
ZOR ZAMANLARDA SORUMLULUKLARIMIZ
-İslâm Âlemi, Yüzyılın Antlaşması ve Arayışlar-

T arihin dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler’de dünyanın büyük bir kısmını karşısına alarak 
ABD Büyükelçiliği’ni Telaviv’den Kudüs’e taşıyan ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden Donald Trump, şimdi de 

Filistin topraklarının tamamını zalim, işgalci İsrail’e peşkeş çekme peşinde. Adına “Yüzyılın Antlaşması” dediği ihanet-
işgal planını tüm dünyaya duyurdu. Trump, damadı ve aynı zamanda danışmanı Jared Kushner ile Ortadoğu Özel 
Temsilcisi Jason Greenblatt’la hazırladığı ihanet planını Siyonist İsrail’in Başbakanı Benyamin Netenyahu ile birlikte 
açıkladılar. Açıklamanın yapıldığı salonda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Umman’ın büyükelçileri de hazır 
bulundu. Olaya daha geniş bir açıdan bakarsak bu proje İsrail’in şu ana kadar işgal ettiği toprakları, işgal ettiği yer-
lerdeki yapılanmaları meşru kabul ettirmeyi hedeflemektedir.

Ortadoğu’da yaşanan trajediyi Ortadoğu’nun Batısı olan Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’tan oluşan mağrip ülkele-
rine de taşımak için uğraşan küresel siyasetteki yeni gelişmeler eskisiyle-yenisiyle dünya düzeninin İslâm ve Müs-
lümanlarla sorununun olduğunu gösteriyor. İslâm’ın, dünyaya yeni bir nefes, yeni bir ruh verecek değerlere sahip 
olduğunu biliyorlar. İslâm dünyasında İslâmî birikimler arttıkça tedirgin olmaya başladılar. Kendi tefessüh etmiş cahili 
düzenlerine karşı İslâm’ın bir kurtuluş reçetesi olmasını engellemek, küresel bir alternatif olmasını önlemek için İslâm 
dünyasında yükselen direniş bilincini kırmak, önünü kesmek istiyorlar.

Müslüman toplumların bugününü esir alan ve gerçek anlamda yüzleşme yapılmadığında gelecekte de edilgen 
kılıcı etkisi devam edecek olan “işraki din dili” teşrih masasına yatırılmalıdır. Küresel sistem bir yandan Suud tarafın-
dan temsil edilen Neo-Selefilikle İran eksenli Şiilik arasındaki gerilimi kendi lehine kullanırken; diğer yandan da işraki 
geleneğin edilgen kılan perspektifini özendiriyor. İslâm dünyası, ümmeti uçurumun eşiğine itebilecek bir dağınıklık 
ve iç savaş hâli yaşıyor. Müslüman toplumlar olarak ağır imtihanlara tabi tutulduğumuz bir dönemden geçiyoruz. 
Müslümanların bulunduğu her beldeden alevler ve feryatlar yükseliyor!

 Soğuk Savaş sonrası dünya hâkimiyet mücadelesinde; hegemonik güçler İslâm’ı hedef olarak seçtiler.  Dünyada 
İslâm’a karşı bir kuşatma hareketi var. Avrupa ile Amerika sathında  aşırı sağ yeni bir nesil ortaya çıkaran sıkıntılar 
Müslüman kimliklerinin dünya sathında gittikçe daha fazla siyasi  rol üstlendiğinin bir göstergesi.  Ne hazindir ki bu-
gün dünyada Müslümanları temsil eden, haklarını savunan, ayrım yapmadan onların dertleriyle dertlenen bir devlet 
ve kurum, siyasi odak yok… İşin tuhafı bunu kendine dert edinen Türkiye hariç kimse yok.  Son yıllarda Transatlantik 
ve Avrasya Blokları arasında belirgin tercihler yapmayıp üçüncü yolu tercih eden Türkiye’nin kuşatılmasına da bu 
bağlamda bakmak gerekiyor. Elazığ’daki depremde de görüldüğü üzere toplumumuz ana çizgileriyle bir ruhi deprem 
yaşamıyor. Deprem gibi bir felaket karşısında gösterdiği gayretle tek bilek, tek yürek hâline gelmiş olması da bunu 
göstermektedir. Bu toplum tüm sıkıntılı zamanlarında bu tavrı göstermiş, bir organizasyonun içinde yer almayanlar 
bile insanı duygulandıran fedakârlıklar sergilemişlerdir.

Kabul etmek gerekir ki, yaşadığımız süreç Müslümanlar olarak bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Gayret 
göstermesi gerekenlerin gayretsizliği bu zilletin sebebidir. Hedefsiz, morali bozuk, neyi ne kadar,  nerede, ne zaman 
yapması gerektiğini bilmeyen aciz ve zayıflık içindeki umudunu kesmiş bir topluluk hiçbir şey yapamaz. Uyarıcı-di-
riltici düşünce; yerel sorunlardan hareketle temel paradigmaya dayanan yalın, kesin ve net çözümler içeren somut 
fikirlerdir. Şayet bu uyarıcı-diriltici düşünce temel paradigmaya aykırı olursa topluma etkisi olmayacağı gibi tam 
tersine tepki de yaratır. Fransız tipi laikliğin savunulması tepki uyandırır; ancak ‘dinde zorlama yoktur’ temel para-
digmasına uygun bir uyarıcı-diriltici düşünce kabul görecektir. Biz kendimiz olamadıkça; kendi değerlerimizle diril-
medikçe; iki asırdır başımızda döndürülen oyunlara uyanıp bu oyunları bozma kararlılığı gösteremedikçe; ezilmekten, 
horlanmaktan, katliamlara, tahkirlere maruz kalmaktan, piyonlarca yönetilmekten kurtulamayız. Çıkış yoluna dair 
müzakere ve tartışmalar; ümmeti aşağılık duygusuna sokacak kasıtlı bir eleştiri veya hayali bir ütopyanın ve ucuz 
kurtuluşun peşinden koşturup yeni bir hayal kırıklığı yaratacak gerçekten ve gerçeklikten uzak bir balon çözüm ve 
uğraş olmamalıdır

Aslında Hz. Âdem’den bu yana bütün elçiler, Kur’ân’ın zikir diye adlandırdığı temel paradigmalar olan tevhid, 
risalet ve ahireti anlattılar. Ancak bu elçiler, temel paradigmaların yanında bu paradigmalara dayanan uyarıcı ve 
diriltici mesajlarla Kur’ân’da kıssaları anlatılan toplumların sorunlarını ön plana almış, onlara kısa basit yalın hedeflerin 
çözümlerini önermiş, o toplumların uyanan kadrolarını ve kitlelerini harekete geçirmişlerdi. İslâm aleminin alimleri-
nin ve aydınlarının ilk ve önemli görevi: Temel paradigma olan vahye dayanan uyarıcı-diriltici ve güncel çözümler 
üretmeleri, kitlelere bunu basit, açık ve çarpıcı mesajlar şeklinde ulaştırmalarıdır. Açık söylemek gerekirse çağdaş 
hayattan zaman itibariyle kopuk, soyut düzeyde kalan ‘temel paradigma’nın kavramlarıyla çağımız insanlarını hare-
kete geçiremezsiniz. Unutmamak gerekir ki sabır beklemek değil, inandıklarımız uğruna çalışırken iyi tutumumuzu 
her zaman koruyabilmektir.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
Umran 
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G Ü N D E M   DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Mustafa AYDIN

Toplumumuz ana çizgileriyle bir ruhi deprem yaşamıyor. Deprem 
gibi bir felaket karşısında gösterdiği gayretle tek bilek tek yürek 
hâline gelmiş olması da bunu göstermektedir. Bu toplum tüm sıkıntılı 
zamanlarında bu tavrı göstermiş, bir organizasyonun içinde yer 
almayanlar bile insanı duygulandıran fedakârlıklar sergilemişlerdir.

Depremin Düşündürdükleri 

A.

O rtadoğu’da ya-
şanan trajediyi 

Ortadoğu’nun Batısı 
olan Libya, Tunus, Ce-
zayir ve Fas’tan oluşan 
mağrip ülkelerine de 
taşımak için uğraşan 
küresel siyasetteki yeni gelişmeleri ele almayı 
planlamıştım. Ancak Elazığ-Malatya bölgesinde 
yaşadığımız deprem olayı gelecek sayıda da ele 
alabileceğimiz bu konuyu atlayıp yıkıntılardan 
doğan mal kayıplarının yanında şu andaki verilere 
göre 43 kişinin sağ çıkarılması ve 41 vatandaşımı-
zı kaybettiğimiz deprem üzerinde durmak, biraz 
da ele alınmayan yönleri üzerinde bir fikir teati-
sinde bulunmak istiyorum. 

Acıların, felaketlerin dereceleri de birbirlerin-
den farklıdır. Bazı olaylar vardır ki çok daha acı-
dır. Çünkü anidir, beklenti dışıdır, o andaki bir 
çaresizlikten doğmaktadır. Kanserden mustarip 
birisinin bir bakıma beklenen ölümüyle, sapasağ-
lam görünen birisinin ani bir kalp kriziyle ölmesi 
çevresindeki insanlara farklı etkilerde bulunur. 
İkincisi daha bir üzüntü verir. Fiilen hesapta ol-
mayan bir yangınla bir evin, eşyalarının ve geçim 
imkânı olan iş yerinin kaybedilmesi can kaybının 
olmamasıyla biraz teselli bulunulabilirse de kolay 
algılanabilir bir şey değildir. Hele yanarak ölmek 
geride kalanlara sıradan ölümden daha fazla acı 
veren bir olaydır. Bir deprem yığıntısının altında 
can vermek de böylesi bir şeydir. Deprem, bir yı-
kılış, bir yangındır. 

Gerçekten de bazı 
olaylar (değişimler) var-
dır ki evrimcilerin dedi-
ği gibi binler, on binler-
ce yıl sürer. Bazı olaylar 
da vardır ki küçük bir 
zaman aralığında olup 
biter. Yangın bir saatlik 

iştir, bazı olaylar da vardır ki saniyelerin içinde 
olup biter. Birkaç kişinin öldüğü, arabaların hur-
daya çıktığı bir trafik kazası üç-beş saniye içinde 
gerçekleşir. Sonucu büyük olan deprem de böylesi 
çok kısa bir zamanda olup biten bir felakettir. 

Deprem, bir tarafı ilahi iradeye dayalı, bir ta-
rafı doğal nedenselliklere, hatta bir yönüyle insan 
iradesiyle kesişen bir olaydır. Bir başka deyişle (ve 
filozof Kant’ın ifadesiyle) deprem bütünüyle mü-
dahale edemediğimiz fiziki (fenomenal) bir olay 
almadığı gibi her haliyle insan tarafından müda-
hale edilebilen (noumenal) bir olay da değildir. 
İlahi mesajlardan ve bilimsel çalışmalardan anla-
dığımıza göre kâinattaki serpiştirilmiş küreler ve 
tabi bu arada yer küremiz, başlangıçta Allah’ın 
sınırsız güç ve azametiyle ortaya çıkmış birer ateş 
topu idiler. Zamanla söndürüldüler, dıştan içe 
doğru katılaştılar. Olup bitenlerden de anlaşılıyor 
ki kütlelerinin büyüklüğü ile orantılı olarak mer-
kezlerinde hâlâ çok sıcak birer bölge var. Burada-
ki hareket üstteki kabukların kırılması volkanik 
patlamaları ve fay hattı adı verilen bölgelerdeki 
çökmelerle birlikte deprem dediğimiz büyük sar-
sıntılara sebep olmaktadır. Bu durum bir sünne-
tullahtır, yani insan olarak bizim değiştiremeyece-
ğimiz bir şeydir.
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Düşme yasasını ortadan kaldıramadığımız 
gibi, depremi de ortadan kaldıramayız. O, derece-
si bölgeye göre değişmekle beraber, hep olacaktır. 
Düşme yasasına rağmen belli şartlar içinde havada 
uçabiliyorsak depremi de ortadan kaldıramamıza 
rağmen daha iyi yapılmış binalarla depremden 
sağ salim çıkabiliriz. Ama unutmamalıyız ki bu-
nun hep bir sınırı vardır. Mevcut gözlemlerimi-
ze göre 8 Rihter ölçeğinin üzerinde pek deprem 
olmamaktadır. Ama bu bir gün 9 ölçeğinde bir 
depremle asla karşılaşmayacağımız anlamına gel-
mez. Unutmamalıyız ki takdir, tedbirin hep üze-
rindedir. Buna rağmen şu anda 
yapmamız gereken şey elbette 
tedbirli olmak ve en azından 8 
ölçeğinde bir depreme dayana-
bilecek evler inşa etmektir. 

Depremler şüphesiz pek 
çok (doğal) olay gibi, üzerinde 
düşünülmesi ve ibret alınması 
gerekli olaylardır. Bu düşün-
me ve ibret alma, Allah’ın da 
bizden istediği bir şeydir. An-
cak unutulmamalıdır ki bu tür 
konularda sıkça yapıldığı gibi 
o olayla o olaydan çıkarılabile-
ceği düşünülen mesaj arasında 
mutlak bir tekabüliyet (uyum) 
yoktur. Daha açık ifade etmek 
ve bir örnekle anlatmak gere-
kirse doğal afetler mutlaka biri-
lerini doğrudan cezalandırmak 
veya bilinmeyen bir manevi 
mükâfat için gerçekleşmez. 
Helak, tarihte açık bir peygam-
ber mesajını reddedip, “tehdit 
ettiğin felaket gelsin” diyen 
toplumlara gelmiştir. Çünkü 
burada hem bir fitne ve fesat, hem de açık bir ila-
hi mesaja başkaldırı vardır. Helakın gerekçesi olan 
ahlaken tefessüh etmek de budur. Açık bir me-
saja karşı çıkmayan toplumların yaşadığı felaket, 
bağlantısı itibariyle görecelidir. Tabi hiçbir ahlaki 
sapma da bir kıyamet alameti değildir. Bir dönem-
lerinde antik Yunan’ın ahlaksızlığı, Roma’nın zul-
mü, 15. yüzyıldan günümüze Batı ülkelerinin sö-
mürgeciliği çerçevesinde gerçekleşen katliamlar, 
insanların rızıkları olan hazır stokları yağmalayan 
sömürge hareketleri ve süregiden zulümleri dün-
yanın sonuna (kıyamete) işaret etmedi, bu çirkin 

eylemler birebir cezalandırılmadı ve bilindiği üze-
re hâlâ devam ediyor.

B. 

Olaya daha geniş bir açıdan bakarsak depre-
min de kendi içerisinde farklı türlerinin olduğu-
nu söyleyebiliriz: Fiziksel deprem, sosyal deprem, 
ruhsal deprem, gibi. Doğal olarak insanların en 
çok dikkatini çeken deprem fiziksel depremlerdir. 
Fiziki deprem şüphesiz önemsiz değildir. Bir anda 
her şey yerle bir olmakta; insanlar hayatlarını, sev-

dikleri yakınlarını kaybetmek-
te; barınaklar, işyerleri harap 
olmaktadır. Tabi bu fiziksel 
görünümlü felaket, psikolojik 
olarak da yıkıntılara, kolayca 
atlatılamayan derin travmalara 
sebep olabilmektedir. Ancak 
tüm kayıplara rağmen zamanla 
can kaybının dışında yıkıntılar 
kaldırılmakta, kayıplar telafi 
edilmekte, hayat bir biçimde 
devam etmektedir. 

Sosyal depremler, ani bir 
oluşum değildir, belli bir za-
man içinde devam edip giden 
sarsıntılardır. Elbette bu işin 
farkında olan insanlar var-
dır. Genelde bazı şeylerden 
şikâyetçi olunur, ama panik 
yaratmaz, çünkü ani olma-
mıştır, fiziki ve biyolojik hayat 
devam etmektedir. Sosyoloji 
biliminde buna anomi adı ve-
rilmektedir. Olumsuz toplum-
sal gelişmenin, yozlaşmanın 

bir ileri boyutudur. Grekçe nomostan gelen ve 
kural anlamına gelen norm kelimesinden başına 
(a) olumsuzlama harfinin konmasıyla üretilmiş 
bir kavramdır ve genel olarak toplumsal hayat 
için gerekli kuralların yaygın biçimde yitirilmesi 
demektir. Tıp dünyasında kanseri anlatmak için 
kullanılan anomi burada da, anladığım kadarıy-
la biyolojik bağışıklık sisteminin bozulması, be-
denin uyduğu kuralların işlememesi anlamına 
gelmektedir. Toplumsal anomi de, toplumun, var 
olmak için uymak durumunda olduğu kuralların 
işlemeyişinden doğan bir sosyal depremdir. 

Sosyal deprem genel 
olarak bir değerler 

sarsıntısıdır. Kendini 
çıkarcılık, bencillik, 
köşe dönmecilik, vb. 
ahlaki düşüklüklerde 

gösterir. İlginçtir bütün 
bunlar toplumun geniş 
bir kesimi tarafından 
uyanıklık, beceriklilik, 
zekâlılık gibi görünür. 

Dürüst davranma, 
saflık safdillik olarak 
nitelendirilir. Sosyal 
depremin daha kötü 
tarafı, yıkıntısı, fiziki 

deprem gibi kolay 
toplanamayan bir deprem 

türü olmasıdır.
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Sosyal deprem genel olarak bir değerler sarsın-
tısıdır. Kendini çıkarcılık, bencillik, köşe dönme-
cilik, vb. ahlaki düşüklüklerde gösterir. İlginçtir 
bütün bunlar toplumun geniş bir kesimi tarafından 
uyanıklık, beceriklilik, zekâlılık gibi görünür. Dü-
rüst davranma, saflık safdillik olarak nitelendirilir. 
Sosyal depremin daha kötü tarafı, yıkıntısı, fiziki 
deprem gibi kolay toplanamayan bir deprem türü 
olmasıdır. 

Nihayet ruhi depremler vardır. Toplumlarda 
geniş bir kategori oluştursa da ruhi depremler bi-
reysel çerçevede ve psikoloji düzleminde kendini 
gösterir. Psikologlara göre kişisel hayatını sürdür-
mede zorlanan psikoz ve psikonevroz durumlar-
dır. Ancak bu bireysel yıkıntıların da bir sosyal alt 
yapısı yok değildir. Yani sosyal psikolojik yönleri 
ağırlıktadır. Ancak unutulmamalıdır ki ruhsal dep-

rem tabir caizse yalnızca pozitif psikotik bir olgu 
değildir. Denge sağlayan bir inanç dünyasının da 
kaybedilmesiyle ilgilidir.

Bu depremin farklı ve daha kötü bir tarafı bir yı-
kıntının altında kalmış bu insanların içinde bulun-
dukları durumun farkında olmamaları, dolayısıyla 
da yardım istememeleri ve hatta uzatılan yardımı 
kabul etmemeleridir. Bir fiziki depremzede enkazın 
altından sesini ulaştırabildiği kadarıyla canhıraş bir 
biçimde bağırıp yardım talebinde bulunur. Kendi-
ne uzatılan yardım ipine de sıkı sıkı tutunmaya ça-
lışır. Kurtaranlara müteşekkir kalır. 

Güncel hayatta pek de farkına varılmayan bu 
ruhsal depremi aşmanın yolu, insanı bu harabe-
den çekip çıkaracak aşkın bir yola girmektir. Bu-
rada yeri gelmişken bir ebedi ilkeyi hatırlatmakta 

yarar vardır. “Allah’ın mesajı, yeryüzünde bir kuyu 
içinde mahsur kalmış insana, tutunup çıkması için 
Allah’ın semadan uzattığı bir iptir.” Ne var ki in-
sanoğlu, içinde bulunduğu kuyunun farkında ol-
madığı gibi kendisine sarkıtılmış kurtuluş ipinin 
de bilincinde değildir. Unutulmalıdır ki aramayan 
bulamaz. Birilerinin “kurtuluşun için şu ipe tutun” 
demesinin bir karşılığı yoktur. Hatta çoğu kere 
böyle bir hatırlatmayı tepki ile karşılayabilir. 

C.

Elhamdülillah toplumumuz ana çizgileriyle bir 
ruhi deprem yaşamıyor. Deprem gibi bir felaket 
karşısında gösterdiği gayretle tek bilek tek yürek 
hâline gelmiş olması da bunu göstermektedir. Bu 
toplum tüm sıkıntılı zamanlarında bu tavrı göster-
miş, bir organizasyonun içinde yer almayanlar bile 
insanı duygulandıran fedakârlıklar sergilemişlerdir. 
Basında da yer alan bu duygulandırıcı örneklerden 
birkaç tanesini sıralayalım: 

Deprem bölgesinde sessizce ağlayan bir baş-
kan, yardım istenmeden 81 ilden yardıma giden 
konvoylar, parmaklarıyla yaralıları çıkaran sığın-
macı Suriyeli, Kürtçe konuşarak enkazın altında-
ki depremzedeyi sakinleştiren UMKE görevlisi bir 
kızımız, başını örtmeden enkaz altından çıkmayan 
teyze, önce evladım diyen anneler, deprem çadır-
ları kuran Kürt Diyarbakır belediyesi, sıcak yemek 
dağıtımı yapan Alevi Tunceli Belediyesi, tırlarla 
Elâzığ’a gidip bütün gece boyunca enkaz arasında 
çalışan Sivaslı Yiğidolar, yapılan yardımları ücretsiz 
taşıyan Konyalılar, Gakkoşlara yardım için yollara 
düşmüş Rizeli Lazlar, üç kamyon ısıtıcı yollayan 
Denizlili Türkler, erzak dağıtan Erzurumlu Dadaş-
lar, Belediye eliyle kıyafetlerini ulaştırmaya çalışan 
Ordulular… İşte Türk, Kürt, Alevi, Yiğido, Dadaş, 
Laz, Çerkes, vb. bütün bir Türkiye.  (Sema Sipahi 
Çelik sayfasından) Toplum bu sınavı başarıyla ka-
zanmıştır. Bütün bunlar toplumsal alt yapımızda 
sanıldığı gibi ciddi bir sosyal depremin olmadığını 
göstermektedir. 

