tutmaya her zamankin-
den çok ihtiyacımız var. 

5 Semezdin Mehmedinoviç, Saraybosna 
Blues, çev. Ay Başman- Sina Baydur, 
Ketebe Yayınları, İstanbul, 2019.

Peter Handke, “Oradan geçen herhangi biri gibi” gez-
diği köylere, kasabalara ilişkin izlenimlerini kaleme 
aldığı kitabına, içinde şu sözlerin yer aldığı bir giriş 
yazacak kadar küstah ve cüretkârdır: “Ben aynanın 
arkasına doğru çekiliyordum; çıkan her makale, her 
yorum, her analiz ile daha da bilinmeyen, bu yüzden 
de araştırılması gereken ya da hiç değilse görülmeye 
değer bir ülke olan Sırbistan’a yolculuk yapmaya itili-
yordum. Ve şimdi ‘Ah, bak işte Sırp yandaşı’ ya da ‘Ah, 
Yugoslav hayranı!’ diyen olursa, bundan sonrasını 
okumasa da olur.
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boyutlu olma özellikleriyle teba-
rüz ederler. Bu çokluk kimseyi 
rahatsız etmemektedir. Bilakis 
“kesrette vahdet” düşüncesiyle 
farklılıklar Allah’ın ayeti olarak 
görülmüş ve bu ayetlerin var-
lıklarını bütün hususiyetleriyle 
barizleştirmelerinin önündeki 
engeller kaldırılmıştır. Aynı din-
den/inançtan/kültürden olmama-
larına rağmen asırlarca bir arada 
barış içinde yaşayan toplumların 
varlığı bu söylediğimize delildir. 
Daha 20. yüzyılın başına kadar, 
Anadolu’da, farklı inanç grup-
larının bir arada sorunsuz yaşa-
dığı bilinmektedir. Bu tarihsel 
arka plan Endülüs için de caridir. 
Emevilerin, kavmiyet taassubu-
nu aşamamış devlet tasavvuru-
nun aksine, Abbasiler döneminin 
açık fikirliliği ve yabancıyla temas 
kurmaktan korkmayan doğası 
Müslümanların tarihinde önem-
li bir açılımın imkânlarını oluş-
turmuştur. Abbasilerin Beytü’l-
Hikme aracılığıyla tevarüs ettiği 
kadim medeniyet(ler) birikimi, 
Endülüs’ün inşasında etkili ol-
muştur denebilir. Yani Endülüs’e 
yol gösteren akıl Şam, Rey (İran), 
Bağdat, Mezopotamya Havzası, 
İskenderiye, Kahire gibi şehir-
lerden/beldelerden elde edilen 
ilmi ve entelektüel mirasın aziz 
Kur’ân’ın süzgecinden geçmesi 
sonucu oluşmuştur diyebiliriz, 
kanaatindeyim.

Bu mirasın Avrupa’ya Müslü-
manlar eliyle taşınmasının ileride 
çok önemli sonuçları olacaktır. 
Bu önemli sonuçlardan birincisi 
hiç şüphesiz Rönesans (yeniden 
diriliş) hareketidir. Yunan düşün 

“Endülüs, tacı elinden alınan bahtı kara,
Savuşurken o güzel mülkü verip ağyara

Tırmanır bir kayanın sırtına, etrafa bakar
Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar

Başlar ağlatmaya biçareyi hüngür hüngür
Karşıdan valide sultan bunu pek haklı görür

Der ki:
“Çarpışmadın erkekler gibi düşmanlarla
Şimdi hiç yoksa otur kadınlar gibi ağla!”

                          Mehmet Akif Ersoy

E ndülüs, Müslümanların tari-
hinde sadece büyük bir gu-

rurun değil aynı zamanda tarifi 
imkânsız bir hüznün de kaynağı-
dır. Gururun kaynağıdır, zira Hz. 
Peygamber (s.)’in vefatının üze-
rinden henüz yüzyıl bile geçme-
mişken, Müslümanlar Hicaz top-
raklarından İber Yarımadası’na 
kadar olan yerlerde egemen un-
surdurlar. Bu egemenlik sadece 
kılıç zoruyla sağlanmış değildir. 
İslâm itikadının müstesna ferdi-
yet/şahsiyet manifestosunun ve 
adalet ilkesinin sonucudur. En-
dülüs, bu hızlı yayılma sürecinin 
en görkemli durağıdır. Öyle ki, 
Müslümanlar bu durakta yakla-
şık sekiz yüz yıl kalacaklardır. Bu 
süre içerisinde Endülüs, bilinen 
dünyanın ilim, irfan, sanat ve es-
tetik merkezlerinden biri olacak 
ve Avrupa kıtasında Rönesans’a 
(yeniden diriliş) ve Aydınlan-
maya ilham verecektir. Hüznün 

kaynağıdır. Çünkü Hıristiyan 
takvimine göre 11. yüzyıldan 
itibaren reconquista (yeniden 
fetih) amacıyla başlayan çatış-
malar, nihayet 1492’de Gırnata 
Emirliği’nin teslim oluşuyla sona 
erer. Bu tarihten sonra İber Yarı-
madası’ndaki bütün Müslüman-
lar ve Yahudiler “sınır dışı” edilir. 
Binlercesi katledilir. Tarifsiz iş-
kencelere maruz kalır. Ayrılmak 
istemeyenler ise din değiştirmeye 
zorlanır ve engizisyon mahkeme-
lerinde akla ziyan cezalara muha-
tap olur.

Kesrette Vahdet

Müslümanların Batı’daki 
en görkemli medeniyeti olan 
Endülüs’ü yakından tanımaya 
her zamankinden daha fazla ihti-
yacımız var. Ulus devlet paradig-
masının meflûç ettiği Müslüman 
zihnin en büyük zaaflarından 
biri olan “ötekiyle” bir arada 
barış içinde yaşama imkânının 
tarihsel olarak mücessem hâle 
geldiği yerlerin başında Endü-
lüs gelir. Bu yönüyle kozmopolit 
bir kültürün temsilcisi olduğu-
nu söylemek mümkündür. Bu 
kültür dönemin neredeyse bü-
tün büyük şehirlerinde caridir. 
Bağdat, Buhara, İstanbul, Şam, 
Semerkant gibi şehirler çok kül-
türlü, çok dinli, çok dilli ve çok 

GURUR VE HÜZÜN 
BELDESİ: ENDÜLÜS

Kamil ERGENÇ

Müslümanların Avrupa’yla teması da muhataplarında oldukça derin 
izler bıraktı. Barbarlığın ve vahşiliğin girdabında debelenen dönemin 
Avrupa’sı, Müslümanların birikimlerini hayranlıkla izledi. İbn Haldun’un 
“mağluplar galipleri taklit eder” iddiası bir kez daha gerçek olmuştu. 
Öyle ki Arapça, soylu gençler ve yerli halk tarafından hemen benimsendi 
ve Latincenin yerini almaya başladı. Avrupa’nın tahsilli gençleri, 
meramlarını Arapçayla anlatmaya ve Latinceyi küçümsemeye başladı.
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dünyasının önemli simalarıyla 
Müslümanlar sayesinde temas 
kuran Avrupa entelijansiyası, 
kilise dogmatizmini geriletecek 
ve böylece feodalitenin mağlup 
edilmesine öncülük edeceklerdir. 
Bu sayede Avrupa, özgür düşün-
cenin imkânlarını fark etmiş ve 
skolastik düşüncenin bertaraf 
edilmesinde önemli bir ente-
lektüel mevzi kazanmıştır. Batı 
dünyasında “şarih” olarak bilinen 
Kurtuba kadısı İbn Rüşt, denebi-
lir ki, Avrupa hinterlandındaki en 
etkili düşünürdür. Öyle ki, kilise 
karşıtı söylemin inşasında O’nun 
fikirlerinden istifade edilir. Bu 
istifade süreci İbn Rüşt’ün kilise 
temsilcileri nazarında “sakınca-
lı” damgası yemesine sebep olur. 
Dahası, bir dönem İbn Rüşt oku-
mak, kilise otoriteleri tarafından 
yasaklanır ve kitapları yakılır. 
Endülüs’ün bu dev siması, din-
felsefe/vahiy-akıl ilişkisi husu-
sunda Avrupa düşün dünyasına 
büyük bir katkı sağlamıştır. İbn 
Rüşt’ün din ve felsefeyi aynı me-
meden süt emen ikiz kardeş ola-
rak gören anlayışı, yorum tekelini 
elinde bulunduran kiliseye karşı 
hür düşünce mektebinin oluşma-
sını sağlamıştır. Aklı tahfif eden 
Katolik geleneğe karşı, bilimin 
himmetine sığınarak protest tav-
rın inşasına yardım eden bu hür 
düşünce mektebi, büyük bedeller 
ödeyerek sonraları Aydınlanma 
sürecinin öznesi olacaktır. Kili-
seye duyulan öfke ve nefret se-
bebiyle Endülüs’ten tevarüs ettiği 
“hikemi bilginin” kutsalla irtiba-
tını koparan bu mektep, “seküler 
bilginin” rehberliğinde modern 
Avrupa’yı inşa edecektir.   