Tabi marjinal düzeyde de olsa ruhsal bir dep-
rem içinde bulunan insanlarımız yok değildir. 
Böylesi bir hengâmede, sevmediği bir iktidara oy 
verdiği için “hak ettiler, oh olsun” diyebilecek pa-
ranoyak davrananlar, insanların bu fedakârlıklarına 
aptallık diyenler ve hatta öfkeyle bakanlar, siyase-
tini deprem üzerinden sürdürüp hâlâ hükümeti 

görevini yapmamakla suçlayanlar vardır. Elbette 

1999 Marmara Depreminde yaraları 
sarma noktasında, toplumun yanında 
bir devlet ve hükümet yoktu. Yukarıda 
söz konusu ettiğimiz fedakâr toplum 

üzüntüsünü açığa vurma, elinden gelen 
yardımı yapma durumunda bile olamadı. 

28 Şubat faşizminin ipoteğinde olan 
devlet ve vesayetindeki hükümet 5 gün 
deprem bölgesine gelmedi. Geldikten 
sonra da irticaya güç verdiği vehmiyle 
halkın yardımlarına engeller çıkardı, 

yapılan yardımlar hedefine ulaştırılamadı.
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takıldığımız nokta, olaya eleştirel bakmak değil-

dir. Oluşan olumlu toplum dinamiğini dağıtmayı 

hedef almaktır. Bunlar mevcut ortamla örtüşe-

cek şeyler değildir. Eleştiriyi, yerinde, zamanın-

da, yapmak gerekir. Ötesi toplumu basite almak 

demektir. 

“Yıllardır söylüyorduk hükümete bir türlü an-

latamadık,  Kanal İstanbul için ayrılan paranın ne-

reye harcanması gerektiğini herkes gördü.”, “Hü-

kümet yapılan yardımları şimdiye kadar olduğu 

gibi başka yerlerde kullanacak, daha önceki dep-

rem vergileri nereye gitti?” gibi yersiz, harcıâlem 

laflar bu son yargımızın delilleridir. Üstelik bu ez-

beri okuyanlar Kılıçdaroğlu gibi iktidar olamayan-

lar değil, ülkenin tepesinde beş yıl Cumhurbaş-

kanlığı yapan kişi de “umarım hükümet deprem 

sorunundan bir sonuç çıkarır” diyor. İşin gerçeği 

ben “Devri iktidarımda şöyle bir proje başlatmış-

tım, hükümet devamını getirmedi.” türünden bir 

eleştiri beklerdim. Demezler mi insana devri ikti-

darınızda bir deprem sorunu yok muydu, vardı 

da bundan siz mi bir ders çıkarmamıştınız? Hü-

kümetin görmesi için birilerinin yıllardır söylemiş 

olmasının pek de bir anlamı yok, herhâlde bunu 

sizin gibi hükümet de görmektedir, ama bitimsiz 

bir varoluş savaşıyla uğraşmaktadır.

İşin içine Kanal İstanbul’u sokmak ise hepten 

politik bir davranıştır. Türkiye’de bir yığın kanal-

lar yapılmış ve ülke iktisaden bundan mağdur ol-

muş, onun için de yeni bir kanal yanılgısına düş-

mememiz gerekir türünden ortada bir durum da 

yoktur. Kanal İstanbul parasıyla hükümet yeni bir 

İstanbul inşa edecek değildir; evini yapmak vatan-

daşın kendi işidir. Hükümet hileli binaları yıkar, 

alt yapı eksiği varsa giderir, destek verir, ötesini 

vatandaşın kendisi yapar. Kaldı ki bu söyledikle-

rimizin önemli bir kısmı belediye işidir. Mevcut 

belediye sırf depremle ilgili değil, genel olarak 

hizmet verme niyetinde görünmüyor. Başkana 

göre İstanbul’a fazlasıyla bir şeyler yapılmış, ama 

yönetilmemiş, şimdi deprem veya başka konular-

da proje üretme değil, yönetme (?) zamanıdır.

Belki asıl sosyal/politik depremzedeler bunlar-

dır. Hele şükür ki içimizi ısıtan genel toplumsal 

dinamiğin yanında bu marjinallikler tabir caizse 

devede kulak bile değildir. 

D.
Kanaatimce hükümet görevini yerine getir-

miştir. 1999 Marmara Depreminde yaraları sar-
ma noktasında, toplumun yanında bir devlet ve 
hükümet yoktu. Yukarıda söz konusu ettiğimiz 
fedakâr toplum üzüntüsünü açığa vurma, elinden 
gelen yardımı yapma durumunda bile olamadı. 
28 Şubat faşizminin ipoteğinde olan devlet ve ve-
sayetindeki hükümet beş gün deprem bölgesine 
gelmedi. Geldikten sonra da irticaya güç verdiği 
vehmiyle halkın yardımlarına engeller çıkardı, 
yapılan yardımlar hedefine ulaştırılamadı. Şimdi 
birileri bu karşılaştırmanın hakkaniyetli olmadı-
ğını, onun çok büyük olduğu için zorlanıldığını, 
bu depremin ise küçük olduğu için yoğunlaşıla-
bildiğini söylüyor. Aynı mantığı sürdürürsek bu 
küçük depreme daha az ilgi olabilirdi. Hâlbuki bi-
zim üzerinde durduğumuz şey devlet/hükümetin 
tutumu, vatandaşla bağının kopukluğudur. 

Her neyse bu köprünün altından pek çok su 
aktı, toplum da devlet de bir mesafe kaydetti, ara-
daki buzlar büyük çapta çözüldü. Üç Bakan beş 
gün sonra değil, o gece deprem yerindeydiler ve 
üç gün oradan ayrılmadılar. Depremde ölenler-
den daha fazlası enkazın altından insanlar çıka-
rıldı. Adı sanı olmayan, enkazın üzerinde gece 
gündüz çalışan fedakar vatandaşlarımız başta ol-
mak AFAD, Kızılay, Belediyeler, İtfaiyeler, UMKE, 
JAK, ve burada adını sayamayacağımız kadar çok 
STK’lar canhıraş bir mücadele verdiler. Yukarıda 
da zikrettiğimiz gibi toplumun hafızasından sili-
nemeyecek örnekler yaşandı. Etnik ve mezhebi 
farklar aşıldı. İyi bir organize ile yaralar kısa süre-
de sarılmaya çalışılmaktadır.

Depremde canhıraş bir biçimde çalışan mad-
di ve manevi yardımlarını en derunu bir biçimde 
veren her kesimden insana yürek dolusu selamlar. 
Çünkü bunlar sadece bir fiziksel depremi atlat-
mamıza katkıda bulunmuş değildirler, bir top-
lumsal depreme karşı tedbirli olmanın yollarını 
göstermişlerdir.
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Abdullah YILDIZ

Ülkemizin çeşitli yörelerinde küçük ölçekli sarsıntılarla sürekli kendisini 
hatırlatan deprem gerçeği unutulmamalı ve ihmal edilmemelidir. 
Allah Teâlâ’nın arzın (yerkürenin) doğasına yerleştirdiği sünnetullah 
(ilahî yasa) gereğince bundan sonra gerçekleşmesi kaçınılmaz olan 
depremlerin daha az hasarla atlatılabilmesi için insanımızın depreme 
uygun konutlar yapma konusunda daha duyarlı olması gerektiği açıktır.  

Depremle İmtihanımız

M illet olarak depremle, 
depremler ile imtihan 

ediliyoruz… Elazığ-Ma-
latya depreminde kırk bir 
can kaybı, yaralılar, yı-
kımlar ve korkularla im-
tihan edildik… Kısa süre 
önce de Manisa, Ankara, 
İstanbul’da da küçük öl-
çekli depremlerle sınanmış idik… Aktif fay hatla-
rı üzerinde bulunan ülkemiz, geçmişte çok büyük 
depremler yaşadı: Erzincan, Gölcük, Van vd… El-
bette gelecekte de irili-ufaklı depremler yaşamamız 
muhtemel görünüyor…

Rabbimiz Elazığ-Malatya depreminde vefat eden 
kardeşlerimize gani gani rahmet, yakınlarına sabr-ı 
cemîl, milletimize de bu musibetlerden gereği gibi 
ders ve ibret alma bilinci lütfeylesin. Ve Yüce Rab-
bimiz bizleri bu tür felaketlerin daha beterlerinden 
muhafaza buyursun… 

Ölüm ve Korku ile Sınanmak

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallar-
dan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile im-
tihan ederiz. Sabredenleri müjdele! Onlara bir belâ 
geldiğinde: ‘Biz Allah’a aitiz ve elbette ona döne-
ceğiz’ derler. Rablerinin mağfiret ve rahmeti onla-
radır. Onun yolunda olanlar da onlardır.” (Bakara 
2/155-157)

Allah Teâlâ’ya dönmeleri kaçınılmaz son olan 
fani insanların ölüm korkusunu -bir güzel deyimle 
“ölmeden önce ölmenin” hakikatini- ve yakınlarını 
kaybetmenin acısını yaşamaları elbette yaman bir 
tecrübedir. Bu sebepledir ki her Müslüman, ölüm 
başta olmak üzere bir musibet veya felaket haberi 

aldığında, “innâ lillâhi 
ve innâ ileyhi râciûn: Biz 
Allah’a aitiz ve elbette 
ona döneceğiz” diyerek 
Allah’a istircâ eder yani 
kulluğunu ve teslimi-
yetini O’na arz ederek 
belâlardan Allah’a dönüp 
sığınır. 

Hiç şüphe yok ki, ölüm bize “uyuyup uyanama-
yacağımız kadar”, hatta “nefes alıp veremeyeceğimiz; 
nefes verip alamayacağımız kadar” yakındır ve her-
hangi bir afet veya musibetle karşılaşmamız da ân 
meselesidir. Üzerinde tepinmekte olduğumuz yer-
küreden de elbette emin olamayız, özellikle fay hat-
ları üzerinde isek, tezelzülden vareste kalamayız…

Ancak, gerçek şu ki, deprem, sel vb. gibi afet ya 
da felaketlerden “insan” olarak -“nisyan” ile malul 
bir varlık olarak- kısa süreli etkilendiğimiz ve bu 
tür can yakıcı tecrübelerden yeterince ders ve ibret 
almadığımız, alamadığımız da ortadadır. Sanki hiç 
ölmeyecekmişiz gibi sorumsuz yaşıyor, başımıza 
hiçbir musibet gelmeyecekmiş gibi vurdumduy-
maz davranabiliyor, uzun vadeli düşünemiyoruz… 
Umarız ki, insan ve Müslüman olarak sorumluluk-
larımızı üstlenir ve her namazda sıkça okuduğumuz 
Kureyş suresinde emredildiği üzere, ‘bizi açlıktan 
kurtarıp doyuran ve her türlü korkudan emin kılan’ 
Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine gereği gibi kulluk ve iba-
det ederiz…

Millet Olarak “Tek Yürek” Olabilmek

Doğrusu, az sayıdaki aykırı, “ayrıksı” ve sorun-
lu çevreler bir kenara bırakılırsa, Türk’ü-Kürt’ü, 
Alevî’si-Sünnî’si ile bütün Türkiye Elazığ-Malatya 
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depreminde adeta “tek yürek” olabilmiştir. Esasen, 
milletimizin bu tür afetler ve felaketler karşısında 
olağanüstü bir dayanışma örnekliği gösterebilmesi, 
onur duyulacak bir hasletimizdir. İnsanımızın daha 
önceki depremlerde de benzer bir dayanışma gü-
zelliği sergilemiş olması, hatta dünyanın herhangi 
bir köşesinde meydana gelen bir felakete herkesten 
önce el uzatması ve yardımseverlikte dünyada ilk sı-
ralarda yer alması da yine kıvanç verici bir güzellik 
ve övünülesi bir erdemdir!

Elazığ depreminde tanık olunan bazı meziyetler 
var ki, cümle âleme örnek olacak niteliktedir. En-
kaz yığınları arasında ve zifiri karanlıkta Allah’a te-
vekkül ve teslimiyetlerini yitirmeyen, zaten abdestli 
olup yatsı namazlarını o zor şartlar altında bile eda 
eden, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere ‘önce 
yandakileri kurtarmalarını’ söyleyebilen, yıkıntı-
lar arasından çıkarılırken başörtüsünü kuşanmayı 
ihmal etmeyen güzel insanlarımız… Parmaklarını 
parçalama pahasına tırnaklarıyla molozları temizle-
yerek bir kardeşimizin kurtulmasını sağlayan Suri-
yeli Mahmut… 

Ve benzeri daha nice güzel gayret, fedakârlık ve 
dayanışma örnekleri…

Devlet-Millet Dayanışması ve                             
Depremlerle Birlikte Yaşamak

Teslim edilmesi gereken bir hakikat de şu ki, 
AFAD başta olmak üzere tüm resmî ve sivil arama-
kurtarma ekipleri ve yardım kuruluşları Elazığ-Ma-
latya depreminde oldukça başarılı bir sınav verdiler. 
Deprem bölgesine çok hızlı bir şekilde intikal ve 
müdahale edilmesi, ekiplerin hassas çalışmalarıyla 
enkazdan kurtarılanların sayıca vefat edenlerden 
daha fazla olması, Cumhurbaşkanı başta olmak üze-
re ilgili bakanların ve devlet yetkililerinin kısa za-
manda depremzedelerin yanında olmaları ve krizi 
başarı ile yönetip gerekli bütün tedbirleri seri olarak 
almaları, doğrusu takdire şayandır. 

Ancak, ülkemizin çeşitli yörelerinde küçük öl-
çekli sarsıntılarla sürekli kendisini hatırlatan dep-
rem gerçeği unutulmamalı ve ihmal edilmemelidir. 
Allah Teâlâ’nın arzın (yerkürenin) doğasına yerleştir-
diği sünnetullah (ilahî yasa) gereğince bundan sonra 
gerçekleşmesi kaçınılmaz olan depremlerin daha az 
hasarla atlatılabilmesi için insanımızın depreme uy-
gun konutlar yapma konusunda daha duyarlı olma-
sı gerektiği açıktır. Yapılmış olan, yapılmakta ve ya-
pılacak olan inşaatların depreme dayanıklılıkları da 
süratle ve sıkı şekilde kontrolden geçirilmelidir…

Bir deprem bilimcinin, ‘Eğer bu deprem aynı 
bölgede yirmi yıl önce gerçekleşseydi, can kaybı ve 
hasar çok daha fazla olurdu.’ ifadelerinden de öğ-
reniyoruz ki, bu konuda alınmış olan tedbirler iyi 
ve faydalı sonuçlar vermiştir. Öyleyse, depremlerle 
yaşamayı öğrenmeli, daha büyük depremlerde ya-
şanabilecek olan can ve mal kayıplarını azaltmak 
için gerekli bütün tedbirleri acilen almalıyız. Her 
deprem sonrasında yapılan analizleri, sorgulama ve 
yüzleşmeleri, ayak seslerini sürekli işittiğimiz dep-
remler gelmeden önce yapmalıyız.

Kıyamet Depremine Hazır Olmak

Depremler, aslında bize, kendisinden gaflet et-
tiğimiz çok yaman bir hakikati hatırlatıp duruyor: 
Kıyamet Depremi’ni! …

Oysa o “büyük deprem” kesinlikle gelecek ve o 
gün pişman olup tedbir almak için artık çok geç 
olacaktır… 

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakı-
nın! Doğrusu kıyamet gününün depremi büyük şey-
dir.” (Hacc 22/1)

Dolayısıyla bu dünyada yaşanması kaçınılmaz 
olan depremler için yerine getirmemiz gereken ha-
zırlıklarımızı ihmal ettiğimizden daha fazla Kıyamet 
Depremi için hazırlıklarımızı ihmal ediyoruz.

Ve o Kıyamet Depremi gerçekleşip de Rabbimi-
zin huzurunda hesap vereceğimiz gün, bu dünyada 
yaptığımız zerre miktarı bir iyiliğin de, zerre miktarı 
bir kötülüğün de karşılığını mutlaka göreceğiz.

“Yeryüzü o dehşetli zelzele/deprem ile sarsıldığı 
zaman;

Ve yeryüzü içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkarıp 
attığı zaman;

Ve insan: ‘Buna ne oluyor?’ dediği zaman;
İşte o gün (yer) kendi haberlerini anlatır.
Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
O gün insanlar amellerinin kendilerine gösteril-

mesi için bölük bölük dönerler.
Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görecektir.
Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu göre-

cektir.” (Zilzâl Suresi 99/1-11)
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Burhanettin CAN

Şehir Üniversitesi ve Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden gerçekleştirilen operasyon, 
uzun vadeli, gayrimemnun üretmeye, yeni fay hatları inşa edip sosyal depremler 
meydana getirmeye dönük stratejinin bir aşaması, bir parçasıdır. Muhtemelen 
yasal düzenlemeler yapılırken yasalara bu amaçla mayınlar yerleştirilmiştir. 
Yeri ve zamanı geldiğinde mayın aktif hâle geçirilmekte ve patlatılmaktadır. 

Bilim Sanat Vakfı’na Geçici Yönetim 
Atanması ve Sosyolojik Savaş

“Allah’a ve Resûlü’ne 

itaat edin ve çekişip 

birbirinize düşmeyin, 

çözülüp yılgınlaşırsınız, 

gücünüz gider. Sabredin. 

Şüphesiz Allah, sabredenlerle 

beraberdir.” (8/Enfâl, 46)

O slo görüşmelerinin deşifre edil-
mesi ile başlayan Taksim Kadi-

fe Darbe Sürecinin gerçek amacı, 
sadece bir siyası iktidarı devirmek 
değil1, Türkiye’yi sosyolojik olarak 
ayrıştıracak, bölecek, parçalayacak bir sosyolo-
jik savaşı başlatıp derinleştirmek ve nihayetinde 
Türkiye’yi Suriyeleştirmek, Libyalaştırmak, Irak-
laştırmaktır (1).

15 Temmuz 2016 İhanet Hareketi, Gülen Hare-
ketini bir Truva atı olarak kullanan Şer İttifakı’nın 
Türkiye’ye karşı başlattığı sosyolojik savaş amaçlı 
askeri bir darbe girişimi olup sürecin devamıdır 
(1). Bir gün içerisinde askeri boyutu tasfiye edilen 
darbe girişiminin, sosyolojik boyutu gerektiği gibi 
göz önüne alınmadığı için darbe, her geçen gün 

1 Okuyucuların süreci daha iyi değerlendirebilmeleri için 
yukarıdaki 1, 2 numaralı kaynaklardaki makaleleri okumala-
rında fayda vardır.

yeni fay hatları inşa ederek veya 

var olan fay hatlarına enerji yük-

leyerek sosyolojik olarak devam 

etmekte, öngördüğü hedeflere adım 

adım yürümektedir. Süreç, önde ol-

mayan, görülmek istemeyen, “gizli 

bir el ve gizli bir güç” tarafından 

yöneltilmektedir (1, 2). 

Taksim Kadife Darbe Sürecini, 

Sosyolojik Savaş amaçlı 15 Tem-

muz İhanet Hareketi’ni ve İran’da-

ki Musaddık Darbesini göz önüne 

aldığımızda süreç, gayrimemnun 

üretme, güvensizlik tohumları ekerek toplumsal 

dayanışmayı yıkma amaçlı olarak gizli bir merkez 

tarafından yönetilmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

Medyaya yansıyan boyutu ile Şehir Üniversite-

si vakası/operasyonu/ provokasyonu ile başlatılan 

yeni süreç, Bilim ve Sanat Vakfı’na geçici yönetim 

(geçici kayyum(!)) atanması ile devam etmektedir. 

Burada, medyaya yansıyan verilere, tarafların 

yaptığı basın açıklamalarına ve var olan yasalara 

dayanılarak Bilim ve Sanat Vakfı’na “geçici yöne-

tim” atanması ve bunun gelecekte neden olabile-

ceği tehlikeler sosyolojik savaş kapsamında ele 

alınıp değerlendirilmektedir.
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Tehlike 1: Şehir Üniversitesine “Bedelli”, 
“Bedelsiz” Tahsislerin/Devrin İptal Edilmesi Diğer                   

Vakıf Üniversiteleri İçin Örnek Teşkil Edecek

Olayların perde arkasını daha iyi anlayabil-
mek, geleceğe ilişkin bir öngörüde bulunabilmek 
için Dragos’taki tekel arazisinin İstanbul Şehir 
Üniversitesi’ne hem “tahsisinin” hem de “be-
delsiz tahsisinin”/”devrinin” hukuki süreçlerini 
özet olarak analiz etmekte fayda vardır.

Türkiye’de vakıf üniversitelerine kampüs ara-
zisi sağlamak amacıyla “bedelli tahsis”, “bedelsiz 
tahsis” ve “devir” yapılmaktadır. Tahsisi ya da 
devri yapılan arazilerin kullanımı, tapu şerhiyle 
kayıt altına alınmaktadır. 

Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2009 yı-
lında Dragos Kampüs arazisi Özelleştirme İdaresi 
tarafından önce Maliyeye/Millî Emlak’a/hazineye 
bedelsiz devredilmiş; sonra da Milli Emlak tara-
fından Üniversite’ye tahsis edilmiştir (3, 4, 5). 

2013 yılındaki ek kararla yapılan bu tahsisin 
kapsamı ilave parsellerle genişletilmiştir. Gerek 
Erdoğan ve gerekse Davutoğlu’nun Başbakanlığı/
Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanlığı döne-
minde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 
Şehir Üniversitesi’ne sekiz adet taşınmazın devri 
yapılmıştır (09.12.2013 tarih ve 2013/199 sayılı 
ve 24.11.2014 tarih ve 2014/116 sayılı Özelleştir-
me Yüksek Kurulu kararları) (3, 4). Özelleştirme 
Yüksek Kurulu, arazinin “eğitim öğretim hizmet-
lerinde kamu yararı çerçevesinde kullanılması-
na” ilişkin bir protokolün hazine ile üniversite 
arasında yapılmasını istemiştir (9.12.2013 tarih 
ve 2013/199 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
kararı) (3, 4).

Bu tarihten itibaren tahsis kararının iptal edil-
mesi için Kartal Belediyesi, bazı sendikalar ve 
TMMOB tarafından davalar açılmıştır. Bu bağlam-
da Kartal Belediyesi açtığı davada, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 9.12.2013 tarih ve 2013/199 
sayılı kararında söz konusu edilen arazının İstan-
bul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilmek üzere Ma-
liye hazinesine “bedelsiz olarak devredilmesinin” 
iptal edilmesini istemiştir. Açılan dava Danıştay 
13. Dairesinde görüşülmüş, Danıştay 13. Daire-
si, 7.5.2014 tarih ve 2014/104 sayılı kararı ile söz 
konusu arazinin hazineye bedelsiz olarak devre-
dilmesine ilişkin yürütmenin (mahkeme sonuçla-
nıncaya kadar) durdurulması kararını vermiştir. 
Daha sonra da Danıştay 13. Dairesi, 10.12.2014 

tarih ve 2010/2932 E.; 2014/4155 K. sayılı kararı 
ile tahsis kararını tamamen iptal etmiştir. 

25.11.2010 tarihinde 6082 sayılı kanunun 16. 
Maddesiyle, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’nun 
2. Maddesinin (i) bendinde aşağıdaki değişiklik 
yapılarak özelleştirme sürecine kamu tüzel kişili-
ğine sahip eğitim kurumları da dâhil edilmiştir:

“Madde 16-24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
2.nci Maddesinin (i) bendinde yer alan “ile ma-
halli idareler” ibaresi “ile kamu tüzel kişiliğine 
sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere” 
şeklinde değiştirilmiştir.” 

Bu değişiklik, Özelleştirme İdaresi uhdesin-
deki taşınmazların, kamu tüzel kişiliğine sahip 
eğitim kurumlarına tahsisine, devrine imkân 
vermektedir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, İstanbul Şehir 
Üniversitesi ve Danıştay 13. Dairesi arasında sık 
sık atıfta bulunulan 4046 ve 5018 sayılı yasaların 
konumuzla ilgili maddelerinin hatırlanmasında 
fayda vardır.

“4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi: “Özel-
leştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu 
yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip 
eğitim kurumları ve mahalli idarelere” devir ya-
pılmaması ilkeleri esas alınır”. (4046, M.2/i).

“5018 sayılı Kanunun 45/3 Maddesi: “Kamu 
idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle 
yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanıla-
cağına ve amacına uygun kullanılmaması hâlinde 
geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulma-
sı kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine 
bedelsiz olarak devredebilir.” (5018, M.45/3).

Bu kanun maddelerinde, “devir”, “bedelsiz 
devir” kavramlarına ve “millî güvenlik ve kamu 
yararının gerektirdiği durumlarda”, “kamu hiz-
metlerinde kullanılma şartı” ifadelerine yer ve-
rilmektedir. Dolayısıyla “millî güvenlik ve kamu 
yararının gerektirdiği durumlarda” “kamu tü-
zel kişiliğine sahip eğitim kurumları ile mahalli 
idarelere” özelleştirme kapsamında “devir”, “be-
delsiz devir” yapılabilir. Anayasanın 130. Mad-
desine göre Vakıf Üniversiteleri, “kamu tüzel ki-
şiliğine sahip kurumlardır.” Dolayısıyla onlara 
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da özelleştirme kapsamında tahsisi, devir, bedelsiz 
devir/tahsis yapılabilmesinde yasal bir sakınca 
yoktur. 

Burada üzerinde durulması gereken en önem-
li nokta, Başbakan Erdoğan tarafından Şehir 
Üniversitesi’ne yapılan tahsisin, Danıştay 13. 
Dairesi’nce iptal edilme gerekçesidir. 13. Daire’ye 
göre 4046 sayılı yasaya göre özelleştirme yapı-
labilmesi için 1- “Ekonomide verimlilik artışı”, 
2- “Kamu giderlerinde azal-
ma sağlanması” şartlarının 
gerçekleşmesi gerekir. Danış-
tay 13. Dairesi, bu iki fak-
törü göz önüne alarak Şehir 
Üniversitesi’ne ilişkin yapılan 
tahsis ile ilgili, “Milli Güven-
lik ve kamu yararı açısından 
eğitim kurumlarına devrini 
zorunlu kılan sebeplerin so-
mut bir şekilde ortaya ko-
nulmasına” ilişkin bir rapor 
sunulmadığı görüşünden 
hareketle yapılan tahsis işle-
minde “hukuka uygunluk” 
görmemiştir:

“Dosya içeriğinden, uyuş-
mazlık konusu taşınmazların 
İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 
tahsis edilmek üzere Maliye 
Hazinesine devredilmesini 
zorunlu kılan sebeplerin so-
mut bir şekilde ortaya konul-
madığı görüldüğünden, taşınmazların 4046 sayılı 
kanunun 2. fıkrasının (i) bendi gereğince İstanbul 
Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilmek üzere Ma-
liye Hazinesine bedelsiz olarak devredilmesine 
ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk gö-
rülmemiştir.” (Danıştay 13. Dairesi’nin 7/5/2014 
tarih ve 2014/104 sayılı kararı)

Danıştay 13. Dairesi önce yürütmenin durdu-
rulmasına sonra da tahsisin iptal edilmesine karar 
vermiştir. 

Söz konusu arazının bedelli tahsis işleminin 
iptal edilmesi üzerine Özelleştirme Yüksek Kuru-
lu, 29.05.2015 tarih ve 2015/32 sayılı kararı ile 
söz konusu araziyi, tapuya “Eğitim öğretim hiz-
metlerinde kamu yararı çerçevesinde kullanılma-
sı” şartını koyarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 
“bedelsiz olarak devretmiştir.”

Dragos kampüs arazisinin Üniversite’ye bedel-
siz devrinin üzerinden 18 ay geçtikten sonra ve 
“30 günlük dava açma süresi çoktan geçmiş ol-
masına rağmen” 06.12.2016 tarihinde TMMOB 
tarafından, 5. İdare mahkemesine devir işleminin 
iptali için yeni bir dava açılmıştır. Açılan dava, 
31/03/2017 tarihinde 5. İdare Mahkemesi tarafın-
dan red edilmiştir. Bunun üzerine TMMOB, Bölge 
İdare Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme 

30/05/2017 tarihinde davayı 
red etmiştir (1, 6).

Bu red kararı üzerine 
TMMOB davayı devir işle-
minden yaklaşık otuz ay son-
ra 01.02.2018’de Danıştay’a 
taşımış ve Danıştay 13. Dai-
resi, Özelleştirme İdaresi’nin 
237 parsel numaralı taşınma-
za ilişkin devir işlemi ile ilgili 
önce yürütmenin durdurul-
masına daha sonra da devir 
işleminin iptaline karar ver-
miştir (4,6). 

Yapılan yargılama sonu-
cunda Danıştay 13. Dairesi 
Üniversite’nin itirazlarını ka-
bul etmeyerek devir işlemi-
ni ikiye karşı üç oyla iptal 
etmiştir. Üniversite, kararı, 
Danıştay Dava Daireleri Ge-
nel Kurulu nezdinde temyiz 
etmiş; Kurul da yine bir oy 

farkla Üniversite’nin temyiz talebini reddetmiştir. 
Böylece karar kesinleşmiştir (5,6).

Danıştay 13. Dairesi’nin verdiği kararda;
“…Davalı Özelleştirme İdaresi başkanlığınca, 

dava konusu devir işleminin salt takdir yetkisine 
dayanarak tesis edildiği, bu işleme ilişkin herhangi 
bir gerekçeye yer verilmediği, taşınmazın devredil-
mesini zorunlu kılan sebeplerin somut bir şekilde 
ortaya konulmadığı, devre ilişkin kararın tesisin-
den önce bu hususa ilişkin herhangi bir çalışma 
veya değerlendirme raporunun da sunulmadığı gö-
rüldüğünden anılan taşınmazın bedelsiz olarak 
devredilmesine ilişkin dava konusu işlemde huku-
ka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim, 14/12/1983 tarih ve 18251 sayılı 
Mükerer Resmi Gazete’de yayımlanan mülga 178 
Nolu Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. 

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 var olan fay 
hatlarını enerji ile doldurup 
harekete geçirmek üzerine 
bir strateji izlemektedir. 
Dolaylı harp stratejisine 

uygun olarak çok ciddi kirli 
bilgi yayarak zihinsel bir 
kaos oluşturup insanların 
birbirlerine olan güvenini 

yıkmak ve bireyselleştirmek 
istemektedir.
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Maddesinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün, 
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için 
kullanılması gerekli olanların; genel, katma ve 
özel bütçeli idarelere tahsis etme yetkisini haiz 
olduğu belirtilerek, Hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan bir taşınmazın dahi kamu idarelerine 
doğrudan devrine ilişkin bir yöntemin öngörül-
mediği, ancak ve ancak 
tahsis suretiyle kamu 
idarelerince kullanımı-
nın mümkün olabileceği 
kurala bağlanmıştır.

Bu itibarla, davaya 
konu taşınmazın İstan-
bul Şehir Üniversitesi’ne 
bedelsiz devredilmesine 
ilişkin işlemde hukuka 
uygunluk bulunmadığı, 
uygulanması hâlinde 
giderilmesi güç veya 
imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonu-
cuna ulaşılmıştır.”

Danıştay 13. Dairesi, iptal gerekçesini şu esas-
lar üzerine bina etmiştir: 
1. Şehir Üniversitesi’nin 5018 sayılı kanun çerçe-

vesinde, “bir kamu idaresi” değildir. 
2. “Devrin hangi yöntemle yapılacağına ilişkin 

bir kurala yer verilmemiştir.”
3. Bedelsiz tahsis işlemi için gerekçeli bir rapor 

hazırlanmamıştır.
4. Hukuka uygunluk yoktur.
5. “Uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya 

imkânsız zararların doğmasına yol açacaktır.”
6. Özelleştirme İdaresi “salt takdir yetkisi” 

kullanmıştır.

Danıştay’ın iki üyesi, “İdarenin takdir yetkisi-
nin olduğu” ve “yapılan işlemde kamu yararının 
da bulunduğunu” ayrıntılı bir gerekçe yazarak alı-
nan karara muhalefet şerhi düşmüşlerdir.

4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi ile 
5018 sayılı Kanunun 45/3 maddesinde de-
vir işleminin yapılabilmesi için en temel 
kriter, ölçüt, “kamu yararının bulunup 
bulunmaması” olgusudur.

Danıştay 13. Dairesi, 5018 sayılı yasaya atıfta 
bulunularak, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun söz 
konusu taşınmazı, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 

hem bedelli (Başbakan Erdoğan,10.12.2014 ta-
rih ve 2010/2932 E.; 2014/4155 K. sayılı Kara-
rı) hem de bedelsiz olarak (Başbakan Davutoğlu, 
27/09/2018 tarih 2018/361 sayılı Kararı) yaptığı 
tahsisleri iptal etmekle, dolaylı olarak, “Vakıf 
yükseköğretim kurumlarının kamu tüzel kişiliği 
özelliğine haiz olmadığına” işaret etmiştir.

Bu, “yeni bir içtihat olup” Anayasa’nın 130. 
Maddesine göre kuru-
lan ve devletten taşın-
maz tahsisini bedel-
li veya bedelsiz alan 
tüm vakıf yükseköğ-
retim kurumlarını 
ilgilendirmektedir. 

Diğer taraftan Da-
nıştay 13. Dairesi’nin, 
yasal müracaat süre-
sinden yaklaşık ola-
rak 30-35 ay geçtikten 

sonra dava açması, yargı sisteminde zaman aşımı 
mefhumunun unutulması gerektiği anlamına 
gelmektedir. 

Gelinen bu aşama, Türkiye’de gelecekte çok sı-
kıntılı süreçlerin başlatılmasına, yeni gerilimlerin 
doğmasına imkân verebilecektir. Devletten tahsis 
almış tüm vakıf üniversitelerinin gelinen bu süre-
ci, kendi içlerinde yeniden değerlendirmelerinde 
fayda vardır. Yakın bir zamanda, bazı vakıf üni-
versiteleri için yeni bir tartışma ve yeni bir yargı 
süreci başlatılabilir. Türkiye buna hazır olmalıdır. 

Davaya ilişkin dokümanlar incelendiğin-
de dikkat çeken bir başka nokta da TMMOB’un 
dava açma gerekçeleri ile Danıştay’ın yürütmeyi 
durdurma ve iptal gerekçeleri arasında bir “illi-
yet bağının bulunmamasıdır” (27/09/2018 tarih 
2018/361 sayılı Karar) (4, 6). Bu da gelecekte çok 
tartışılacaktır.

Tehlike 2: “Tapu İptal Davası Açılmaması”

Dikkat çeken önemli bir nokta da, “Şehir 
Üniversitesi’ne tahsis edilen taşınmazlardan 
sadece bir adet taşınmazın (237 parsel) tahsi-
si, Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Diğer 
parsellerle ilgili dava açılmadığından ve açma 
süresi geçtiğinden Üniversite’nin mülkiyet hakkı di-
ğer yedi parsel üzerinde otomatik olarak kesinleş-
miştir.”(7). Dolayısıyla Dragos kampüs arazisinin 
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tapuları hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi’nin elin-
dedir. 7 Parsel için Tapu iptal davası açılmadığı-
na göre İstanbul Şehir Üniversitesi’nin uhdesinde 
bulunan söz konusu yedi parsel, Halk Bankası’nda 
teminat olarak vardır ve de geçerli olması gerekir. 
Kaldı ki “Şehir Üniversitesi kullanmış olduğu kre-
dinin 6 katına denk gelecek şekilde toplamda 11 
adet taşınmazını teminat olarak göstermiştir.” (7).

Yargıya başvurmadan bürokratik yollar-
la tapular iptal edildi ise bu da gelecekte çok 
tartışılacaktır. 

Burada sorgulanması gereken en temel nokta, 
devlet tarafından Vakıf üniversitesine tahsis edi-
len bir mülk, “kredi karşılığında ipotek edilerek 
teminat” olarak gösterilebilir mi, gösterilemez 
mi?

Halk Bankası bu konuda gereken hassasiyeti za-
manında göstererek gerekli sorgulamayı yapmıştır. 
Halk Bankası, İstanbul Defterdarlığı’na bu duru-
mu sormuş (18/08/2016 tarih ve 1589 sayılı yazı) 
ve “uygundur” görüşünü almıştır (05/09/2016 
Tarih, 58691112-300-[34180103655]-[0788] sa-
yılı; ipotek konulu). Bunun üzerine Halk Bankası, 
Şubat 2017’de kredinin ilk dilimini Üniversite’ye 
kullandırtmıştır (4). 

Bütün bunlara rağmen Danıştay 13. Dairesi 
tarafından Özelleştirme İdaresi’nin söz konusu 
devir işleminin sadece bir parsel üzerinde yü-
rütmesinin durdurulması yönünde almış olduğu 
ara karar üzerine, Halk Bankası yönetimi, yatırım 
kredisinin teminatının riske girdiğini iddia ederek 
Mart 2019 tarihi itibariyle kredi limitlerini kul-
landırmama kararı almıştır. Şehir Üniversitesi’nin 
basın açıklamasına göre “Halk Bankası, on yıl va-
deli olarak alınan ve 2027 tarihine kadar öden-
mesi gereken kredi borcunu, 03 Nisan 2019’da 
kat işlemine (geri çağırma) tabi tutmuş ve kre-
dinin tamamının bir gün içinde ödenmesini ta-
lep etmiştir.” (4). Halk Bankası bu açıklamayı 
yalanlamamıştır.

Yapılan görüşmeler sonucunda, “kurucu vakıf 
tarafından Üniversite’ye bağışlanan 115 dönüm-
lük Tuzla’daki arazi, iyi niyet çerçevesinde banka-
ya ek teminat olarak verilmiştir.” Üniversite’nin 
2019 yılında gelirlerinin, giderlerinden % 20 daha 
fazla gerçekleştiği belirtilerek Halk Bankası yöne-
ticileri ile yaptıkları özel toplantı da (9.10.2019) 
Şehir Üniversitesi yöneticileri, Halk Bankası yö-
netiminden ödemeleri yeniden düzenlemelerini 
istemiş ve bu konuda da mutabakata varmışlardır 

(3). Bu mutabakat toplantısından 2 gün son-
ra, 11.10.2019, Halk Bankası yönetimi, “İstan-
bul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak 
Üniversite’nin diğer bankalardaki tüm hesapla-
rına ihtiyati haciz kararı çıkarmıştır.” (3,4,7,8). 

Üniversite yönetimi, özellikle, “bu süreçte 
borçlarını ödemeyeceğini” veya “kamu tarafından 
bu borçların üstlenilmesi gerektiğini” “hiçbir za-
man talep hatta ima bile etmediklerini” beyan et-
mişlerdir. Üniversite’nin Halk Bankası’ndan olan 
talebi şu olmuştur:

“…7186 sayılı Kanun ile sağlanan haklar çer-
çevesinde borçlarının yeniden yapılandırılmasın-
dan ibarettir. Üniversite kendisine bir ayrıcalık 
tanınmasını değil, yasal bir haktan yararlanmayı 
talep etmiştir. Yeniden yapılandırma kararı veril-
diğinde teminat ve ödeme planları konusunda Üni-
versite hazırlıklarını yapmıştır.”(4). 

Bu açıklamalar, bugüne kadar hiç kimse ve 
hiçbir kurum tarafından yalanlanmamıştır.

11 Ekim 2019 tarihinde Halk Bankası Şehir 
Üniversitesi’nin bankalardaki tüm varlıklarına ih-
tiyati haciz kararı uygulanmaya başlayınca Üni-
versite, başta maaş ve burs ödemeleri olmak üzere 
en temel harcamalarını bile yapamaz hâle düşü-
rülmüştür. Böylece sistem kilitlenmiş kayyum 
atanmasına hazır hâle getirilmiştir. 

Tehlike 3: Şehir Üniversitesi, Bilim ve Sanat Vakfı 
Operasyonunu Sosyolojik Savaş Kapsamında 

Değerlendirememek

Sosyolojik savaş, “sosyoloji teorilerinin savaş 
fenomenine uygulanarak, hedef toplumun işleyi-
şine yöneltilen sosyolojik müdahaleleri ifade eden 
bir kavramdır.” (1, 2, 9) 

Sosyolojik savaşta hedef alınan, toplumun da-
yanışma ve bütünleşme kapasitesini zayıflatma, 
ortadan kaldırma, tahrif etme-dönüştürme amaç-
lanır. Toplumdaki farklı sosyal güçler, karşı kar-
şıya getirilir ve farklı kesimler aktif hâlde kitlesel 
çatışmaya sokularak toplum bir kaosa sürüklenir. 
Ardından hedef topluma müdahale edilerek top-
lum yeni ortak paydalar etrafında şekillendirilip 
yapılandırılır (1,2,9). 

1- Bireyleri Ayrıştırma ve Çatıştırma, 2- Ce-
maatleri/Hareketleri Ayrıştırma ve Çatıştırma, 
3- Mezhepleri Ayrıştırma-Çatıştırma, 4- Kavimle-
ri Ayrıştırma-Çatıştırma, 5- Sınıfları Ayrıştırma-
Çatıştırma, 6- Halkları Ayrıştırma-Çatıştırma, 
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7- İdeolojileri Ayrıştırma-Çatıştırma, 8- Dinleri 
Ayrıştırma-Çatıştırma sosyolojik savaş stratejisin-
de esastır. 

Bize göre 15 Temmuz İhanet Hareketi, askeri 
boyuttan ziyade sosyolojik savaş boyutu önemli 
olan çok özel bir darbe şeklidir (1). 15 Temmuz 
İhanet Hareketi, sosyolojik savaş amaçlı bir aske-
ri darbe girişimi olduğu için darbeci şer ittifakı, 
darbe sonrası süreci, Türkiye’de yeni fay hatları 
inşa etmek ve var olan fay hatlarını enerji ile 
doldurup harekete geçirmek üzerine bir stra-
teji izlemektedir. Dolaylı harp stratejisine uy-
gun olarak çok ciddi kirli bilgi yayarak zihinsel 
bir kaos oluşturup insanların birbirlerine olan 
güvenini yıkmak ve bireyselleştirmek istemek-
tedir. En tehlikeli insan unsurundan biri olan ki-
fayetsiz muhterisler, bu süreçte yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır.

Şehir Üniversitesi üzerinden yürütülen operas-
yona bu açıdan bakmakta fayda vardır. Çatışma, 
bazı siyasi isimler üzerine inşa ediliyor gözük-
müş olabilir. Bu yolla taraftarların daha kolay 
çatışmaya sokulması öngörülüp planlanmakta, 
yeni fay hatları inşa edilerek camia birbirine dü-
şürülmekte ve de vuruşturulmaktadır. Bu süreç 
tehlikeli bir süreçtir.

Tehlike 4: Geleceğe Bir Mesaj; Şehir Üniversitesi’ne 
Kayyum, Bilim ve Sanat Vakfı’na Geçici Yönetim 

Atanması

YÖK’ün 19.12.2019 tarihli basın açıklamasına 
göre Türkiye Halk Bankası A.Ş., 24.07.2019 ta-
rihli ve 1887 sayılı yazısıyla YÖK’e başvurmuştur. 
Yazıda, Banka’nın herhangi bir zarara uğramaması 
için alacaklarının tahsili amacıyla “gerekli işlem-
leri başlattığından dolayı eğitim öğretim faaliyeti-
nin aksamaması, olası öğrenci mağduriyetlerinin 
önüne geçilmesi için durumun mevzuattan kay-
naklanan yetki çerçevesinde değerlendirilmesini” 
YÖK’ten talep etmiştir. (10). 