Endülüs oldukça zengin bir 
ilmi/entelektüel havzaya sahiptir. 
Fizikte İbn Firnas, matematikte 
Macriti, cerrahide Zehravi, ha-
diste İbn Abdilberr, Milel ve Ni-
hal alanında İbn Hazm, filolojide 
Batalyevsi, tıpta İbn Bâcce, coğ-
rafyada İdrisi, astronomide Bat-
ruci, usulde Şâtıbi, Endülüs’ün 

diğer sembol isimleridir. Bâtıni/
sufi ekolün zirve ismi İbn Arabi 
ile işraki geleneğin önemli temsil-
cilerinden İbn Tufeyl’i ve büyük 
seyyah İbn Battuta’yı da anmak 
gerek elbette… Hem zahiri (İbn 
Hazm) hem de Bâtıni (İbn Arabi) 
çizginin zirve isimlerini çıkaran 
bir coğrafya olması, -herhalde- 
Endülüs’ün çok kültürlü ve çok 
dilli doğasının neticesidir. Şiir, 
edebiyat, musiki ve mimari de or-
taya konulan çaba olağanüstüdür. 
Kurtuba kadısı İbn Rüşt’ün ders 
halkasına her dinden, her mez-
hepten insanlar katılabilmekte-
dir. Ders meclislerinde edebiyat-
tan şiire, kozmolojiden musikiye 
kadar birçok alanda değerlendir-
meler yapılabilmektedir. Doğu’da 
ki başkentlerde yazılan eserler ol-
dukça hızlı bir şekilde Endülüs’e 
ulaşmakta ve mütalaa edilmekte-
dir. İbn Rüşt’ün Gazali’ye yazdığı 
“tehâfüt”, etkileşimin boyutlarını 
göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir.

Düşünceyi belli bir coğrafya-
ya/mekâna özgü kılmak ebetteki 
hakkaniyetle bağdaşmaz. İn-
sanlık ailesi bilgiyi biriktirerek, 
kolektif olarak, nesilden nesile 
aktara gelmiştir. Bu aktarıma, el-
bette ki tecrübe de eşlik etmiştir. 
Oluşan birikim, elden ele zihin-
den zihine taşınarak zenginleş-
miştir. Endülüs’te ortaya çıkan 
birikim de bu söylediğimiz bağ-
lamdan bağımsız değildir. Müs-
lümanların Hicaz Yarımadası’nın 
dışına çıkmaları, onların başka 
kültür ve medeniyet havzalarıyla 
karşılaşmalarını sağlamıştır. Pers 
uygarlığı tesiri altındaki Irak ve 
İran, Roma uygarlığı tesiri altın-
daki Yunan, Mısır ve Suriye gibi 
yerlerden tercümeler yoluyla 
elde edilen bilgiler, üzerine ye-
nileri konularak ve yeniden yo-
rumlanarak başka topluluklara 
aktarılmışlardır. Bu yorumlama 
ameliyesi büyük ölçüde vahyin 
kılavuzluğunda gerçekleşmiş-
tir. Müslümanlar, sabiteleriyle 

mütenasip olan her türlü bilgiyi 
almış, olmayanların ise neden 
olmadığını açıklamaya çalışmış-
lardır. Edebiyat ve mitoloji/efsane 
gibi sahalardan tercüme yapılma-
ması, ciddi bir seçiciliğin işareti-
dir. Bahsini ettiğimiz bu tercüme 
sürecine Hıristiyanlar da yardım-
cı olmuştur. Beytü’l-Hikme, ken-
di zamanının önemli bir çeviri 
okulu olarak hizmet vermiştir. 
Benzer hizmeti, Endülüs hav-
zasında ise Tuleytula (Toledo) 
yapacaktır. Müslüman düşünür/
ilim adamlarının eserleri burada 
Avrupa’nın yerel dillerine çevrile-
cek ve yukarıda da değindiğimiz 
üzere Rönesans ve aydınlanma-
nın yolunu açacaktır. Tercümele-
rin toplumların düşünce/fikir ve 
eylem dünyası üzerinde yaptığı 
etkiye en güzel örnek Beytü’l-
Hikme ve Tuleytula (Toledo)dır. 
Tarihten öğrendiğimiz kadarıyla, 
başka kültürlerle/medeniyetlerle 
karşılaşan toplumların düşünsel 
anlamda ciddi atılımlar yaptığını 
ve aynı zamanda birlikte yaşa-
ma kültürünün oluşmasına cid-
di katkı sunduklarını söylemek 
mümkündür.

Endülüs’ün 
Müslümanlaşması

Endülüs’ün “Dârü’l-İslâm” 
olma süreci oldukça dikkat çe-
kicidir. Mısır’ın fethi sonrasında 
Kuzey Afrika’nın tamamını ele ge-
çiren Müslümanlar, burada Ber-
beri Hanedanlıkları kurmuştur. 
Öteden beri Konstantinopolis’in 
fethini önemseyen Müslümanla-
rın, bu hedefe ulaşmak için İber 
Yarımadası’nı dolaşıp, Balkanlar 
üzerinden taarruzda bulunma 
niyeti vardır. Çünkü daha önce-
leri birkaç defa Konstantin’e sefer 
düzenlenmiş fakat şehrin sağlam 
surlarını denizden aşmak müm-
kün olmamıştır. Avrupa’yı, İspan-
ya üzerinden dolaşarak yapılacak 
sefer, bir anlamda Konstantin’i 
arkadan kuşatmak olacaktır. Fa-
kat bu hedef Pireneler’de Batı 
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Almanlarının güçlü direnişiy-
le sekteye uğrayacaktır. Ancak 
Müslümanlar, İspanya’ya ayak 
basmıştır ve yaklaşık sekiz asır 
sürecek medeniyetin temelleri 
atılmaya başlanmıştır.

Müslümanlar, İber Yarımada-
sı’na ayak bastıklarında karşıla-
rında Vizigotların zulmü altında 
inleyen bir topluluk buldular. 
Bu topluluğun içerisinde hatırı 
sayılır oranda Yahudi de vardı. 
Dolayısıyla burada yerleşmek zor 
olmadı. Yönetimini üstlendiği 
insanlara zulmeden her “otorite-
nin” başına gelen Vizigotların da 
başına geldi. Din değiştirmeye 
zorlanan, değiştirmemesi halin-
de köle olarak satılan Yahudiler, 
Müslüman akıncılara rehberlik 
yaptı. Yöneticileriyle aynı mez-
hepten olmadıkları için sürekli 
ezilen, horlanan ve sömürülen 
yerli halk ise başlarındaki des-
potlardan kurtulmak için yeni 
gelenleri bir umut olarak gördü. 
Bu umutlarının yersiz olmadığı 
ilerleyen yıllarda anlaşıldı. Müs-
lümanlar, Doğu’da elde ettikleri 
kozmopolit yaşam modelini bu-
rada da cari kılmayı başardı. İlk 
giden Keşif birliklerinden sonra 
sahneye Berberi komutan Tarık 
b. Ziyad çıktı. Böylece sekiz asır-
lık Endülüs uygarlığının temelleri 
atılmış oldu.