Bu talep üzerine YÖK, 07.08.2019 tarihinde 
İstanbul Şehir Üniversitesi’ne gönderdiği yazıyla 
“Üniversitedeki eğitim öğretimin aksatılmaması 
için yapılan planlamaların Başkanlığa bildirilme-
sini talep etmiştir.”

Halk Bankası’nın 24.07.2019 tarihli ve 1887 
sayılı YÖK’e başvurma yazısından yaklaşık üç ay 
sonra İstanbul Şehir Üniversitesi’nin banka hesap-
larına 11.10.2019 tarihinde İstanbul 18. Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nin 2019/1384 sayılı Kararıyla 
haciz koydurmuştur. (3, 4). 

Bu gelişmeler üzerine YÖK, 02.12.2019 tari-
hinde İstanbul Şehir Üniversitesi’ne gönderdiği 
yazıyla “Eğitim öğretimin yaşanan mali sıkıntı 
dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlama-
ların Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesini yeni-
den talep etmiştir”. Bu yazıdan 9 gün sonra YÖK, 
11.12.2019 tarihinde yeni bir yazı göndererek 
aşağıdaki soruların Şehir Üniversitesi yönetimi ta-
rafından cevaplandırılmasını istemiştir.(10):

 
“1. Üniversite’de görev yapmakta olan akade-
mik ve idari personelin özlük haklarının ödenip 
ödenmediği, 

2. Öğrencilere ödenen burslar ve/veya ulusla-
rarası değişim programları kapsamında yapılması 
gereken ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip 
getirilmediği,

3. Üniversite’nin eğitim öğretim faaliyetleri 
açısından gerekli olan alt yapı (internet, elektrik, 
su, doğalgaz gibi) imkânlarına ilişkin ödemelerde 
aksama olup olmadığı hususlarında açıklama tale-
binde bulunulmuştur.”

YÖK’ün basın açıklamasına göre, “İstanbul Şe-
hir Üniversitesi Rektörlüğü’nün 12.12.2019 tarih 
ve E.882 sayılı yazısında; Üniversitelerinde çalış-
makta olan akademik ve idari personelin Ekim 
ve Kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük 
ücret alan personellerden başlanarak ancak cüzi 
bir ödeme yapılabildiği; burslu öğrencilerin Kasım 

Sosyolojik savaşta hedef alınan, toplumun dayanışma ve bütünleşme kapasitesini zayıflatma, 
ortadan kaldırma, tahrif etme-dönüştürme amaçlanır. Toplumdaki farklı sosyal güçler, karşı 
karşıya getirilir ve farklı kesimler aktif hâlde kitlesel çatışmaya sokularak toplum bir kaosa 
sürüklenir. Ardından hedef topluma müdahale edilerek toplum, yeni ortak paydalar etrafında 

şekillendirilip yapılandırılır.



16

 Umran • Şubat 2020

G Ü N D E M   BİLİM SANAT VAKFI’NA GEÇİCİ YÖNETİM ATANMASI VE SOSYOLOjİK SAVAŞ

ayı burslarının yatırılamadığı, Aralık ayında da 
burs ödemesi yapılamayacağı; Üniversitenin eği-
tim-öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan alt 
yapı imkânlarına ilişkin ödemelerde aksamalar 
oluştuğu, bu bağlamda elektrik, su, doğalgaz ve 
internet faturalarının ödenemediği; ayrıca ödeme 
tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemle-
rinin başlatıldığı; mevcut durumun devamı hâlinde 
eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu 
bildirilmiştir.”(10)

Üniversite’nin 9.12.2019 tarihli basın açıkla-
masında, “11 Ekim 2019 tarihinde Halk Bankası 
tarafından bankalardaki tüm varlıklarına ihtiya-
ti haciz kararı uygulanan Üniversitemizde baş-
ta maaş ve burs ödemeleri olmak üzere en temel 
harcamalar bile yapılamamaktadır.”(4) şeklindeki 
ifadelerin yer almış olması, YÖK’ün açıklamalarını 
teyit etmektedir. 

Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Dinçer’in; “Öğ-
rencilerimizi, öğretim üyelerimizi hırpalamayın, 
üniversitemizin itibarıyla oynamayın. Bu haksız-
lığı bir an önce çözün. Daha fazla zulmetmeden 
gelip üniversiteyi alın” (11) çağrısı, Üniversite’nin 
Halk Bankası üzerinden sokulduğu ekonomik 
krizin, çok güzel, özlü ve acı bir ifadesi olup 
YÖK’ün basın açıklamalarındaki verileri de teyit 
etmektedir. 

YÖK, “Üniversite Rektörlüğünden alınan bil-
gileri”, “Denetleme Kurulunun 17.12.2019 tarihli 
inceleme raporunu ve 18.12.2019 tarihli kararını 
göz önüne alarak” “Vakıf Yükseköğretim Kurum-
ları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İs-
tanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin 
Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin ga-
rantör üniversite olan Marmara Üniversitesine 
devrine karar vermiştir.” (10)

Gelinen aşamada YÖK, mevcut yasal mev-
zuata göre doğru olanı yapmıştır. Gelinen süreç, 
YÖK’ün ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin irade-
si dışında yaşanan bir süreçtir. Asıl tartışılması 
ve konuşulması gereken Üniversite’nin bu sürece 
hangi amaçla ve nasıl getirildiğidir? Sadece so-
nuçlar üzerinden konuşmak, tartışmak fayda de-
ğil zarar vermektedir ve böyle giderse verecektir 
de. 

Meselenin daha iyi anlaşılabilmesi, yanlış ke-
simlerin hedefe konmaması için Vakıf Üniversite-
lerine hangi şartlarda kayyum atanmaktadır, yasal 
süreç nedir? sorusunun cevabının doğru verilmesi 
gerekir.

19 Kasım 2015 tarihli Resmî Gazetede ya-
yımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin 25. Maddesinin d fıkrası, 26. 
Madde ve 2547 sayılı Yasanın EK11. Maddesinin 
10. fıkrası konumuzla ilgilidir:

“Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin 25. Maddesi: 

d) Aşağıdaki hâllerde vakıf yükseköğretim ku-
rumunun faaliyeti bir yıl süre ile Yükseköğretim 
Kurulu tarafından geçici olarak durdurulur ve 
yükseköğretim kurumunun yönetimi garantör dev-
let üniversitesi veya Yükseköğretim Genel Kurulu 
tarafından kapasitesi dikkate alınarak belirlene-
cek aynı ildeki bir devlet üniversitesine verilir.

1) Vakıf yükseköğretim kurumu tarafından (c) 
bendinde yer alan öğrenci kontenjanı kısıtlanma-
sı veya öğrenci alımının durdurulması önlemine 
konu olan hususların belirlenen süre içerisinde 
düzeltilmemesi,

2) Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim 
öğretim ile idarî, malî ve ekonomik faaliyetlerinin 
gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma fa-
aliyetlerine kasten engel olunması,

3) Vakıf yükseköğretim kurumunun malî du-
rumunun eğitim-öğretim faaliyetini sürdüreme-
yecek ölçüde malî ve ekonomik rasyolar açısın-
dan zayıf olduğunun Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu raporları ile tespit edilmesi,

4) Vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş 
taahhütlerinde yer alan mal varlığının Yükseköğ-
retim Kurulu’ndan izin alınmaksızın değiştirilmesi 
veya elden çıkarılması,

5) Tutulması gerekli defter ve kayıtların 
tahrif edilmesi, yok edilmesi veya gizlenmesi, 
 6) Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet 

Ömer Dinçer
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üyelerinin üniversite ile ilgili işlemlerde malî yö-
netim ve kontrol sistemini kasıtlı olarak zaafa 
uğratması.”

“2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumu’nun Ek 
11’inci Maddesi; Ek: 20/8/2016 - 6745/15 md.)
Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin 
geçici olarak durdurulması hâlinde durdurulma 
süresince, kurumun idaresi, eğitim ve öğretimi sür-
dürmek veya tamamlamak üzere Yükseköğretim 
Kurulunca garantör üniversiteye veya belirlene-
cek bir Devlet yükseköğretim kurumuna verilir. 
Bu vakıf yükseköğretim kurumunun kurucu vakfı-
nın yönetim organı başkan ve üyeleri ile vakıf yük-
seköğretim kurumu mütevelli heyet başkanı, üyele-
ri ve tüm yöneticilerinin görevleri, faaliyet izninin 
geçici olarak durdurulması kararı ile birlikte sona 
erer. Bu kurucu vakfa, Yükseköğretim Kurulu ile 
birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üze-
rine yetkili mahkeme tarafından kayyum atanır. 
(Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/23.md; Aynen 
kabul: 1/2/2018-7071/23 md.) Mahkeme tara-
fından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.”

YÖK’ün ve Şehir Üniversitesi’nin yaptığı basın 
açıklamaları göz önüne alındığında, İstanbul Şe-
hir Üniversitesi yönetiminin ve Kurucu Vakıf yö-
netiminin herhangi bir suiistimali, kastı davranışı, 
hırsızlığı, yolsuzluğu, mal kaçırması, söz konusu 
değildir. Ana sponsorun ani bir kararla Vakıftan 
ayrılması ve Halk Bankası Yönetiminin geçen ya-
zıda ayrıntıları ile üzerinde durduğumuz, yuka-
rıda özetlediğimiz anlaşılamayan “ihtiyatı haciz 
kararı”, sistemi kilitlemiş ve sistemi işlemez hâle 
getirmiştir. Bunun sonucunda “Vakıf Yükseköğre-
tim Kurumları Yönetmeliği’nin 25. maddesinin d 
fıkrasının 3. bendinde ifade edilen; “Vakıf yük-
seköğretim kurumunun mali durumunun eğitim-
öğretim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde mali 
ve ekonomik rasyolar açısından zayıf olduğu” 
durumu gerçekleşmiştir.

Şehir Üniversitesi ile hemen hemen eş zamanlı 
olarak kayyum atanan diğer bir Üniversite Haliç 
Üniversitesi’dir. Medyaya yansıyan boyutları ile 
gerek YÖK denetleme kurulu raporu gerekse Ha-
liç Üniversitesi’nin garantörü İÜ Rektörü Mahmut 
Ak’ın yaptığı açıklamalar değerlendirildiğinde, 
Haliç Üniversitesi’ne kayyum atanma sebepleri 
ile Şehir Üniversitesi’ne kayyum atanma sebepleri 

arasında Madde 25-d/3 şartı hariç hiçbir benzerlik 
olmadığı görülmektedir. (12-14). 

Metni yukarıda verilen Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları Yönetmeliğine (2547 sayılı Yükse-
köğretim Kurumu’nun Ek 11’inci maddesi; Ek: 
20/8/2016 - 6745/15 md.; Ek cümle: 31/10/2016-
KHK-678/23.md; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/23 
md.) uygun olarak gerek Haliç Üniversitesi ve 
gerekse Şehir Üniversitesi YÖK tarafından ga-
rantör üniversiteye bağlanmış/kayyum atan-
mış; gerek Haliç Üniversitesi kurucusu Bizim 
Lösemili Çocuklar Vakfı’na ve gerekse Şehir 
Üniversitesi Kurucusu Bilim ve Sanat Vakfı’na, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçici bi-
rer yönetim atanmıştır. 

Süreci göz önüne aldığımızda gelinen aşama-
da, yukarıda ifade edilen YÖK’ün Şehir Üniver-
sitesine kayyum atama gerekçelerini ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Bilim Sanat Vakfı’na geçici 
yönetim atama gerekçelerini göz önüne alma-
dan, YÖK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneti-
cilerinin söylemedikleri ve yazmadıkları şeyleri 
söylenmiş, yazılmış gibi göstererek ki bazı med-
ya kaynaklarında bu yapılmaktadır, gerek Şehir 
Üniversitesi’nin yöneticilerini ve gerekse Bilim ve 
Sanat Vakfı’nın yöneticilerini, herhangi bir bel-
ge, delil ortaya koymadan, Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin 25. maddesinin d fık-
rasının 3. bendinin haricindeki diğer bendlerde 
geçen ifadelerle suçlamak, hakaret etmek, itham 
etmek, adil değildir, vicdanı değildir ve de hukukî 
değildir.

Benzer şekilde mevcut yasaları göz önüne al-
madan, hiçbir belge ve delil ortaya koymadan, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticilerini ve YÖK 
yöneticilerini kastı davranmakla, adaletsizlikle 
suçlamak, itham etmek, hakaret etmek de adil 
değildir, vicdani değildir ve hukukî değildir.

Süreçte herkesin/bütün kesimlerin daha dik-
katli davranması gerekmektedir!

Şehir Üniversitesi ve Bilim ve Sanat Vakfı ope-
rasyonu/provokasyonu bağlamında Hz. Davud’un 
“İki Davalı Kardeş Kıssasını” hatırlamakta, hatır-
latmakta fayda vardır (38 Sâd 18-29). 

O nedenle, “Ey iman edenler, adil şahidler ola-
rak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa 
olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet 
yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan kor-
kup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta oldukları-
nızdan haberi olandır.” (5 Mâide 8).
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Tehlike 5: Yasalara Kim, Hangi Amaçla                  
Mayın Yerleştirmiştir?

Şehir Üniversitesi ve Bilim ve Sanat Vakfı üze-
rinden gerçekleştirilen operasyon, uzun vade-
li, gayrimemnun üretmeye, yeni fay hatları inşa 
edip sosyal depremler meydana getirmeye dönük 
stratejinin bir aşaması, bir parçasıdır. Muhteme-
len yasal düzenlemeler yapılırken yasalara bu 
amaçla mayınlar yerleştirilmiştir! Yeri ve zama-
nı geldiğinde mayın aktif hâle geçirilmekte ve 
patlatılmaktadır! 

Konumuz bağlamında 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu’nun Ek 11’inci maddesine zamanla 
eklemlenen kısımlarına bakalım. 15 Temmuz As-
keri Darbe Girişiminin tasfiye edilmesi sürecinde 
ki olağanüstü ortamda 2547 sayılı Yükseköğre-
tim Kanunu’nun Ek 11’inci maddesi yol boyu şe-
killendirilmiştir (Ek: 20/8/2016-6745/15 md). 
31/10/2016 tarihinde çıkarılan Kanun Hükmünde-
ki Kararname EK 11, dahil edilmiştir (31/10/2016-
KHK-678/23.md). Olağanüstü şartların bir gereği 
olarak yasaya eklenen ifadeler, şartlar normale 
döndüğünde yasalardan çıkarılması gerekirken; 
tam tersi olmuş 1/2/2018 tarihinde EK 11’e kalıcı 
olarak eklemlenmiştir (1/2/2018-7071/23 md.). 

Böyle bir madde normal şartları da kapsaya-
cak şekilde yasaya, nasıl, kim tarafından ve han-
gi amaçla sokulmuştur? Yarın tüm üniversite 
vakıflarına, hatta diğer vakıflara da bu madde 
ve uygulama, delil olarak gösterilip yönetici 
atanabilir.

6284 sayılı yasa ve onun uygulama yönetmeli-
ğinde yer alan ve hukuk mantığına yüzde yüz ters 
olan “Şiddetin uygulandığı hususunda delil veya 
belge aranmaz!” (6284 sayılı Yasa, Madde 8-3; 
6284 sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği Madde 
6-1, 12-1, 30-3) ifadesini kim ve nasıl yasaya yer-
leştirmiştir ve de hangi amaçla?

Bu örnekler ve sorular çoğaltılabilir. Ancak bu-
nun yeri burası değildir.

Önemli olan, yöneticileri bu denli yanıltan, 
yanlış yönlendiren bu mekanizma kimdir? soru-
sunun cevabını gerçekçi bir şekilde adil olarak, 
kırmadan, dökmeden verebilmek ve gereğini 
yapabilmektir. 

1963 yılında Başbakan İsmet İnönü, daha şah-
siyetli bir dış politika izlenememesinin nedenini, 
Türkiye’nin kılcal damarlarına sızmış olan “ya-
bancı insan unsurunun” var olması ile açıklamıştır 

(15). Eski bakan ve senatörlerden Kamuran İnan, 
1995 yılında, “Küresel Güçlere ‘Hayır Diyenle-
rin’ başlarına gelen olaylara” ve “Ülke içindeki 
gizli kuvvetlerin gücüne” (16) ısrarla dikkat çek-
miştir. Keza eski Dışişleri Bakanı Sadettin Tantan, 
“Bu ülkede nüfuz casusları var.” derken böyle bir 
gücün varlığına işaret etmiştir. 

Kim bu “nüfuz casusları”?
Türkiye’de Ordu ile halkı en keskin bir şekilde 

karşı karşıya getiren ve halkın temel değerlerine 
doğrudan cephe alan bir darbe özelliğinde ki 28 
Şubat Postmodern Darbesi, Atilla İlhan’a göre “Sa-
betayist-Masonik bir kadronun eseridir.” (17,18) 
Gülen şantaj ve terör hareketini Türkiye’de yük-
selten ve ardından dünyanın her tarafına yayan ve 
koruyan aynı mekanizmadır(1). 

Sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz İhanet 
Hareketinin sosyolojik savaş boyutunu bu me-
kanizma yürütmektedir. Yasalara mayınları dö-
şeyen de bu mekanizmadır?

Sonuç: “Beyaz Öküz Yendiği Gün”(!)

Türkiye’de, genel olarak, olgular, sebepler 
tartışılmıyor, sonuçlar tartışılıyor; o da çözüm 
bulmak, tedavi etmek ve tedbir almak için değil, 
karşıdakini suçlayarak, itham ederek, karalayarak 
yok etmek ve tatmin olmak için. 

Oysa her işimizde, her sorun ve hastalıkları-
mızda 4T (Tespit, Teşhis, Tedavi, Tedbir) formü-
lünü uygulamamız gerekmez mi? 

İçinde yaşadığımız sistemi, onun felsefesini, 
onun sahip olduğu melez değerler sistemini ve 
melez değer sisteminin neden olduğu akışkan 
kimlikleri ve sosyal şizofreniyi öncelikle tartışma-
mız gerekmiyor mu?

O nedenle, 4 T formülünü birlikte, bir bütün 
olarak uygulamalıyız.

O nedenle, bir ve bütün olmalıyız.
O nedenle, hak, hukuk ve adaletle ilgili duygu 

ve düşüncelerimiz, iktidar ya da muhalefete göre 
şekillenmemelidir. 

O nedenle, hak ve adalette Kur’ân ve Sünnet 
rehberimiz olmalıdır. (57 Hadid 25; 38 Sâd 26)

O nedenle, Allah’a ve ahiret gününe iman 
edenler, nefsi davranmamalı, kin ve nefretle ha-
reket etmemeli, adil davranmalıdırlar. (5 Mâide 8)

O nedenle, taraflardan birini dinleyip de di-
ğerini dinlemeden suçlamak, itham etmek adil bir 
davranış değildir. 
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O nedenle, Allah tarafından Hz. Davud’a ya-
pılan “İnsanlar arasında hak ile hükmet, hevaya 
sapma!”(38 Sâd 26) uyarısı, bizim için her zaman 
geçerli olmalıdır.

O nedenle, öncelikle yasalara mayınları şuur-
la koyanları, döşeyenleri eleştirmeli, dikkatleri bu 
ana hedefe yöneltmeliyiz. 

Bununla beraber, yasalar hazırlanırken nerede 
olduğumuzu, mayınları zamanında niçin görmedi-
ğimizi, göremediğimizi de dönüp sorgulamalıyız. 

Bununla beraber, kırmadan dökmeden;
“Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendinizi 

mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktası-
nız. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (2 Bakara 
44), ayetinin gereğini yapmalıyız.

Bununla beraber, kifayetsiz muhterislerin, 
gizli, kirli, pis elin/gücün oyununa gelmekten 
kaçınmalıyız. 

Bununla beraber, Üç Öküz ile Yaşlı Aslanın 
hikâyesini unutmamalıyız:

Yaşlı bir aslan vahşi ormanda yalnız başına do-
laşırken birbiri ile çok samimi, dost olan üç öküz 
görür (Bembeyaz, Simsiyah, Sarı). Bunları yeme-
ye karar verir. Ancak üçüne birden saldırdığında, 
üçü bir olup kendisini haklayacaklarını bilmek-
tedir. Bu konuda çok tecrübelidir. Stratejisini yu-
muşak güç kullanma, onların dostluklarını kazan-
ma üzerine kurar. 

Bir gün kendilerine yavaşça, gülümseyerek 
yaklaşır. Öküzler saldırı konumuna geçerek vazi-
yet aldıklarında kendilerine, dost olduğunu, ken-
disinin yaşlı ve kimsesiz olduğunu, yalnızlıktan 
sıkıldığını, dertleşecek arkadaş aradığını, kendile-
rini gördüğünde aralarındaki samimiyetten dolayı 
çok memnun olduğunu söyler. Kendisini dost, 
kardeş, arkadaş, yoldaş olarak kabul ettikleri tak-
dirde kendilerini, diğer vahşi yırtıcılardan hem de 
avcılardan koruyacağını belirtir. Öküzler bu teklifi 
red eder, yaklaştığı takdirde kendisini parçalaya-
caklarını beyan ederler. Aslan peki kardeşlerim 
der ve uzaklaşır. Çevrede kurt sürüsü gözüktüğü 
zaman, aslan öküzlere sahip çıkar kurtları kovalar. 
Avcılar avlanmaya geldiklerinde onları uyarır, or-
manın daha güvenli yerlerine gitmelerini tavsiye 
eder. Belli aralıklarla onlara dostluk teklifini ye-
niler. Özellikle kurt ve çakal sürüsü saldırılarına 
karşı onları koruduğu ve davranışlarında herhan-
gi bir düşmanlık sezmedikleri için gittikçe kalp-
lerinde yaşlı aslana karşı bir sevgi ve saygı oluşur. 
İyice güvenlerini kazandığına inandığı bir gün 

yaşlı aslan dostluk, arkadaşlık teklifini yeniler. 
Öküzler kendi aralarında istişare ederler, yaşına 
ve kendileri için yaptıklarına bakarak yaşlı aslanın 
teklifini kabul ederler. 

Bundan sonraki süreç yaşlı aslanla üç öküzün 
hazin dostluk(!), kardeşlik(!), arkadaşlık(!) serü-
venidir! Aslan sabırlıdır ve sabırla stratejisini ve 
stratejisindeki taktikleri planlamakta, uygulama 
için uygun şartların oluşmasını beklemektedir. 
Av mevsimi gelmiş, etraftan silah ve köpek ses-
leri yükselmektedir. Seslerin çok yaklaştığı bir 
anda kendisi için şartların olgunlaştığını, her 
birinin ayrı ayrı dostluk ve güvenini kazandığı-
nı bilmektedir. Seçilecek hedef, önemlidir ve en 
dikkat çeken renktir. Yanı hedef beyaz öküzdür. 
Beyaz öküzün biraz uzakta olduğu bir anda, si-
yah ve sarı öküze yaklaşarak, kardeşlerim size bir 
tehlikeyi haber vermek istiyorum. Beyaz öküz 
sahip olduğu renkten dolayı bizim araziye uyu-
mumuzu, kamuflajımızı bozmakta, bizi deşifre 
etmektedir. Sizlerin menfaati için bunun gruptan 
uzaklaşmasında fayda vardır. Özellikle av mev-
simleri bizden uzak olsun diğer zamanlar tekrar 
gelsin, der. Siyah ve sarı öküz şaşırırlar ve şiddetli 
reaksiyon gösterirler: O bizim kardeşimiz derler, 
olur mu öyle şey. Peki, kardeşlerim der yaşlı aslan; 
ölürsek hep beraber ölelim, ben sizi terk etmeye-
ceğim, gücüm oranında sizi savunacağım. Silah 
ve köpek sesleri yaklaştıkça, tehlike büyüdükçe, 
beyaz öküzün uzakta olduğu anlarda yaşlı aslan 
teklifini tekrar ve tekrar yeniler. Ve bir gün siyah 
öküzle, sarı öküz böyle bir tehlikeyi kabul eder ve 
fakat kendilerinin bunu beyaz öküze söylemeleri-
nin mümkün olmadığını beyan ederler. Yaşlı aslan 
gayet üzgün bir tavır takınarak, ne yapalım iş başa 
düştü, yalnız siz biraz uzaklaşıp gözden kaybolun, 
ben onunla rahat konuşayım der. Yalnız o sizi ça-
ğırdığı zaman sakın çağrısına cevap vermeyin. Av-
cılar ve köpekler var, yerimizi keşfederler. Onlar 
gözden kaybolunca, Beyaz öküze yaklaşır ve der 
ki: Kıymetli kardeşim sana bir kötü bir de iyi ha-
berim var. Diğer iki kardeşimiz senin renginin çok 
dikkat çekici olduğunu, böylece düşmanlarımızı 
üzerimize çektiğini, senden uzaklaşmamız, ayrıl-
mamız gerektiğini bana teklif ettiler. Hiç olmazsa 
av mevsimi bizden uzaklaşsın dediler. Ben de olur 
mu öyle şey, o bizim kardeşimiz, onu nasıl terk 
edebiliriz, dedim. Onlar da öyleyse biz gidiyoruz; 
av mevsimi bitince arzu ederseniz sizinle tekrar 
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buluşuruz deyip bizi terk ettiler. Kendilerine av 
mevsiminden dolayı seslenmeni de istemiyorlar. 

Beyaz öküz, yıllarca beraber oldukları kardeş-
lerinin kendisini terk etmelerine bir anlam vere-
mez ve son derce üzülür. Kendisine sahip çıkan 
aslana sevgi ve saygı ile bakarak peki kardeşim 
der. Biz hayatımızın bundan sonraki kısmını se-
ninle kardeşçe geçireceğiz der, beyaz öküz. Köpek 
ve silah sesleri çok yaklaşınca, yaşlı aslan beyaz 
öküze, tehlike çok yaklaştı, şöyle ormanın biraz 
daha derinliklerin doğru gidelim de, bizi fark 
etmesinler, der. Diğer öküzlerden iyice uzaklaş-
tığına emin olduğu ve iyice de acıktığı bir anda, 
beyaz öküze saldırıp onu parçalar ve yer. Sonra da 
eski kardeşleri(!) olan siyah ve sarı öküzün yanına 
geri döner. 

Sıra siyah öküzdedir ama onun için bir av 
mevsiminin gelmesini bekler. 

Yeni av mevsiminde, beyaz öküz için söyle-
diklerini, bu kez siyah öküz için sarı öküze söyler 
ve onu bir gün ikna eder. Sarı öküz teklifi kabul 
edince siyah öküze yaklaşır, daha önce beyaz ökü-
ze söylediklerini ona söyler, ikna eder ve ormanın 
derinliklerine götürüp yer, sonra sarı öküzün ya-
nına geri döner.

Acıktığı bir gün, artık yeni bir av mevsimini 
beklemesine gerek kalmamıştır. Çünkü karşısında 
kendisine kafa tutacak bir güç yoktur. Gözlerinde 
vahşi bir parıltı ile sarı öküze yaklaşmaya başlar. 
Sarı öküz yaşlı aslanın hâlinden rahatsız olur. Ge-
liş tarzından hoşlanmaz. Hâlinde, duruşunda ve 
bakışlarında bir tuhaflık var; ne oluyor kardeşim 
der. Anormal bir şey yok; ne evhamlısın, gel biraz 
oynaşalım, koklaşalım, seni özledim, sana daha 
yakın olmak istiyorum deyince, sarı öküz gerçeği 
görür ve anlar.

Olduğun yerde dur, der. Tüm dünyaya bir şey 
haykırmak istiyorum. Ondan sonra beni ye. Hay 
hay kardeşim(!) der yaşlı aslan.

Sarı öküz olanca gücüyle: “Ey dünya iyi bilin 
ki beyaz öküz yendiği gün ben yenmişim de 
farkında değilmişim. Benim sonum size ders 
olsun.”

Tarihimiz de üç öküzün stratejisi çokça 
uygulanmıştır. 

Şimdi bu oyunu bozma zamanıdır.
Yönetici tüm kadroların, Türkiye’nin kılcal 

damarlarına sinmiş, yerleşmiş “kirli, pis, gizli 
el ve güç” tarafından yürütülen bu sinsi ve tehli-
keli gidişi bir an önce görmeleri ve tedbir almaları 

gerekmektedir. Bu, tarihi bir sorumluluk olup bu 

ülkeye yapılabilecek en büyük iyiliktir. O neden-

le, kardeş kavgasını körüklememeliyiz:

“Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa, 

aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri diğerine hak-

sızlıkla-tecavüzde bulunacak olursa, artık, haksız-

lıkla-tecavüzde bulunanla, Allah’ın emrine dönün-

ceye kadar savaşın; eğer sonunda (Allah’ın emrini 

kabul edip) dönerse, bu durumda adaletle aralarını 

bulun ve (her konuda) adil davranın. Şüphesiz Al-

lah, adil olanları sever.” (49 Hucurat 9)

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeş-

lerinizin arasını bulup-düzeltin.” (49 Hucurat 10)

Öyleyse; “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapı-

şın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzeri-

nizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar 

idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı 

ve siz Onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladı-

nız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, 

oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz 

diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 

Âl-i İmrân 103)

Henüz vakit varken, yarın çok geç olabilir!
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak 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)

S ilah gümbürtüsü ve tehdit 
gürültüsünden uzakta şimdi 

İran yönetiminin bölge politi-
kasını gözden geçirmesi zama-
nı geldi. Keza iç politikasını da 
kapsamlı şekilde gözden geçir-
mesi evladır. Özellikle de bugün 
kendi halkıyla ilişkilerinde kriz 
yaşarken… Bunun göstergesi de 
İran içinde tekrarlanan protes-
tolar, Irak’ta ve daha az ölçekte 
Lübnan’da yaşandığı üzere müt-
tefiklerinin bölünmesi. 

İran Kasım Süleymani’nin 
öldürülmesi sonrası ipleri eli-
ne aldığını ve “sarsıcı yanıtı-
nın”  Amerikan politikalarından 
ve Washington’un İsrail yanlısı 
öfkesinden hep zarar görmüş 
Arap dünyasında “akılların ve 
kalplerin savaşını” kazanmak 
için yeterli olacağını sandı. Ni-
hayetinde İran bu dünyada yeni 
dostlar kazanamadı, tam aksine 
klasik dostlarından bazılarının 

da güvenini kaybetti. Tahran’da-
ki ihtiyatlı hiçbir yönetim, ken-
disine çalışan ve finanse ettiği 
bazı grupların ve milislerin li-
derlerinin sözlerini dinlemez. 
Hatta Filistin ve Kudüs adına 
şehitlik kitapları dağıtmakta us-
talaşmış olanlar dahi Filistin hal-
kının zayıf bir parçasını temsil 
etmekteler. 

Bağdat havaalanındaki Ame-
rikan operasyonunun kurbanla-
rının kanı kurumadan Ukrayna 
uçağının Devrim Muhafızları 
füzesiyle düşürülmesi ve yöneti-
min sonrasındaki şaşkın perfor-
mansı, halk öfkesi koru üzerine 
dökülen gaz görevi gördü. Halk 
kendisini geçen yıl birçok göste-
ride ifade etmişti. 

Yönetimin Süleymani’nin öl-
dürülmesine verdiği misillemey-
le övündüğü başarı çokça aşındı. 
Onun yerini uçak dosyasındaki 
şaşkın performans görüntüsü, 
İran şehirlerinde ve caddelerinde 
cenazeye katılan hüzünlü insan-
ların görüntüsünün yerini öfkeli 
kalabalıkların görüntüsü aldı. 

Irak’ta henüz Ebu Mehdi el-
Mühendis’in kanı kurumadan 
halkçı gösteriler tekrar başladı. 
Irak gösterileri cenaze görün-
tülerini sildi. ABD’nin Irak’ın 
egemenliğini ihlalini eleştiren 
Şii mercilerin tutumunun yerini 
yeni hükümetten istenen taleple-
ri destekleyen tutumlar aldı. Bu 
tutumlar vatandaşların taleple-
rini güçlendirdi, Irak’ı Washing-
ton ve Tahran’dan uzaklaştırdı. 

Haşdi Şabi gruplarının 
Kum’daki toplantısına kar-
şın başka Arap başkentlerinde 

Sünni liderler federasyonun yol 
haritasını çizmek için toplantılar 
yaptılar. Kürdistan bölgesi tam 
nitelikli bir devlet içinde bağım-
sızlık yönündeki eski hareketine 
geri döndü. Irak bölünme teh-
didi altında ve İran bu kaderin 
sorumluluğunun büyük kısmını 
taşımaktadır. 

Lübnan ise siyasi, mali ve 
ekonomik iflas tehdidi altında. 
Hizbullah’ın hatta kendi nüfuz 
bölgelerinde bile sahip olduğu 
halk desteğini bitirecek hiçbir 
maceraya girme gücü olmaya-
cak. Bu bölgelerde bile binlerce 
gösterici “hepimiz hepimiz” yü-
rüyüşlerine katıldılar. 

Filistin’de ise HAMAS kit-
leleri İsmail Heniye’nin Tahran 
ziyareti için hareketin abluka 
altındaki Gazze’de tecrit edil-
mesinden kaynaklı “zorunlu” 
bir ziyaret dışında haklı bir ge-
rekçe bulamıyor. Kitleler sadece 
Tahran’a mesaj göndermek için 
açılan taziye evlerinde yoktu. Fi-
listin halkının çoğunluğu İran’ın 
bölgedeki politikalarına karşı 
çıkıyor ve hatta bu çoğunluk bu 
ekseni ciddiye almıyor. 

“Kaba kuvvet” İran’ın çıkarla-
rını ve bölgesel nüfuzunu koru-
ma noktasında iflas etti ve şimdi 
“esnek güç” araçlarını düşünme 
zamanı. Tabii, Tahran Arap halk-
larıyla ilişkilerini normalleştir-
mek istiyorsa. 

(Ürdün Düstur gazetesi, 15 
Ocak 2020)

Tahran’ın Araplarla İlişkilerini 
“Normalleştirme” Yolu
Ureyb RENTAVİ
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L ibya krizi özellikle de doğ-
rudan olmasa bile askeri 

çatışma ihtimallerinin artmasıyla 
birlikte Mısır ile Türkiye arasında 
zaten gergin olan ilişkileri daha 
da gerdi. Zira Mısır’da Temmuz 
2013’teki darbeden beri ilişkiler 
ticari alış veriş hariç farklı düz-
lemlerde geriledi. Ticaret hacmi 
2018 yılında 5.3 milyar dolara 
ulaştı. 

Askeri darbeden bu yana hü-
kümetler bölgesel dosyaların ço-
ğunluğunda zıt ve hatta düşman 
tutumlar aldılar. Türk hükümeti 
Mısır rejimini reddediyor, mu-
haliflerini ağırlıyor, Katar, Suriye 
ve Libya’daki muhalif gruplar 
gibi düşmanlarını destekliyor, 
Tunus’taki demokratik dönüşüp 
tecrübesine arka çıkıyor. Mısır 
rejimi Arap dünyasındaki en ba-
şarılı karşı devrimi temsil ediyor, 
başta İsrail, Suudi Arabistan ve 
BAE olmak üzere Arap Baha-
rına düşman ülkelerle sağlam 
ilişkilere sahip. Arap Baharına 
destek veren tutumu sebebiyle 
Türkiye ile bu ülkeler arasında-
ki kopukluk zorunlu bir şekilde 
artıyor. Burada şu iki temel so-
ruyu sormak gerekli: Tarih iki 
ülke arasındaki ilişkilerle ilgili 
ne diyor ve hem bu şekilde kötü 

müydü ilişkiler? Hâlihazırdaki 
vakıa ve güç dengeleri iki ülke 
arasındaki ilişkilere dair ne diyor 
ve hâlihazırdaki çatışmadan kim 
karda ve kim zararda? Cevap şu 
dört temel noktayla irtibatlı: 

1- İki ülke arasında modern 
dönemdeki ilişkiler Osmanlı’nın 
1517’de Mısır seferine kadar 
gidiyor. Bu seferle Mısır 1915 
yılına kadar dört asır boyunca 
Osmanlı vilayeti oldu. Gerçi Os-
manlı Mısır yönetiminin 1839 
yılından itibaren Muhammed 
Ali Paşa ailesine geçmesi sonrası 
1867 yılında özerk yönetime sa-
hip Hidiv Mısır’ını tanımıştı. 

2- İki ülke arasındaki ilişki-
ler uluslararası politikalardan ve 
süper devletlerin emellerinden 
her daim etkilendi. Bu devletler 
bölgedeki bu iki önemli ülke 
üzerinde etkide bulunmaya ça-
lıştı. Osmanlı İmparatorluğunun 
Avrupa devletleriyle çekişmeleri 
kendisini zayıflattı. Ayrıca aynı 
devletler Mısır’ı işgal etmeye ve 
1801’deki Fransız hamlesinden 
itibaren Osmanlı İmparatorlu-
ğundan ayırmaya çalıştı. İngil-
tere 1882’de Mısır’ı işgal etti ve 
1915’te Osmanlı İmparatorlu-
ğundan ayırdı. İki ülke ilişki-
leri hâlâ uluslararası şartlardan 

etkileniyor. Başkan Abdunna-
sır döneminde Mısır ve Türki-
ye Batılı güçlerin yörüngesinde 
döndü. Türkiye’de durum şu an 
değişti. Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Türkiye Mısır’ı 
kendisine esir eden Batılı politi-
kaların yörüngesinden çıkmaya 
çalışıyor. 

3- İki ülke arasındaki uygar-
lık ve tarihi derinlik sebebiyle bu 
ilişkilerin halk tabanı derin ve 
iki ülke hükümetleri arasındaki 
resmi ilişkilerin ötesinde oldu-
ğu söylenebilir. Hilafetin kaldı-
rılması sonrası Mısır (El-Ezher) 
Kemal Atatürk liderliğindeki 
Türk rejiminin hamlesiyle mü-
cadelede hilafeti ve İslâmî gele-
nekleri savunmak için önemli 
bir merkez oldu. Buna karşın 
hâlihazırdaki Türk rejiminin 
Arap ve İslâm derinliğine dön-
mesi, Filistin davasına desteği 
ve demokratik dönüşümü, bu 
politikaları reddeden ve güçlü 
şekilde savaşan Mısır rejimi için 
büyük sıkıntı oluşturdu. 

4- Hâlihazırdaki güç dengele-
ri farklı düzlemlerde açık şekilde 
Türkiye’nin lehinde seyrediyor. 
Türkiye bir imparatorluğu ve 
modern ulusal bir orduyu miras 
alan bir devlet. Türkiye ayrıca 
demokratik dönüşüm tecrübesi-
ne Mısır’dan yıllar önce başladı 
ve AK Parti’nin 2002’de iktidara 
demokratik seçimlerle gelmesin-
den itibaren bu tecrübenin de-
rinleştirilmesinde başarılı oldu. 
Türkiye Suudi Arabistan’dan 
sonra bölgedeki en büyük ikinci 
ekonomiye sahip. Dünya Banka-
sının verilerine göre yıllık geliri 
2018’de yaklaşık 766 milyar do-
lar. Türk ekonomisi ekonomik 
kaynaklarının çeşitliliğiyle ön 
plana çıkıyor ve yer altı doğal 
kaynaklara dayanmıyor. Avru-
pa Birliği Türkiye’nin en büyük 

Türkiye ve Mısır Birbirine Muhtaç
Ala BEYUMİ 
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ikinci ticari ortağı sayılmaktadır 
ve ekonomisine yıllık 100 mil-
yar doların üzerinde dış yatırım 
akıyor. Türkiye’nin ayrıca Mısır 
ordusu gibi güçlü bir ordusu var. 
Bütçesi, eğitim ve silahlanma dü-
zeyi Mısır ordusunun üzerinde 
ve NATO üyesi. Bunun yanı sıra 
Suriye’deki son müdahalesi gibi 
savaşçı deneyimlere sahip. Ayrı-
ca Türkiye Mısır’a oranla siyasi 
bir istikrara sahip. 

Buna karşın Mısır Hüs-
nü Mübarek döneminden bu 
yana içine kapandı, bölgesel ve 
uluslararası rolü çok geriledi. 
ABD’nin yörüngesinde dönüyor. 
Temmuz 2013’ten beri daha dar 
bir yörünge içinde dönüyor. Su-
udi Arabistan, BAE ve İsrail yö-
netimindeki karşı devrim ittifakı 
yörüngesinde. Mısır rejimi eko-
nomik ve siyasi olarak bu ülkele-
re dayanıyor. Mısır hâlihazırdaki 
rejimin baskıları sebebiyle siyasi 
olarak sıkıntılar yaşıyor. Dünya 
Bankasının verilerine 
göre Mısır ekonomisi-
nin yıllık geliri 2018’de 
Türkiye’nin yıllık geli-
rinin üçte birini aşmaz. 
Mısır’da yabancı yatı-
rımlar Türkiye’ye oranla 
çok düşük. Tam 21 kat 
daha zayıf. Mısır’ın sa-
nayi ve ticari gücü yok. 
Türkiye bu güce sahip 
ve iki ülke arasındaki ti-
caret dengesi Türkiye’nin lehine. 
Türkiye’nin Mısır’daki yatırımla-
rı Mısır’ın Türkiye’deki yatırım-
larından onlarca kat fazla. Tür-
kiye ayrıca Mısır’a oranla daha 
gelişmiş askeri sanayiye sahip. 

Tüm bunlar hâlihazırdaki güç 
dengelerinin Türkiye’nin lehin-
de seyrettiği anlamına geliyor. 
Türkiye ordu, ekonomi, siyasi 
vizyon ve rejimini gelişmişliği 
açısından farklı güç unsurlarına 

sahip olması açısından bölgede 
yükselen bir kutup ve daha faz-
la ağırlığı olan bir devlet olarak 
görülüyor. Gerçi dış borçlarda-
ki birikmişlik sebebiyle ekono-
mik ve son yıllarda artan siyasi 
merkeziyetçilik sebebiyle siyasi 
sorunlar yaşıyor. Türkiye ayrı-
ca gerek uluslararası ittifaklar 
düzleminde gerekse de Suriye 
ve Libya dosyalarında yaşandı-
ğı üzere Rusya gibi kutuplarla 

antlaşmalar imzalayarak etkin 
dış politikayla ön plana çıkıyor. 

Mısır ise kültürel, demok-
ratik ve jeo-stratejik ağırlığına 
rağmen Arap dünyasında Suudi 
Arabistan, BAE ve İsrail’in li-
derliğinde karşı devrim güçleri 
ittifakının dördüncü ortağı. Bu 
ittifakın Arap ve İslâm halkları 
nezdinde halk desteği daha az. 
Bu durum esasında iktidardaki 
Mısır rejiminin eğilimleriyle irti-
batlı. Rejim kendisini karşı dev-
rim ittifakının bir üyesi olarak 
görüyor ve hatta bu ittifak için-
deki konumunu geliştirmeye ve 
birçok dosyada -Libya ve Doğu 
Akdeniz gazı forumu gibi- Türk 
nüfuzuna karşı kendisini mızrak 
başı olarak sunmaya çalışıyor. 