Her temas iz bırakır malum. 
Müslümanların Avrupa’yla tema-
sı da muhataplarında oldukça 
derin izler bıraktı. Barbarlığın ve 
vahşiliğin girdabında debelenen 
dönemin Avrupa’sı, Müslüman-
ların birikimlerini hayranlıkla 
izledi. İbn Haldun’un “mağluplar 
galipleri taklit eder” iddiası bir 
kez daha gerçek olmuştu. Öyle 
ki Arapça, soylu gençler ve yerli 
halk tarafından hemen benim-
sendi ve Latincenin yerini almaya 
başladı. Avrupa’nın tahsilli genç-
leri, meramlarını Arapçayla anlat-
maya ve Latinceyi küçümsemeye 
başladı. Bu durum dönemin kili-
se otoritelerinin canını fena hâlde 

sıktı. Aralarından şikâyetlerini 
yüksek sesle dile getirenler oldu. 
Bunlardan biri olan İspanyol 
asıllı başpiskopos Alvaro’ya ait 
şu cümleler dönemin atmosfe-
rini anlamak açısından dikkate 
şayandır. “Benim Hıristiyan kar-
deşlerim Arapların şiir ve edebi-
yat eserlerinden büyük bir haz 
alıyorlar. Müslüman kelamcı ve 
feylesoflarının eserlerini, onları 
reddetmek değil, daha düzgün ve 
seçkin bir Arapça öğrenmek için 
tedris ediyorlar. Bugün kilisenin 
dışında Hıristiyanlığın kutsal me-
tinlerine yazılmış Latince şerhleri 
okuyacak bir kimseyi bulmak ne 
mümkün. Kim İncilleri ve onla-
rın cüzleri olan peygamber ve 
havarileri bölümlerini okuyor. 
Heyhat! Yetenekleriyle temayüz 
etmiş Hıristiyan gençler Arapça-
dan başka bir dil ve edebiyat ta-
nımaz hale geldiler. Onlar Arapça 
eserleri büyük bir azimle okuyor, 
büyük paralar harcayarak Arap-
ça kütüphaneler oluşturuyor ve 
her yerde Arap (İslâm) kültürünü 
övüyorlar.” Bu hayranlık öylesine 
büyüktü ki, Avrupa’nın soyluları, 
çocuklarının tahsili için Müslü-
manların okullarını tercih ediyor-
lardı. Endülüs’te kitaba duyulan 
ilgi de had safhadaydı. Lübnanlı 
Tarihçi Philip Hitti, Siyasal ve 
Kültürel İslâm Tarihi isimli ese-
rinde, sadece Kurtuba kütüpha-
nesinde 400.000 cilt kitap oldu-
ğundan, bunun 40 cildinin ise 
kütüphanede bulunan kitapların 
konu başlıklarını içerdiğinden 
bahseder. Aynı dönemde Hıristi-
yan Avrupa’nın bütün prenslikle-
rindeki kitap sayısı Kurtuba kü-
tüphanesinin onda biri kadardır.

Trajedinin Başlangıcı

1492 tarihi Endülüs için 
trajedinin başlangıcı sayılabi-
lir. Ancak öncesi de vardır. 11. 
yüzyıldan itibaren Papalık İber 
Yarımadası’nı yeniden Hıristiyan-
laştırmak için Müslümanlara kar-
şı savaşa destek verir. Avrupa’nın 