Bu durum hâlihazırda iki 
ülke ilişkilerinin yaşadığı traje-
diyi açıklıyor. İki ülke birbirine 
muhtaç. Türkiye, Mısır’ı Suudi 
Arabistan’la birlikte Sünni üç-
gen, stratejik, jeo-politik ve eko-

nomik açıdan önemli 
bir ülke olarak görüyor. 
Özellikle de iki ülke iliş-
kileri tarihi derinliğe ve 
büyük halk desteğine sa-
hip. Mısır’ın Türkiye’ye 
yönelik turizm hareketli-
liği iki ülke arasında iliş-
kilerin gerginliğine rağ-
men hâlâ büyük. 2018 
yılında 150 bin Mısırlı 
turist Türkiye’yi ziyaret 

etmiş. Mısır da ekonomisinin ge-
lişmesi, içeride ve bölgede istik-
rarın sağlanması için Türkiye’ye 
muhtaç. Ancak bu hedefler Mı-
sır rejiminin yapısı, politikaları 
ve dış ilişkileri ağı sebebiyle şu 
an uzak gözüküyor. Bu ilişkiler 
ağı, iki ülke ilişkilerini gelecek 
dönemde daha fazla gerginliğe 
aday gösteriyor. 

(El-Arab El-Cedid gazetesi, 
20 Ocak 2020)

Türkiye, Mısır’ı 
Suudi Arabistan’la 

birlikte Sünni üçgen, 
stratejik, jeo-politik 
ve ekonomik açıdan 

önemli bir ülke olarak 
görüyor. Özellikle de 

iki ülke ilişkileri tarihi 
derinliğe ve büyük halk 

desteğine sahip. Mısır’ın 
Türkiye’ye yönelik 

turizm hareketliliği iki 
ülke arasında ilişkilerin 

gerginliğine rağmen 
hâlâ büyük. 2018 yılında 

150 bin Mısırlı turist 
Türkiye’yi ziyaret etmiş. 
Mısır da ekonomisinin 

gelişmesi, içeride 
ve bölgede istikrarın 

sağlanması için 
Türkiye’ye muhtaç
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T eorik olarak İran ile ABD 
arasında kırk yıldır bir sa-

vaşın çıkması öngörülüyordu ve 
bu süre boyunca savaşın sebep-
leri yoğun şekilde mevcuttu. Son 
yirmi yıl içinde aynı coğrafik ve 
aynı uygarlık bağlamında faali-
yet göstermesi sonrası iki ülke 
arasındaki savaş en fazla bekle-
nen olaydı. Hatta coğrafyanın 
kendisi bu iki ülkenin varlığın-
dan daraldı. 

Birçok dönemde ve teorik he-
saplar içinde savaş olgunlaştı ve 
şartları tamamlandı ancak savaş 
çıkmadı. İran, Kasım 1979’da 
Tahran’daki Amerikan büyükel-
çiliğinde 52 çalışanı Ocak 1981’e 
kadar rehin tuttu. İran destekli 
gruplar Ekim 1983’te Amerikan 
askerlerinin karargâhını yıktı, 
ardından ABD Temmuz Haziran 
1988’de İran sivil yolcu uçağını 
düşürdü. 2004 ila 2009 yılları 
arasında Irak’taki sürtüşmeler 
yaşandı,  2013’ten bu yana Su-
riye’deki çekişmeler sürüyor ve 
İran’da iktidar piramidinin ikin-
ci adamı olarak görülen Devrim 
Muhafızları Komutanı Kasım Sü-
leymani suikastı gerçekleşti. 

Taraflar gerginliğin bütün 
derecelerini ve çekişme iklimle-
rini test etti ve bunlara rağmen 
savaşı atlattılar. Bununla birlikte 
herhangi iki devlet arasındaki 
daha küçük olaylar savaşlara yol 
açıyordu. Avusturya Arşidükü 
Franz Ferdinand suikastının 37 
milyondan fazla insanın ölü-
müne yol açan, Avrupa’da ve 
bazı Asya bölgelerinde korkunç 
yıkım bırakan Birinci Dünya 
Savaşını ateşlediğini unutmuyo-
ruz. ABD 1986’da Libya’ya hava 
saldırılarında bulunmuş, Ameri-
kan deniz gücü yanı sıra 66 sa-
vaş uçağı katılmıştı. Bu saldırılar 

Batı Berlin’de bir gece kulübün-
de yaşanan ve 2 Amerikan aske-
rinin öldüğü patlamadan sonra 
gerçekleştirilmişti. ABD o vakit 
Doğu Almanya’da saldırılara adı 
karışan Libyalı ajanlardan bir 
telgraf nüshasına ulaştığını iddia 
etmişti. 

O hâlde uzun çekişme tarihi-
ne rağmen ABD ve İran nasıl sa-
vaşa gitmiyorlar, sözlü savaşlarla 
veya basit tepkilerle yetiniyorlar? 

Kesin sebep tarafların ter-
cihlerindeki anlaşma ve uyum-
dur. Aralarında sürekli savaş 
dışında başka tercihler bulun-
maktadır. Kritik zamanlarda 
olaylar yaşandıkça tarafların 
kararlarını yönetmişlerdir. Tıp-
kı ABD’nin Sovyetler Birliği ile 
soğuk savaşla meşgul olması, 
İran’ın Irak’la savaş bataklığına 
saplanması ve ardından sonra-
ki dönemde ABD’nin el-Kaide 
örgütü ve Irak’ta savaşıyla uğ-
raşması, İran’ın Irak’ta Sad-
dam Hüseyin’in düşüşünü ve 
Afganistan’da Taliban’ın zayıfla-
masını kullanmakla uğraşması 
gibi… 

Ancak bunlardan daha da 
önemlisi Arap sahasının tarafla-
rın çıkarlarını gerçekleştirmek 
için ortaya çıkması. Özellikle 
de ABD ve İran’ın savaş dışın-
da başka yöntemlerle faydaları 
bölüşme ve çekişmeyi yönetme 
güçleri var. Hatta çıkarlar ve elde 
etme ve arttırma oyununda diğer 
taraf işleve sokulabiliyor. Bu du-
rum ikisi arasındaki savaşı sözlü 
düşmanlık sahasına götürdü.

Dolayısıyla ABD, İran’la sa-
vaşmak niyetinde değil. Zira 
ABD İran tehlikesini sonlandı-
rırsa Arap Körfezi’nin parası-
nın Amerikan silah şirketlerine 
akışı duracak ve Körfez ülkeleri 

ABD ile daha dengeli ilişkilere 
gidecektir. Keza İran da ABD ile 
savaşla ilgilenmemektedir. Zira 
İsrail ve ABD’yle direniş gerekçe-
siyle sahayı kontrol altında tut-
maktadır. ABD ile olası bir savaş 
kartlarını su yüzüne serecek ve 
kendisini bölgedeki rekabet hal-
kasından çıkaracak, bölgedeki 
varlığını etkileyecektir. 

Dolayısıyla iki taraf arasın-
daki savaş imkânsızdır. Çünkü 
Arap şartları, hızlı kazanımlar 
elde etmek, halklarını bastırmak 
ve sonsuza kadar iktidarda kal-
mak dışında hiçbir şeyin ken-
dilerini ilgilendirmediği siyasi 
yönetimlerin gölgesinde uzun 
dönem böyle devam etmeye 
aday. ABD İran’dan koruma ge-
rekçesi altında Arap parasını so-
ruşturmaya devam edecek. Buna 
karşın İran da direniş gerekçe-
siyle ve daha da önemlisi Filistin 
direnişine yönelik Arap ihmali 
ve İran’ın kendisini Arap kutsal-
lıklarının ve haklarının hamisi 
ve savunucusu olarak sunması 
sebebiyle Arap arka bahçesinde 
imparatorluğunu inşa etmeyi 
sürdürecektir.

ABD ile İran arasında, her 
ikisi de hiçbir koruma ve gö-
zetim olmadan ucu açık şekil-
de Araplardan nemalanırken 
ve Arap bölünmüşlüğü devam 
ederken savaş imkânsızdır. Her 
eksen oyunun iki tarafından bi-
rini desteklemektedir. 

(arabi21.com, 10 Ocak 2020)

İran ile ABD Arasında Savaş İmkânsız!
Gazi DAHMAN 
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N etanyahu Şii İran’la müca-
dele etmek için Sünni Arap-

larla koalisyon yapmak istiyor. 
Netanyahu’nun yaklaşımına göre 
İran hem Ehl-i Sünnetin düşmanı 
hem kendi oluşumunun. Netanyahu 
bölgede Körfez ve Körfez dışındaki 
Arap rejimlerinin İsrail’le yapacakla-
rı hızlandırılmış normalleşme süre-
cini atlatan yeni ittifakın kurulması 
görüşünü sundu. Netanyahu böylesi 
bir ittifakın Arap rejimlerini ve ken-
di Siyonist oluşumu saran tehlikey-
le mücadele edeceğini düşünüyor. 
Kendisi Ehl-i Sünneti korumakta ol-
dukça istekli ve 200 milyon Şii’nin 
1.5 milyar Sünni üzerinde hege-
monya kurmasından endişe ediyor. 

Siyonistler ve Mezhepçilik Türküsü 

Siyonistlerin ve Amerikalıların 
-kuş beynine benzer- Arap rejimle-
rinin aklına girdirmeye çalıştıkları 
düşünce; Ehl-i Sünnetin Şiilik yü-
zünden eriyeceğini, İslâm’ın son bu-
lacağını ve bunun sonucunda Müs-
lümanların vaat edilmiş cennet ve 
hurileri kaybedeceği düşüncesidir. 
Dolayısıyla Şia’yı tekfir etmekte ve 
onları İslâm ve Müslüman milletin 
dışındakiler olarak görmekteler. 

Siyonistler ve Amerikalılar mez-
hepçilik türküsüne tekrarladılar ve 
Sünni-Şii fitnesini ekmek için büyük 
medya çabalarını devreye soktular. 
Destekçileri birçok Arap rejimleri 
de onlarla iş birliği yaptı. Fitne bazı 
Arap ve İslâm halklarından karşılık 
buldu ancak bu kitleler Ehl-i Sünnet 
ve Şiiliğin ne sunduğunu bilmemek-
teler. İnsanlar bu kimseler gelene 
kadar mezhep sormaksızın birlikte 
yaşadılar. 

İslâm’ı ve Sünni Müslü-
manları düşünmesi sebebiyle 
Netanyahu’nun Sünnilere sevgisini 
ve onları koruma isteğini gösterme-
si için Kur’ân’dan ayetler okumaya 
başlaması beklenmektedir. Bir İslâm 
fırkasının sunumunun doğruluğunu 

diğer fırkanın sunumunun yanlış-
lığını destekleyen bazı hadisleri ez-
berlemesi beklenebilir. Kesinlikle 
mezhep fitnesini körüklemek için 
büyük çabalar harcayacak, kendi-
sini destekleyecek, Arap ve Müslü-
man sahalarda ayrılık ve anlaşmaz-
lıklar çıkaracak Araplar bulacaktır. 
Abdest almasını, namaz kılmasını 
ve İslâm’ın geri kalan şartlarını öğ-
retecek büyük bir şeyhten yardım 
alacaktır. Kendisini bir camide 
Cuma namazı kılarken görmemiz 
muhtemeldir. 

Siyonistler geçmişte Filistin hal-
kının saflarını bölmek, aynı halkın 
evlatları arasında husumet ve düş-
manlık çıkarmak için mezhep fitne-
sini kullandılar. Siyonistler Filistin 
halkının diğer evlatlarına karşı Dür-
zilerin konumunu kullandılar, Siyo-
nist orduda ve güvenlik güçlerinde 
zorunlu askerlik dayattılar. Onları 
Arap ordularına karşı cephelerde sa-
vaşa sürdüler. Filistinli kardeşleriyle 
mücadelede güvenlik noktalarında 
görevlendirdiler. Siyonistler Filistin-
li Arap kültüründen ayrılmış Dürzi 
bir kültürü geliştirmeye çalıştı. On-
lara özel eğitim programları uygula-
dılar. Yeni dini bayramlar, yeni pey-
gamberler ve farklı dini merkezleri 
olması için bayramlarla oynadılar. 
İş düşmanca bakış açılarının Dürzi-
ler ile Filistin halkı arasında gergin 
ilişkilere hâkim olacak derecede bü-
yüdü. Siyonist politikaya direnen, 
ayrımcılığı reddeden güçlü Dürzi 
unsurlarının varlığına rağmen işgal-
ci güç hâlâ despotluğunu koruyor. 

Sünniler ile Şiiler Arasında            
Uyuyan Anlaşmazlık Uyandırıldı

ABD ve İsrail mezhepçilik ipi 
üzerinde oynadı ve Sünniler ile Şi-
iler arasında uyuyan anlaşmazlığı 
kullanmak için çalıştı. Alışık olun-
duğu üzere emperyalizm ve işgal 
fitne çıkarmak, sosyal ve ahlaki do-
kuyu parçalamak için hedef alınan 

toplumlardaki her çatlağı kullanı-
yor. Emperyalistlerin ve işgalcilerin 
başarısının gerekleri bunlar. Lüb-
nan, Suriye ve Irak’ta bu fitneleri kö-
rüklemeye çalıştılar ve çalışmaları-
nın yankısı Filistin, Mısır ve Ürdün’e 
ulaştı. Maalesef onların fitnesini sa-
tın alanlar kendilerini İslâmcı olarak 
niteliyorlar. 

Buna karşın başta Mısır, Ürdün 
ve FKÖ olmak üzere birçok Arap re-
jimi Siyonist oluşumu tanımaya ve 
tüm platformlarda normal ilişkiler 
kurmaya yöneldi. Bir Mısırlının te-
levizyon ekranında söylediği üzere 
İsrail birçok kalkınma deneyimine 
sahip ve rejimler halklarının kal-
kınması için İsrail’le ilişkiler kurdu. 
Bu Mısırlı aydın kendisini ekonomi 
uzmanı olarak sunuyor, Mısırlıların 
gücünü bitiren ve kalkınmaktan 
mahrum bırakan yolsuzluğu görmü-
yor. Arap Körfez rejimlerinin Ameri-
kan güvenlik şemsiyesi ve Siyonist 
koruması altında oldukları malum. 
Dolayısıyla çıkarlarını Siyonist olu-
şumda ve normalleşmede görüyor-
lar. İçlerinden bazıları Muhammed 
Bin Selman, Bahreyn dişileri bakanı, 
Birleşik Arap Emirlikleri iç işleri ba-
kanı gibi Siyonistleşmiştir. Filistin’le 
ilgili Siyonistlerin iddialarını çürü-
ten uluslararası tarihi argümanları 
görmezlikten gelerek Siyonist tarihi 
argümanı benimsediler. Bunlar Si-
yonistlerden daha fazla Siyonist’tir 
ve Siyonist oluşumla iş birliğinin 
zaruri olduğunu, Amerikalılar ve Si-
yonistlerle iş birliği yaparak Arapla-
rın tümü gücünü İran’la mücadeleye 
kanalize ediyorlar. Böylelikle tahtla-
rını ve koltuklarını korumak için 
daha fazla Siyonist yardım almala-
rını sağlayacak güven mektuplarını 
Netanyahu’ya sunmaktalar. 

Çoğu Arap Siyonist’leşti ve Siyo-
nistler Arap topraklarında bekaları-
nı güçlendiren bu Arap gelişmesine 
sevinmekteler. Ancak Kasım Süley-
mani ve Ebu Mehdi el Mühendis 
suikastı farklı bir siyasi hava yarata-
bilir ve içinde bulundukları durumu 
tekrar düşündürebilir. 

(arabi21.com, 16 Ocak 2020)

İsrail’in Sünnileşmesi, Arapların Siyonistleşmesi
Abdussettar KASIM
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S uudi Arabistanlı kadınlar 
kendilerine futbol müsaba-

kaları için statlara, sirklere ve 
sinema salonlarına girme izni 
veren devlet yerine selametlerini 
teminat altına alacak siyasi bir 
çözüme muhtaçlar. 

Suudi Arap Krallığı acil siyasi 
çözüm isteyen sosyal bir sorunla 
karşı karşıya. Ülkeden kaçan ve 
sayıları binleri bulan kadınların 
hikâyeleri rutin haber hâlini aldı. 
Avustralya yolundayken Tayland 
Bankok havaalanında yolu kesi-
len 18 yaşındaki Rahaf el-Kanun 
bu kadınlardan. Sonrasında BM 
müdahale etmiş ve sığınma tale-
bini kabul etmişti. Rahaf sonun-
da doğal bir hayatının başlaması-
nı tahmin ettiği Kanada’ya ulaştı. 

Suudi hükümetinin kızı dön-
meye zorlamak için girişimde 
bulunduğu ancak başarısız ol-
duğu için Suudi elçilik yetkilileri 
havaalanı yetkililerini iş birliği-
ne zorlamak ve kızları ülkeleri-
ne göndermek için müdahalede 
bulundu. Rahaf şanslıydı ancak 
Dina Ali Selum onun kadar şans-
lı değildi.  

Nisan 2017’de Selum Manila 
havaalanından kendi sorununun 
ayrıntılarını, “Pasaportumu al-
dılar ve beni 13 saat hapsettiler. 
Ailem gelirse beni öldürecek-
ler. Suudi Arabistan’a dönersem 
öleceğim. Lütfen bana yardım 
edin.” şeklinde yazıyordu. 

Suudi Arabistan’dan binlerce 
mil uzakta Manila havaalanında 
24 yaşında bir kız tutuklanırken 
Sidney yolunda transit geçiş sa-
lonundaydı. İki amcası kendisini 
zorla Suudi Arabistan’a götürmek 
için gelmişti. Havaalanından onu 

kaçırdılar. SV871 no’lu Cidde 
uçuşu için Suudi uçağına götü-
rülürken çığlık atıyordu. 

Filipinli yetkililer bu konuda 
Suudilerle iş birliği yaptıklarını 
yalanladı. Filipinler BM mülteci 
anlaşmasını imzalayan ülkeler-
den. 1951 yılında imzalamış. 
Yalnız bir kadının uçağa binme-
ye zorlanması polisin ve havaa-
lanındaki göçmenlik biriminin 
iş birliği olmaksızın kolaylıkla 
gerçekleşemez. 

Selum’un durumunda şa-
hitlerin açıklamalarına göre 
hava yolları güvenlik yetkilileri 
ve iki adam kadını zorla Suudi 
Arabistan’a dönmeye zorlamışlar. 

Suudlu Kadının Trajedisi

Suudi ve dünya medyasının 
Selum konusunu ele almasın-
dan sadece bir ay sonra Mayıs 
2017’de iki kız kardeş Aşvak ve 
Aric Hamud sığınma talebiyle 
Türkiye’ye kaçmıştı. Telefon-
larına kaydettikleri kısa video 
görüntülerinde bu talepleri yer 
almıştı. 

İki kız kardeş internet üze-
rinden video parçalarını yayınla-
dılar ve evde mahkûm gibi yaşa-
mayı dayatan aileleri eliyle fiziki 
işkenceye maruz kaldıklarını id-
dia ettiler. Bir haberde ailelerinin 
Suudi büyükelçiliği üzerinden 
iadelerini talep etmeleri sonrası 
18 ve 19 yaşlarındaki bu iki kızı 
Suudi yetkililerin tutukladığı 
belirtildi. 

Dina, Aşvak, Aric ve Rahaf’ın 
durumları, yabancı hükümetle-
rin despot rejimlerle yaptığı iş 
birliği gölgesinde aile, din, devlet 
ve kültürün zincirleri arasındaki 

Suud’lu kadınların trajedisini or-
taya koyuyor. 

Tüm bu durumlar şu iki so-
runla sağlam bir ilişkiye sahip: 
İlki kadının bağımsızlığı, özgür-
lüğü ve tercihleriyle ilgili oldu-
ğunda İslâm dünyasının en bas-
kıcı rejimi olan vesayet rejimi. 
Bu rejim başka ülkelerde akla 
hayale gelmeyecek yöntemlerle 
kadına sınır getiriyor. 

Vesayet rejimi yasaları resmi 
ve resmi olmayan bürokratik 
düzenlemelerle etkinleştiriliyor. 
Bu düzenlemeler babanın, eşin, 
erkek kardeşin ve hatta oğulun 
kadına günlük hayatında dikte-
de bulunmaları için tam yetkili 
olmasını şart koşuyor. 

Devletin Başarısızlığı

Mahkemelerde yargıçları şe-
riat yasasını Hanbeli mezhebinin 
ek katı yorumlarına uygun şekil-
de uyguluyor. Bu yargıçlar erkek 
akrabaların tarafında yer alıyor 
ve vesayet rejimini tatbik ediyor-
lar. Devlet kurumları kadınlarla 
ilgili konularda erkek velilerinin 
onayını istemeyi sürdürüyor. 
Eğitim, sağlık, yolculuk, iş ve ev-
lilik gibi konuların hepsi velinin 
onayını gerekli görüyor. 

İkinci sorun ise kadınların 
kaçışı sorununun devlet ku-
rumlarının kadınlara güvenlik 
ve koruma sağlayamamasın-
dan kaynaklanıyor. İsyancı ve 
taşkınlık oldukları iddia edi-
len kadınlar devleti idare eden 
özel merkezlerde tutulabiliyor 
ve velileri bu kadınların serbest 
bırakılması için gerekli evrakla-
rı imzalamayan onay vermezse 
bırakılamıyor. 

Eğer bir baba kızına kötü 
muamele edip şiddette bulunsa, 
kız kaçsa ve yetkililer yakalasa 
bu babanın şahsen yetkililere 

Kadınlar Bin Selman’ın Ülkesinden
Niçin Kaçıyor?
Medavi REŞİD 
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gidip kızının serbest bırakılması-
nı istemesi gerekiyor. Bu durum 
rejimin çelişkisine bütün çıplak-
lığıyla işaret ediyor. Şöyle ki kötü 
davranan veya şiddet uygulanan 
bu babanın kendisi zaten. 

Peki, neden birçok Suud’lu 
kadın ülkeden kaçıyor ve bir 
şekilde tekrar ülkeye dönmeye 
zorlanıyor? Ülke Veliaht prense 
dayandırılan birçok sosyal re-
formla övünüldüğü bir zaman-
da bu olguya şahit oluyor. Bize 
kadınların şimdi araç kullanabil-
diğini, sinemaya gidebildiğini, 
şarkılı kutlamalara katılabildiği 
söyleniyor. Yalnız bu yeni öz-
gürlükler görüldüğü üzere ka-
dınları ülkeden kaçmamaya ikna 
edemedi. 

Resmî Söylem 

Resmî söylemde Suudi Ara-
bistan kendisini sağlık, eğitim, 
sosyal kollama ve istihdamı kap-
sayan yoğun sosyal hizmetler 
üzerinden kadına destek veren 
bir baba kucağı olarak sunuyor. 
Yalnız devlet esasında özel ve 
genel olmayan bir tür babalık 
dayatıyor. Bu tür babalıkta iki 
parça birbirini tamamlıyor ve 
destekliyor. 

Bu babalık türü aile alanından 
kamu alanına kolaylıkla geçerek 
hareket ediyor. Devletin ajansları 
bu kamusal alanın işaretlerini ve 
sınırlarını belirleyerek şu iki so-
nuca götürüyor: Okullarda resmi 
din adamlarınca çıkarılan çeşitli 
fetvalarla dini eğitim metotla-
rına egemen ideoloji ve rejimin 
sürekliliğini garanti altına alan 
uygulamalar.  

Suudi Arabistan’da ayrımcı-
lık sürüyor. Zira devlet, aile ve 
dini kurumlar kadının tercih-
lerini sınırlamak ve bağımlığını 
devam ettirmek için aralarında iş 

birliği yapıyor. Genelde bu sınır-
lama aile içinde başlıyor. Kadın 
aile içinde şiddete veya sınırla-
maya maruz kaldığında sığınaca-
ğı kimseyi bulamıyor. 

Kaçan kadınların durumun-
da Suudi Arabistan içindeki ve 
yurtdışında yani elçiliklerdeki 
devlet organları aile bireylerinin 
kadına karşı işlediği suçlarda iş 
birliği yapan ajanslara dönüşü-
yor. Yargıdan ise kızların ken-
dilerine kötü davranan aileleri-
ne dönmesi yönünde kararlar 
çıkarması ve iş birliği yapması 
bekleniyor. 

Şiddet uygulayan aileden 
kaçmak devlet organlarının uy-
guladığı ve İslâm hukukunun 
aşırı dini yorumlarının kabul 
ettiği tutuklanma ile cezalandı-
rılan bir suç olarak görülürken 
devletin, toplumun ve dinin 
iki cinsiyet arasındaki eşitsizlik 
hâlini koruma yönündeki ortak 
çabaları birleşiyor. 

Siyasi Çözüm

İnsanların çoğu susarken bir 
kadın azınlık kendi şartlarını ve 
maruz kaldıkları şiddeti açıkça 
konuşmayı seçti. İçki bağımlısı 
eşinin elinden şiddet gören ünlü 
televizyon programı sunucusu 
Ranya El Baz’ın başına gelenle-
rin üzerinden 10 yıldan fazla bir 
süre geçmesi sonrası  bugün bir-
çok kadının kaçmaya çalıştığını 

görüyoruz. Baz’ın davasını pren-

seslerden birinin desteğiyle bir 

hayır kurumu almıştı. 

Televizyon programı sunucu-

sunun yüzü eşi tarafından defor-

me edilince kurtarıldı ve tedavi 

içi hastaneye alındı. Sonrasında 

Fransa’ya gitti. 2005’te anıları-

nı yazdı ancak Fransa’ya kaçışı 

ona şiddet görmüş Suud’lu bir 

kadın olarak varlığını kaydetme 

imkânı verdi. 

İşte Rahaf son kaçan kız 

Kanada’ya ulaştı. Yalnız bu so-

runun çözümü gelecekte daha 

fazla kadının kaçmasında değil. 

Suud’lu kadınlar kendilerine fut-

bol müsabakaları için statlara, 

sirklere ve sinema salonlarına 

girme izni veren devlet yerine 

selametlerini teminat altına ala-

cak siyasi bir çözüme muhtaçlar. 

Gerçek reform kadınlar ve 

keza erkekler de kendi ülkele-

rinde güvenlik ve eman duyduk-

ları zaman, aile fertleri veya dev-

let organları eliyle kötü muamele 

ve şiddetten kurtuldukları vakit 

olacaktır. Bunun gerçekleşmesi 

için kadının tercih yapma özgür-

lüğünü sınırlayan babalık türle-

rini ele alacak siyasi bir iradenin 

olması gerekir. 

(Middle East Eye, Suudi mu-

halif yazar, 15 Ocak 2019)
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Ahmet Ayhan KOYUNCU

Basit bir kavramsal ifadenin daha sonra nelere yol açabileceğini “Toplumsal Cinsiyet” 
ve “Cinsel Yönelim” kavramlarında gördük. Bu sebeple Hayvan Hakları kavramında 
da dikkatli olmak gerekmektedir. Yoksa Türkiye kısa bir süre sonra Hindistan’a 
dönecektir. Hindistan hayvanların “Özgürce” yaşam sürdükleri bir ülkedir. Ama 
bunun insani sonuçlarının ne olduğu kısa bir araştırma ile açık bir şekilde görülebilir.

Hayvan “Hakları” Yasası Üzerine Bir Deneme: 
Türkiye Hindistan mı Olacak?

Ü lkemizin yoğun gün-
demi arasında sessizce 

ilerleyen bir konu daha 
yer almaktadır. Ocak ayın-
da medyaya düşen haber-
ler arasında, bir süredir 
Meclis’te konu üzerinde ça-
lıştığı bilinen bir komisyo-
nun raporunu tamamladığı yönünde bir haber yer 
aldı. Hayvanlara yönelik zulüm ve eziyetle müca-
deleyi esas alan bu yasanın çıkartılması öncesinde 
dikkatli bir çalışma yapılması zorunludur. Bu ya-
sanın çıkartılmasında acele edilmemelidir. Tıpkı 
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasada olduğu 
gibi sorunlarla karşılaşılması istenmiyorsa önce 
çıkartılması düşünülen yasa taslağı kamuoyunun 
tartışmasına sunulmalı ve mesele kamuoyu önün-
de enine boyuna tartışılmalıdır.

Bir Dönüşümün Hikâyesi

Bu meselede dikkatli olunmasının bazı önemli 
etkenleri söz konusudur. Bunlardan birincisi son 
derece masummuş gibi görünen kavramlardır. 
Mevcut yasada “Hayvanları Koruma” olarak geçen 
kavram, yeni yasada “Hayvan Hakları” kavramına 
dönüşmektedir. Görünüşte basit bir kelime farkı 
olan bu ifade, aslında çok önemli bir perspektif 
farkını yansıtan ideolojik bir kavramdır.

Öncelikle dikkat edilmeli ki, yasanın “Hay-
vanları Koruma” yasası olması yerine “Hayvan 

Hakları” yasası olması, va-

roluş düzlemindeki hiye-

rarşik yapıya bir itirazı ifade 

etmektedir. Hem geleneksel 

hem de modern dönemler 

boyunca varlık, hiyerarşik 

bir yapıya sahiptir ve bu 

hiyerarşide, geleneksel dü-

şüncede en üstte Tanrı; modern düşüncede ise 

insan bulunmaktadır. Daha sonra sırasıyla hay-

vanlar, bitkiler, cansız varlıklar gelmektedir. Bu 

hiyerarşik yapıda insan, örneğin geleneksel dü-

şünce için “eşref-i mahlûkattır”. Yeryüzü ve üze-

rindeki nimetler, insanın hizmetine sunulmuştur. 

İnsan bu nimetlerden istifade edecektir. Ancak 

insana verilen bu yetki sınırsız bir yetki değildir. 

İnsanın çevreye karşı bir sorumluluğu vardır. Ve 

insan hiyerarşide Tanrı’dan sonra gelir.

Modern düşüncede ise insan kendisini tanrısal 

bir çerçevede konumlandırmıştır. Doğaya karşı 

mutlak bir yetkiye sahiptir ancak bir sorumlu-

luk üstüne almamaktadır. Seyyid Hüseyin Nasr’ın 

ifadesi ile modern insanın doğaya karşı tavrı, bir 

fahişeye karşı tavrı gibidir; ondan dilediği gibi fay-

dalanır ama daha sonra onu fırlatıp atar ve hiçbir 

sorumluluk hissetmez. Bu düşüncenin en bariz 

örneğin Francis Bacon’un Yeni Atlantis adlı üto-

pik eseridir. Nihayetinde modern tasavvurda da 

bir hiyerarşi vardır ve bu hiyerarşinin tepesinde 

“tanrısal insan” vardır.
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Fakat “Hayvan Hakları” anlayışının beslendi-
ği düşünce olan postmodernizmde hiyerarşi söz 
konusu değildir. Türkçeye “Yeşil Düşünce” adıyla 
tercüme edilen “Ekolojik Yaklaşım”ın varlık tasav-
vurunda insan, diğer varlıklarla eşit bir konumda-
dır. Aslında son derece masum bir ifade ile kendi-
sini ortaya koyar Yeşil Düşünce: “İnsan, doğanın 
bir parçasıdır”. Ancak bu ifade daha sonra gelen 
şu ifade ile pozisyon değiştirir: “ussallık (akıl sa-
hibi olmak), gelişmiş bir dil ve alet üretebilme 
becerisi insanı diğer canlılardan üstün kılmaz”.1 
İnsan merkezli olmayan bir dünya tasavvur edilir. 
Modernitenin aşırılıklarının yarattığı çevresel fela-
ketlere bir tepki olarak ortaya çıkan bu yaklaşım, 
sorunların çözümü için varlık alanında “hiyerarşi-
yi ortadan kaldırmayı” önerir. Yani insan, hayvan 
ve bitki “eşit” konuma sahip olmalıdır. Dolayısıy-
la basit bir kavramın neler içerdiği bu çerçevede 
daha iyi anlaşılmaktadır.2

Artan Haberler ve Güvenlik

Çoğu zaman olduğu gibi bir yasa çıkarılaca-
ğı zaman, toplumun hassasiyetlerini arttırmak 
için medyada sürekli haberler yer alır. Son birkaç 
yıldır hayvanlarla ilgili de haberler sık sık yapıl-
makta ve bu işin aslı yeterince araştırılmamakta 
veya kasıtlı olarak göz ardı edilmektedir. Medya-
da çok sayıda hayvana işkence haberleri, hayvan 
katliamları haberleri, hayvan dövüşleri haberleri 
yer almaktadır. Ancak burada haberler çoğunluk-
lu hassasiyet arttırıcı bir boyutta sunulmaktadır.

Hayvanların araç arkasına bağlanarak veya 
başka şekillerde zulme uğraması, içinde insanlık 
barındıran bir kişi için kabul edilebilir bir eylem 

1 A. Çoban, (2012), “Çevreciliğin İdeolojik Unsurlarının 
Eklemlenmesi”, Yeşil ve Siyaset, (Ed. O. İmga, H. Altun), 
Ankara: Lotus Yayınları.

2 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. O. İmga ve H. Altun, 
(2012), Yeşil ve Siyaset, Ankara: Lotus Yayınları; H. Koçak 
ve A. A. Koyuncu (2014), “Modern ve Postmodern İnsan-
Doğa Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Çevre ve Ahlak 
Sempozyumu, Gaziantep.

değildir. Elbette cezalandırılmalıdır da. Ancak so-
kak hayvanlarına yönelik zehirleme vb. eylemle-
rin temelinde yatan nedenler de iyi analiz edilme-
lidir. Sadece ceza vererek bir toplumda suç teşkil 
eden fiiller ortadan kaldırılamaz. Yasa çıkarıcı ira-
de, bu sorunları da dikkate almalıdır. Bu sorunlar 
pek çok farklı boyutta olabilir. Bu yazı çerçevesin-
de sadece bir tanesini kısmen detaylı ele almamız 
mümkündür. O da “güvenlik kaygısı”dır.

İnsanın temel ihtiyaçlarından birisi güvenlik-
tir. İnsan için vazgeçilmez bir konudur. Sosyal 
sözleşme kuramcılarından Thomas Hobbes’a göre 
insan, devletsiz olarak kendi başına, özgür bir şe-
kilde yaşamadan (doğa durumundan) devletli bir 
yaşama güvenlik kaygısı sebebiyle geçmiştir. Doğa 
durumu, devletin olmadığı bir durumdur. İnsan-
ların özgürlüklerini kısıtlayıcı bir otorite yoktur. 
Ancak bu özgürlük durumu, güvensizliği berabe-

rinde getirmiştir. İnsanlar güvenlikleri için özgür-
lüklerinden feragat etmiştir. Dolayısıyla güvenlik, 
insan açısından oldukça önemli bir unsurdur.

Sokak hayvanlarının özgürce dolaşmasının or-
taya çıkardığı problemlerden birisi güvenlik prob-
lemidir. Sahipsiz, başıboş bir şekilde sokaklarda 
dolaşan hayvanlar, insanlar için güvenlik sorunu 
oluşturmaktadır. Zaman zaman medyaya yansıyan 
haberlerde de görüldüğü üzere köpekler insanla-
ra saldırmakta, bu saldırılar bazen yaralanmalarla 
bazen de ölümle sonuçlanmaktadır. Günümüzde 
artık sokaklarda hayvanların saldırısına uğrama 
korkusu duymadan gezebilen insan sayısı gittik-
çe artmaktadır. Bu kaygı ise -muhtemelen- sokak 
hayvanlarına yönelik olumsuz tavır ve davranış-
ların, hatta zehirleme, araçla ezme girişimlerinin 
önemli bir sebebini teşkil etmektedir. Nitekim 
2019’un Ocak ayında Kayseri’de sokak köpekleri-
nin iki çocuğa saldırması sonrasında çocuklardan 
birisi ölmüş, diğeri ise yaralı olarak kurtulmuş-
tur. Bu olayın sokak hayvanlarına yönelik şiddet 

Türkiye’de hayvanları korumaya dönük bir yasa olmalı, ama “hayvanları korumaya” dönük 
bir yasa olmalıdır. Hayvan hakları ifadesi, varlık düzleminde eşitliği ifade ettiği için insanın 
da hayvan ile eşitliğini savunan anlayışın bir ifadesi olmaktadır! Ekolojik yaklaşımın (yeşil 
düşünce) hiyerarşiyi reddetmesi ve bunu “Türcülük” olarak yorumlamasının neden olacağı 

sonraki süreç “hayvan sömürüsü” suçlamasına maruz kalmaktır.
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olaylarını arttırdığı gazete haberlerine yansımış-
tır.3 Yaşananların bir anda ülke gündemine yansı-
ması sonucu Adli Bilimciler Derneği bir açıklama 
yapmış4 ve “hayvan hakları ve toplum güvenliği 
arasındaki hassas denge çok dikkatle izlenmeli” 
ifadelerini kullanmıştır. 2015 tarihli bir gazete ha-
berinde sadece bir gün içinde Van ilinde 37 köpek 
saldırısı kayıt altına alınmıştır.5 Bütün bunlar gös-
termektedir ki başıboş sokak hayvanları insanlar 
için önemli bir güvenlik problemi yaratmaktadır.

Sokak hayvanlarının neden olduğu tehlikeler 
sadece yaya güvenliği ile sınırlı değildir. Medyaya 
yansıyan pek çok kaza haberi de sokak hayvan-
ları ile ilgilidir. İnternette basit bir tarama yap-
mak, başıboş sokak hayvanlarının neden olduğu 
onlarca kaza haberine ulaşmak için yeterlidir.6 Bu 
kazalar hem can kayıplarına hem de maddi kayıp-
lara neden olmaktadır. Ayrıca diğer hayvanlar da 
sokak hayvanlarının saldırısından nasibini almak-
tadır. Örneğin Muş ilimizde 
sokak köpeklerinin saldırdığı 
koyun sürüsünden 30 tanesi 
telef olmuştur.7

İnsan, doğası gereği güven-
liği tehlikeye girdiğinde tehli-
keli olan bir varlıktır. Güvenlik 
sorunu ortaya çıktığında insan 
insanı bile öldürmektedir. Hu-
kuk felsefesi ve hukuk sosyolo-
jisi bizlere, toplumsal düzenin 
sadece hukuk kuralları oluştu-
rarak sağlanamayacağını belirtmektedir. Toplum-
sal problemlerin temellerine inilip, sorunu ortaya 
çıkaran nedenler iyice tespit edilmediği sürece 
uygulamaya konulan her yasa nihayetinde işlev-
siz kalmaya mahkûmdur. Bugün medyada “hay-
van düşmanı” olarak gösterilen kişiler içerisinde 
elbette zalimler olduğu gibi tüm hayvanlara değil, 
güvenliği tehlikeye girdiği ve buna yetkililerin bir 
çözüm üretmediği için sadece sokak hayvanlarına 

3 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/uzmanlar-sahipsiz-
kopek-saldirilarini-yorumladi-onlarin-degil-bizim-hata-
miz-41078417 Erişim Tarihi: 22.01.2020.

4 https://www.gidahatti.com/adli-bilimcilerden-sokak-hayvan-
lari-uyarisi-139105/ Erişim Tarihi: 22.01.2020.

5 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1089429-vanda-
sokak-kopeklerinin-saldirdigi-37-kisi-yaralandi Erişim 
Tarihi: 22.01.2020.

6 https://www.iha.com.tr/etiket-kopege-carpmamak-icin/
sayfa-2/ Erişim Tarihi: 22.01.2020.

7 https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/sokak-kopekleri-
suruye-saldirdi-30-koyun-telef-oldu-2666823/ Erişim 
Tarihi: 22.01.2020.

yönelik tepkisel davranışı olan kişiler de vardır. 
Müslümanca bir bakış açısından hayvanlara yöne-
lik zulüm kabul edilemez. Ancak bu zulme neden 
olan sebepler ortadan kaldırılmadıkça bu eylem 
de sona ermez. Bu nedenlerin en başında ise gü-
venlik gelmektedir.

Türcülük Tehlikesi

Tekrar başa dönülürse, Türkiye’de hayvanları 
korumaya dönük bir yasa olmalı, ama “hayvanları 
korumaya” dönük bir yasa olmalıdır. Hayvan hak-
ları ifadesi, varlık düzleminde eşitliği ifade ettiği 
için insanın da hayvan ile eşitliğini savunan anla-
yışın bir ifadesi olmaktadır! Ekolojik yaklaşımın 
(yeşil düşünce) hiyerarşiyi reddetmesi ve bunu 
“Türcülük” olarak yorumlamasının neden olaca-
ğı sonraki süreç “hayvan sömürüsü” suçlamasına 
maruz kalmaktır. Türcülük, temelde hayvanların 
da insanlar gibi yaşama hakkına sahip olduğunu, 

insanın yaşamını öncelemek 
için hayvanların araçsallaştırı-
lamayacağını, yiyecek olarak 
görülmemesi gerektiğini sa-
vunan bir anlayışı ifade etmek 
için kullanılan bir kavramdır. 
İnsan türünün hayvan türü-
nü sömürdüğünü, oysa böy-
le bir hakkı olmadığını ileri 
sürmektedir. Bu anlayış ise 
vegan yaşam tarzını berabe-

rinde getirmektedir. Vegan yaşam tarzı kısaca her 
türlü hayvani üründen uzak durulan bir beslen-
me rejimini ifade etmektedir. Yani sadece et ye-
memek değil, süt, yumurta, peynir vb. hayvansal 
ürünleri de beslenme zincirinin dışına atmaktadır. 
Tabii olarak bu işin bir süre sonra ideolojik/poli-
tik boyutu olacak ve eğer burada dur denilmezse 
daha sonra “Sizler hangi hakla hayvanları kurban 
ediyorsunuz?” sorusu sorulacak, böylece İslâm’ın 
yaygın ibadetlerinden kurban kesme uygulaması 
devre dışı kalacaktır/bırakılacaktır.

Basit bir kavramsal ifadenin daha sonra nelere 
yol açabileceğini “Toplumsal Cinsiyet” ve “Cin-
sel Yönelim” kavramlarında gördük. Bu sebeple 
“Hayvan Hakları” kavramında da son derece dik-
katli olmak gerekmektedir. Yoksa Türkiye kısa bir 
süre sonra Hindistan’a dönecektir. Hindistan hay-
vanların “özgürce” yaşam sürdükleri bir ülkedir. 
Ama bunun insani sonuçlarının ne olduğu kısa bir 
araştırma ile açık bir şekilde görülebilir.
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BM’de dünyanın büyük bir kısmını karşısına 
alarak Büyükelçiliği’ni Telaviv’den Kudüs’e taşıyan ve 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden zalim ve ikiyüz-
lü ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Filistin top-
raklarının tamamını zalim, işgalci İsrail’e peşkeş çekme 
peşindedir. Adına “Yüzyılın Anlaşması(!)” dediği ihanet 
planını önceki gün tüm dünyaya duyurdu. 21. asrın Fi-
ravunu zalim Trump, damadı ve aynı zamanda danışma-
nı olan Yahudi asıllı Jared Kushner ile Ortadoğu Özel 
Temsilcisi Jason Greenblatt’a hazırladığı ihanet plânını 
Siyonist İsrail’in Başbakanı Benyamin Netenyahu ile 
birlikte açıkladılar. Açıklamanın yapıldığı salonda BAE, 
Bahreyn, Mısır ve Umman’ın işbirlikçi hain Büyükelçileri 
de hazır bulundu.