barbarları olan Vikingler yerleşik 
düzene geçer ve Müslümanlara 
karşı savaşın öncü kuvveti olarak 
kullanılır. Fransa tarih sahnesine 
çıkmaya başlar ve Roma-Germen 
imparatorluğu merkezileşmeye 
başlar. Artık Müslümanlara rahat 
yoktur. Bu süreç 1492’de Gırnata 
Emirliği’nin Hıristiyanlara tesli-
miyle son bulur ve fakat burada 
kalmaz.1492’yi farklı kılan şey 
bu tarihten sonra hiçbir şeyin es-
kisi gibi olmamasıdır. Denebilir 
ki, tarihin esaslı kırılma noktala-
rından biridir 1492. Hıristiyan-
lık, Doğulu geçmişiyle arasına en 
kalın duvarları bu tarihten son-
ra örmüştür. Beytlahimli İsa bir 
anda Avrupalı olmuştur. Kudüslü 
Meryem sarı saçlı ve mavi gözlü 
olarak resmedilmeye başlanmış-
tır. Bir proje olduğu hususunda 
neredeyse ittifak edilen moder-
nite bu tarihten sonra mevzisini 
tahkim etmeye başlamıştır. De-
mokrasi, piyasa, gelişme, hoşgö-
rü kavramları bugünkü içeriğine 
bu tarihten sonraki süreçte ka-
vuşmuştur. Akdeniz’de Osmanlı-
Memlük, Asya’da Babür ve Çin, 
Türkistan’da Altınordu/İlhanlı, 
Afrika ve Amerika’da İnka-Az-
tek, Mali-Songhay medeniyetleri 
bu tarihin açtığı çığırdan doğ-
rudan etkilenecek ve çoğu bü-
tünüyle tarihten silinip gidecek, 
kalanlar ise Avrupa’da ortaya çı-
kan modern paradigmaya teslim 
olacaktır. Aslında Kıta Avrupa’sı 
15. yüzyıl boyunca veba salgını, 
rakip prenslikler arasında sonu 
gelmez savaşlar, kilise dogma-
tizmi ve bu dogmatik kültürün 
kasvetli doğasından kurtulmak 
için düzenlenen karnavallar, 
akıl-iman çatışması, takva için 
çekilen eziyetler ve dinsel per-
hizlerle meşguldür. Ancak 15. 
yüzyılın sonunda başlayan deniz 
seferleri tarihin akışını değiştire-
cektir. Kristof Kolomb ve Vasco 
de Gama öncülüğünde başlayan 
bu seferler, Kıta Avrupası’na sı-
kıştırılan Hıristiyanlık için adeta 
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hayat suyu olmuştur. Vasco de 
Gama’nın yola çıkış gerekçesi 
“Doğu’daki Hıristiyanlarla birle-
şerek İslâm egemenliğine darbe 
vurmaktır.” Din hâlâ en güçlü 
motivasyon kaynağıdır.

Artık Avrupa için yeni bir 
dönem başlamaktadır. 1492’den 
birkaç yıl sonra Portekizliler ön-
cülüğünde Afrika baştanbaşa ge-
çilecek ve Hindistan’a ulaşılacak-
tır. Bu, Avrupa için Aydınlanma 
devrimine kadar giden yolun baş-
langıcıdır bir anlamda. Osmanlı 
tarafından kıta Avrupa’sına sıkış-
tırılan Hıristiyanlık, kendisine 
yeni bir mecra bulmuştur. Por-
tekizliler aracılığıyla denizcilik 
alanında oldukça hızlı mesafe kat 
eden Avrupa, ilerleyen tarihlerde 
Akdeniz’deki Osmanlı ve Mem-
lük egemenliğini sarsacaktır. En-
dülüs’teki ilmi/entelektüel bilgiyi, 
Tuleytula (Toledo) çeviri okulu 
aracılığıyla tevarüs eden Avrupa, 
kilise karşısındaki bağımsızlığını 
bu bilgiyi sekülerleştirerek kaza-
nacaktır. O güne kadar Sümer-
Bağdat-Mezopotamya-İskende-
riye-Endülüs arasında kesintisiz 
devam eden hikmet geleneği, 
Avrupalılar tarafından seküler bir 
muhtevaya büründürülecektir. 
Modernite, bu dindışı/seküler 
bilgi aracılığıyla ihdas edilecektir. 
Bugün küre ölçeğinde meşrui-
yet arayışı içinde olan bu dindışı 
kültürle mücadele etmenin yolu, 
kanaatimce, hikemi bilgi gelene-
ğini tevarüs edip, bilginin kut-
salla irtibatını sağlamaktan geçi-
yor. Endülüs’ün ilmi/entelektüel 
mirası, bize bu konuda yardımcı 
olabilir. Şimdiye kadar genellikle 
gözyaşı akıtılarak yâd edilen En-
dülüs için ter akıtmanın zamanı 
geldi de geçiyor…

Rivayet odur ki, Gırnata Emi-
ri şehri Hıristiyanlara teslim tö-
reninden sonra kendisine tahsis 
edilen ikamet yerine giderken, 
gözyaşları içinde El-Hamra’ya ba-
kar ve iç geçirir. Onun bu duru-
munu gören annesi ise “Erkekler 

gibi savaşıp savunamadığın yer 
için şimdi kadınlar gibi ağla!” di-
yerek bu trajik duruma öfkesini 
belirtir. Arap-Berberi gerginliği, 
saltanat ideolojisinin kof doğası, 
lüks ve sefahate düşkünlük gibi 
nedenlerle çöken yaklaşık sekiz 
asırlık Endülüs Medeniyeti’nin 
tüm mirası artık Hıristiyan mer-
hametine emanettir. Barış içinde 
birlikte yaşama kültürüne olduk-
ça yabancı olan Hıristiyanlık, bu 
emanete zerrece saygı gösterme-
yecektir. Asırlarca biriktirdiği kin 
ve nefreti hiç sakınmadan boca 
edecektir Endülüs’ün üzerine. 

Bu koca medeniyetten geri-
ye, İslâm’ı ve Müslümanları ha-
tırlatan hiçbir şey kalmasın diye 
oldukça sistematik bir kıyım ger-
çekleştirecektir. 80.000 bin cilt 
kitabın yakıldığından bahseder 
tarihçiler. Camiler ya yıkılır ya da 
kiliseye çevrilir. Hamamlar dahi, 
kubbeli yapıları nedeniyle, İslâmî 
bir görüntü verdikleri için, yı-
kımdan nasibini alır. Başlangıçta 
Müslümanlara verilen, dinlerine 
göre yaşama özgürlüğü temina-
tı kısa bir süre sonra ihlal edilir. 
Müslümanlar kıtadan sürülme ya 
da din değiştirme seçenekleriyle 
baş başa bırakılır. Binlercesi en-
gizisyon mahkemelerinde akla 
ziyan işkencelere maruz kalır. 
Müslüman ismi almaları dahi 
yasaklanır. Bu dönemde dışarıda 
Hıristiyan gibi görünüp evlerinde 
Müslümanca yaşamaya çalışanla-
ra Morisko adı verilir. Morisko-
lar dönemi, 17. yüzyılın başına 
kadar devam eder. Sadece Müs-
lümanlar değildir zulme maruz 
kalan… Yahudiler de aynı kade-
ri paylaşır Müslümanlarla. İber 
Yarımadası’nın Müslüman akın-
cılar tarafından fethedilmesinde 
rehberlik yaptıkları için onlara 
duyulan kin daha fazladır. Kıta-
dan sürülen Yahudilerin bir kısmı 
Mağribe bir kısmı Osmanlı’ya bir 
kısmı da Kuzey Avrupa’ya doğru 
dağılır. Jaques Attali’nin deyimiy-
le “Avrupa 1492’de, kendisine 

Kudüs’ü hatırlatan her şeyden 
arınmıştır.” 

Yahudilere duyulan kinin son 
örneği İkinci Dünya savaşında 
görülecektir. Hitler’in riyasetin-
de toplanan Germenler, Yahudi-
lere zerrece acımayacaktır. An-
cak ilginçtir, kadim düşmanlar 
olan Hıristiyanlık ve Yahudilik 
modern paradigmanın teorik 
ve pratik zeminini tahkim etme 
sürecinde iş birliği yaparlar. Bu 
iş birliğinin tek amacı vardır: 
İslâm’ı ve Müslümanları gerilet-
mek… İş birliği hâlâ devam edi-
yor. Bu iş birliğinin meyvesi hiç 
kuşkusuz İsrail oldu. Hıristiyan-
lığı Batı Roma kodlarına uygun 
bir din haline getirerek Kudüs’e 
sırtını dönen Avrupa Hıristiyanlı-
ğının Yahudilerle ittifakı daha ne 
kadar sürer bilemiyoruz. Ancak 
Yahudiliğin 1492’nin intikamını 
Avrupalılardan aldığını söylemek 
mümkündür, diye düşünüyo-
rum. Şimdi ise Yahudi-Hıristi-
yan ittifakı kadim Roma beldesi 
olarak gördükleri Anadolu’nun 
İslâm’dan arındırılması için uğra-
şıyor. Buralardaki bin yıllık varlı-
ğımız önemli. Bu varlığı asırlarca 
“kesrette vahdet” şuuruyla sür-
dürdük. Son bir asırdır ise kalp 
ve zihin dünyamız ulus devlet 
paradigması tarafından işgal edil-
di. Bu işgalden kurtulmadıkça 
buralardaki varlığımızı sürdür-
mek mümkün görünmüyor. Ba-
şımıza nelerin geleceğini görmek 
için Endülüs’e bakmak kâfidir…
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