Asla ciddiye alınarak tartışılmasına bile gerek olma-
yan,  Filistinlileri yok sayan bu sözde barış plânı ve iha-
net projesi ile ilgili öncelikle şunu belirtmeliyiz:

BM’nin kararlarıyla toprakları garanti altına alınmış, 
hudutları belirgin ve toprakları birbirine bağlı, ebedî 
başkenti KUDÜS olan tam bağımsız FİLİSTİN DEV-
LETİ kurulmadıkça hiçbir plân, program ve anlaşma 
kabul edilmeyecektir. Egemen bir Filistin Devleti kurul-
madıkça ve Kudüs özgürlüğüne kavuşmadıkça işgalci İs-
rail bu topraklarda asla rahat yüzü görmeyecektir. Eşkıya 
ABD ve işgalci İsrail, eninde sonunda bu topraklardan 
defolup gidecektir. Zalim ABD’nin kayıtsız şartsız deste-
ği, işbirlikçi hain Suud-i Arabistan’ın, Mısır’ın, BAE’nin 
ve Bahreyn’in yöneticilerinin paraları, işgalci Siyonist 
İsrail’i korumaya yetmeyecektir.

Bu ihanet projesi, İsrail’in şu ana kadar işgal ettiği 
toprakları, işgal ettiği yerlerdeki yapılanmaları meşru ka-
bul ettirme projesidir.

Bu ihanet projesi, Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti 
ilân etme projesidir.

Bu ihanet projesi, ordusu olmayan, elinde sadece 
hafif silahlar bulundurabilen polis gücüne sahip olacak, 
dış saldırılara karşı İsrail tarafından -para karşılığı- koru-
nacak (!), sınırları belli olmayan, kısaca Filistin’i İsrail’in 
içinde “Bir belediye” konumuna düşüren bir projedir.

Bu ihanet projesi, genelde tüm Filistin direniş örgüt-
lerine, özelde Filistin İslâmî Direniş Hareketi HAMAS’a 
özel silahları da dâhil tüm silahlarının bıraktırılmak is-
tendiği bir projedir.

 Bu ihanet projesi, Filistin’in deniz bağlantılarını 
kesip Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol rezervlerin-
deki haklarını gasp etme projesidir.

Bu ihanet projesi, nüfusunun yarısını oluşturan altı 
milyon mültecinin Filistin’e geri dönüşünü engelleyen ve 
var olan Filistinlileri göçe zorlayan bir projedir.

Bu ihanet projesi, Filistinlileri ciddiye almadan, 
görüşlerine dahi başvurulmadan, onur kırıcı bir şekilde 
şartları zorla kabul etmeye zorlayan bir projedir.

Asrın antlaşması olarak yutturulmaya çalışılan bu 
ihanet projesi, Filistin topraklarının işgali ve işgalci 
Siyonist İsrail devletinin meşruiyetinin kabul edilmesi 
projesidir.

Bu ihanet projesi, dört yıl içinde Filistinlileri asimile 
edip göçe zorlayacak bir projedir.

Eşkıya ABD ile İşgalci İsrail’in birlikte gerçekleştir-
mek istedikleri bu ihanet projesine Suudi Arabistan, 
BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimleri destek vererek iş bir-
likçi hain konumuna düşmüşlerdir.

Bu millet, yüz yıl önce Şerif Hüseyin ve oğulla-
rının kendisine yaptığı ihaneti unutmadığı gibi, bu-
gün onların torunlarının yapmakta olduğu ihaneti de 
unutmayacaktır.

Müslümanlar er ya da geç bu ihanetin hesabını 
soracaktır!

Onların bu ihanetine karşı, Türkiye’nin birlik ve 
beraberlik içinde tek yürek olarak tepki göstermesi 
sevindirici bir durumdur. Bu tepkinin devamlılığını 
sağlamalıyız.

Uluslararası hukuku yok sayan, BM tarafından hak-
kında 170 karar alınmasına rağmen hiçbirini tanımayan 
ve uygulamayan bu kural tanımaz terör devleti İsrail’e 
ve onun hamisi olan, silah gücüyle Ortadoğu’yu kan 
gölüne çeviren zalim ABD’ye karşı dünyayı ayağa 
kaldırmalıyız…

BM’yi,
Arap Birliği’ni,
İslâm İş Birliği Teşkilatı’nı,
D-8’leri göreve çağırıyoruz...
Sonuç olarak; 1967 öncesindeki topraklarında, Baş-

kenti Kudüs olan, 6 milyona yakın sürgündeki mülte-
cilerinin de yer aldığı, bağımsız bir Filistin Devleti ku-
rulmadıkça, ne İsrail’e, ne ABD’ye ne de dünyaya huzur 
yoktur. Bunun dışında hiçbir plân kabul edilmeyecektir.

Filistin ve Kudüs, tüm Müslümanların şerefi, iz-
zeti ve namusudur!

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ

ABD ile Siyonist İsrail’in “Yüzyılın Anlaşması” adı altında Kudüs’ü ilhak etme girişimini protesto ediyoruz.

“YÜZYILIN ANTLAŞMASI(!)”: 
KALBİMİZE SAPLANAN BİR HANÇER
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S on zamanlardaki 
gelişmeler taşla-

rı yerinden oynatılan 
Ortadoğu ve İslâm 
Dünyasında kartların 
yeniden karıldığını or-
taya çıkarmıştır. İran’ın 
bölgedeki Şii kitleleri 
esas alarak sürdürdüğü 
yayılmacı politikası-
nın önde gelen aktörü 
Kasım Süleymani’nin 
öldürülmesi, Suriye-İdlib’teki gelişmeler, Akde-
niz’deki münhasır ekonomik bölge ile ilgili ola-
rak Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki 
Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin mutabakat 
muhtırası ve Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmala-
rına devam etme konusundaki haklı ısrarı sonu-
cunda Akdeniz’deki enerji sahalarında edindiği 
patronaj, bölgedeki jeopolitik oyunları yeni bir 
okumayla değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye Nasıl Görünüyor?…

Söz konusu gelişmeler, bölgesel düzlemde 
dengelerin değişmeye başladığının göstergesi ve 
yeni bir konjonktürün işaret fişekleri olarak okun-
malıdırlar. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat 

Hükümeti arasında im-
zalanan anlaşma, Doğu 
Akdeniz’de Türkiye’yi 
pasifize etmeye çaba-
layan ve gün geçtikçe 
bir blok hüviyeti ka-
zanan İsrail, Yunanis-
tan, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi(GKRY) ve Mı-
sır dörtlüsünün başta 
EastMed diye adlandır-
dıkları boru hattı proje-

si olmak üzere geliştirdikleri bütün süreçleri sek-
teye uğratmıştır. 

Libya’da Batılıların ve Rusya’nın işbirlikçi 
Hafter’e verdiği desteğe Akdeniz’deki enerji re-
kabetinin bir parçası olarak bakmak gerekiyor. 
Türkiye’nin söz konusu bloğa karşı neredeyse tek 
başına durarak yaptığı karşı hamleler emperyalist 
odakların ve başta İsrail olmak üzere bölgedeki 
işbirlikçilerinin ayağına basmıştır. Ayrıca Türkiye 
ile Libya Hükümeti arasında imzalanan savunma 
antlaşması da Türkiye’nin sadece Akdeniz’deki 
doğal gaz rezervleri ile ilgili değil, Libya’nın ge-
leceğinde de söz sahibi olduğunu, bundan böyle 
bölgede daha etkin rol alacağını, kendisini dışla-
yan projelere karşı kararlı bir duruş sergileyeceği-
ni göstermiştir.

 

Gayret göstermesi gerekenlerin gayretsizliği bu zilletin sebebidir. Hedefsiz, 
morali bozuk, neyi ne kadar, nerede, ne zaman yapması gerektiğini 
bilmeyen aciz ve zayıflık içindeki umudunu kesmiş bir topluluk hiçbir şey 
yapamaz. Biz kendimiz olamadıkça; kendi değerlerimizle dirilmedikçe, 
iki asırdır başımızda döndürülen oyunlara uyanıp bu oyunları bozma 
kararlılığı gösteremedikçe; ezilmekten, horlanmaktan, katliamlara, 
tahkirlere maruz kalmaktan, piyonlarca yönetilmekten kurtulamayız. 

Coğrafyamızı Kan Gölüne Çevirenler ve 
Ortakları

Metin ALPASLAN
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İşte bu nedenle, Türkiye’nin Ortadoğu’daki 
aktif politikası bölgedeki ABD ve İsrail işbirlikçi-
lerinin işine gelmiyor. Avrupa Birliği Türkiye’nin 
bölgeye sondaj gemisi göndermesine tepki göste-
riyor, Akdeniz’deki ihtilafta Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs’ı desteklediğini ilan ediyor. Mısır, Yuna-
nistan, İtalya, Ürdün ve İsrail bir araya gelerek; 
Kahire merkezli Doğu Akde-
niz Gaz Forumu’nu (DAGF) 
oluşturuyorlar. ABD daha 
ileri giderek, Doğu Akdeniz 
Güvenlik ve Ortaklık Yasası 
adını taşıyan tasarıyı Temsilci-
ler Meclisi’nden geçiriyor. Bu 
tasarı Doğu Akdeniz’de İsrail, 
Yunanistan ve GKRY arasında 
kurulan enerji ve güvenlik or-
taklığına tam destek verilmesi-
ni öngörüyor. Tasarıda ayrıca 
Güney Kıbrıs’a uygulanan si-
lah ambargosunun kaldırılma-
sı da yer alıyor.

Türkiye’nin kuşatıldığı, bir 
ateş çemberine alındığı, ülke-
mize karşı şer güçlerin ittifak 
ettiği ve bu baskının siyasi 
iradeyi zorladığını müşahede 
ediyoruz. Evet, tarih yine te-
kerrür ediyor. Küfür tek millet 
olmuş durmadan saldırıyor.

İslâm Dünyası Ne Durumda…

İslâm dünyası, ümmeti 
uçurumun eşiğine itebilecek 
bir dağınıklık ve iç savaş hâli 
yaşıyor. Müslüman toplum-
lar olarak ağır imtihanlara tabi tutulduğumuz bir 
dönemden geçiyoruz. Müslümanların bulunduğu 
her beldeden alevler ve feryatlar yükseliyor. So-
ğuk Savaş sonrası dünya hâkimiyet mücadelesin-
de; hegemonik güçler İslâm’ı hedef olarak seçtiler. 
Dünyada İslâm’a karşı bir kuşatma hareketi var. 
Türkiye’nin kuşatılmasına da bu bağlamda bak-
mak gerekiyor.

11 Eylül saldırılarının ardından “topyekûn 
Haçlı” savaşı stratejisiyle İslâm dünyasına yeni 
nizam vermek isteyen ABD, hegemonyasını güç-
lendirecek türlü türlü senaryolar devreye sokarak 
bölgede kirli emellerine hizmet edecek piyonlar 
bulmaya devam ediyor. 

Saddam Hüseyin yönetiminde milyonlarca Şii 

Araplar, Sünni Kürtler zulme maruz kalarak katle-

dilirken, yüz binlercesi yerinden yurdundan edil-

di. Saddam sonrası gelen intikamcı kesim, Sünni 

Arapların marjinalleşmesine ve ezilmesine sebep 

oldu. Bu vahşice zulümlerin ardından el-Kaide 

ve DEAŞ gibi örgütler orta-

ya çıkarıldı. “DEAŞ’ı temizli-

yoruz” bahanesiyle bölgede 

taş üstünde taş, baş üstünde 

baş bırakmadılar. Bölgeye ke-

der ve ölümden başka bir şey 

getirmediler.

Arap Baharı yalanı ile böl-

gedeki şeyh, kral monarşile-

rine ve diktatörlerine karşı 

sözde bir tehdit algısı oluştu-

ruldu. Uyguladıkları darbe, 

karşı devrim, iç savaş ve dış 

müdahalelerle Arap kara kı-

şına döndürdükleri bölgede 

İslâmî uyanış hareketlerine 

türlü operasyonlar yaptılar. 

Kendi imalatları vahşi örgütler 

ürettiler. Bölgedeki despot yö-

netimler batılı dostlarıyla anla-

şıp sert bir müdahaleyi finanse 

ettiler. 2011’de Suriye’de Esed 

zulmü başladı. 2013’te Sisi 

Mısır’da darbe yaptı. Ardından 

çeşitli ülkelerde Müslümanlara 

karşı bir dizi operasyon yapıl-

dı. Türkiye ve Katar İhvan’a 

sahip çıkıp kadrolarına hima-

ye sağladığı için ciddi bir abluka ve ambargo stra-

tejisi ile karşı karşıya kaldı. Türkiye’yi kırk yıldan 

beri meşgul eden PKK terörünü palazlandıracak 

her türlü desteği verdiler

Amerika ve İsrail’den korkan İslâm coğrafya-

sındaki yöneticiler, Hakk’ın adaletin, ehliyetin ve 

liyakatin temsilcisi olmaları gerekirken, yolsuz-

lukla, hırsızlıkla, haksızlıkla anılmaları dert ve 

dava sahibi Müslümanları ümitsizliğe sevk etmiş-

tir. Zulüm, kavmiyetçilik, mezhepçilik, baskı ve 

şiddetten çokça mustarip olan bu bölgede Müs-

lümanlar korkutularak, sindirilerek işgalin önü 

açılmıştır.

Tarihin dönüm 
noktalarından birini 

yaşıyoruz. Yeni dünya 
düzeni dedikleri şeyin 
İslâm ile sorunu vardır. 
İslâm’ın, dünyaya yeni 
bir nefes, yeni bir ruh 

verecek değerlere sahip 
olduğunu biliyorlar. 
İslâm dünyasında 
İslâmî birikimler 

arttıkça tedirgin olmaya 
başladılar. Kendi tefessüh 
etmiş cahili düzenlerine 

karşı İslâm’ın bir kurtuluş 
reçetesi olmasını 

engellemek istiyorlar. 
Küresel bir alternatif 

olmasını önlemek 
için İslâm dünyasında 

yükselen direniş bilincini 
kırmak, önünü kesmek 

istiyorlar.
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Müslümanların                                                         
Güç ve Kuvvet Sahibi Olmaları Gerekmektedir

Tarihin dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. 
Yeni dünya düzeni dedikleri şeyin İslâm ile soru-
nu vardır. İslâm’ın, dünyaya yeni bir nefes, yeni 
bir ruh verecek değerlere sahip olduğunu biliyor-
lar. İslâm dünyasında İslâmî birikimler arttıkça 
tedirgin olmaya başladılar. Kendi tefessüh etmiş 
cahili düzenlerine karşı İslâm’ın bir kurtuluş re-
çetesi olmasını engellemek istiyorlar. Küresel bir 
alternatif olmasını önlemek için İslâm dünyasında 
yükselen direniş bilincini kırmak, önünü kesmek 
istiyorlar.

Dünyada sayısı Müslümanlardan daha kalaba-
lık birçok din ve felsefi görüş olmasına rağmen, 
İslâm’ın hedef olarak seçilmesi tesadüfi değildir. 
Global dünyanın Firavunlarına karşı İslâm’dan 
başka alternatif oluşturabilecek bir görüş, felsefe 
veya din yoktur. Müslümanların güçlü olması kü-
resel düzenin önünde en büyük engeldir. 

Bu nedenle bir yandan “Ilımlı İslâm” politika-
ları ile İslâm’ı kendilerine göre ehlileştirme ope-
rasyonları devam ederken, diğer yandan Müslü-
manları tahrik edip, ne yapacaklarını bilmeyen 
plansız, programsız hareket eden bir sürü görün-
tüsü verdirerek aşağılamakta ve terörize ederek 
İslâm’ın bir umut olmasını önlemek ve güçsüzleş-
tirmek istemektedirler.

Yaşadığımız bu süreç Müslümanlar olarak bize 
yeni sorumluluklar yüklemektedir. Gayret göster-
mesi gerekenlerin gayretsizliği bu zilletin sebebi-
dir. Hedefsiz, morali bozuk, neyi ne kadar, nere-
de, ne zaman yapması gerektiğini bilmeyen aciz 
ve zayıflık içindeki umudunu kesmiş bir topluluk 
hiçbir şey yapamaz. Biz kendimiz olamadıkça; 
kendi değerlerimizle dirilmedikçe; iki asırdır ba-
şımızda döndürülen oyunlara uyanıp bu oyunla-
rı bozma kararlılığı gösteremedikçe; ezilmekten, 
horlanmaktan, katliamlara, tahkirlere maruz kal-
maktan, piyonlarca yönetilmekten kurtulamayız. 

Gerçekten dertli olanların birbirine el uzatma 
ve halka halka zincirler oluşturarak bu toplulu-
ğa bir ümit ve taze kan vesilesi olmaları gerekir. 
İşte asıl “güç”ü oluşturacak budur. Bu başlatıla-
bildiği anda müminler, tüm inkârcı ideolojile-
re karşı mutlaka üstün geleceklerdir. Daha fazla 
zulüm, daha fazla kan ve daha fazla şiddet ka-
pıda bekliyor. Yem olmak hususunda aymazlık 
ve gaflet içinde olanların, kimse gözünün yaşına 
bakmayacaktır.

Bu kitle güç hâline gelebildiği takdirde birçok 
taş yerinden oynayacak ve dengeler değişecektir. 
Nasıl güç hâline gelinebileceğinin olmazsa ol-
maz şartı ise şudur: ciddi İslâmî kaygılar taşıyan 
Müslümanların mevcut bütün sistem, düşünce ve 
hayat tarzlarına meydan okuyabilme bilincinde 
olmalarıdır. Akif’in dediği gibi “elleri böğründe 
yatan şaşkın adam” modundan çıkıp, bunca da-
ğınıklık ve perişanlık içindeki ümmetin bir men-
subu olarak, haysiyetli bir kalkışla, zalimlere karşı 
sesini yükseltmek, ne isteyip ne istemediğini hay-
kırmak, organize bir şekilde direnişe geçmektir.

Müslüman Dünya İslâm’a Yakışmamaktadır…

Hiçbir topluluk hak etmediği bir hâl üzere bu-
lunamaz. Eğer bugün İslâm dini ve Müslümanlar 
eleştirilme konusu oluyor, vahşet, terör gibi kav-
ramlarla bir arada anılacak hâle geliyorlarsa, Müs-
lümanlar tutarsız, güvenilirliğini yitirmiş, mar-
jinal suçlamaları ile karşılaşıyorlarsa şapkamızı 
önümüze koyup düşünmenin vakti gelmiştir. 

Bugün çağın firavunlarıyla, çağın baskıcı, sö-
mürücü, asalak güçleriyle, nemrutlarıyla mücade-
le etmeyen mümin olamaz. Bu, müminlik vasfının 
tabiatına aykırıdır. Kendini İslâm’a nispet edenle-
rin büyük çoğunluğu bu zulümler karşısında ya 
sessiz kaldılar ya da çeşitli sebeplerle zalimleri 
meşru gören bir adaletsizliğe sürüklendiler. 

Bu zaviyeden bakıldığında biz Müslümanların 
durumu ve duruşu biraz problemlidir. Günümüz-
de İslâm ümmeti kendisini ve sorunlarını ifade 
edememektedir. İslâm ümmeti İslâmî anlamları 
temsil edememektedir. İslâm ümmeti örnek ola-
mamaktadır. Günümüzde İslâmî idealle, yaşanan 
gerçekler arasında maalesef çok büyük boşluklar 
bulunmaktadır. Burada yenilen “İslâm” değildir. 
Yenilen “Müslümanım” diyen ama İslâm’ı hayatı-
na hâkim kılmayanlardır. Bu gün Müslümanların 
topraklarından öte; devletleri, kültürleri, beyinleri 
işgal altındadır. Bu işgalin farkına varmadan, si-
nirlerimize yerleşmiş devşirmelerden, kripto ec-
nebilerden ülkelerimizi arındırmadan fiziki-silahlı 
işgallerden kurtulamayız. 

Kendi fikirleri istikametinde bir hazırlıkları, 
proje ve programları olmadığı için, sahibi olma-
dıkları projeleri tartışmakta, başkalarının oluş-
turduğu gündem içinde kaybolup gitmektedirler. 
Hep bir yerlerden beklemek, işi birilerine havale 
etmek, Sadece akıl verip aradan çekilerek, başka-
larının oluşturduğu gündemlerle yatıp kalkarak, 
güç oluşturmak mümkün görülmüyor.
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Bahaneler üreterek mücadelen kaçış vardır. Bu 
düşkün ve şaşkın hâlimizi sadece Batı karşısın-
da iki yüz yıldır alınan mağlubiyetlere bağlamak 
yanlıştır. Kimseye kızmadan önce, toplum olarak 
kendi yanlışlığımızı aramamız, kendimize dö-
nüp bakmamız, kendi kimliğimizi sorgulamamız 
gerekmektedir. Görev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesinde ihmalkâr ve sorumsuz davrananlar, 
helak olup gitmiş eski kavimlerde olduğu gibi, 
toplumsal yozlaşma sonucunda yok olup giderler.

Tereddüt göstererek, korkarak ve çekinerek 
bir yere varmak mümkün değildir. Çekingenlik ve 
korkaklık özgürlük düşmanlarına cesaret vermek-
tedir. Kendimize gelmediğimiz sürece küresel gü-
cün karşısında duramayız. Şu an bu üstün gücün 
karşısında askeri olarak durabilecek bir güç yok. 
Ancak biz gerekli gayreti gösterirsek Allah’ın yar-
dımı bize ulaşacaktır. Nitekim Yüce Allah buyu-
ruyor ki; “Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, o 
da size yardım eder, ayaklarınızı sabit kılar” (Mu-
hammed 7), Bir başka ayeti kerimede ise; “Azab 
size gelmeden önce, Rabbinize dönün ve O’na tes-
lim olun; sonra yardım göremezsiniz” (Zümer 54) 
buyuruluyor.

Üzerine düşen görevi yapmayanlar ise uğra-
dıkları zulümler karşısında sadece dövünüp du-
racaklardır. Tohumun toprağın üstüne yeni bir 
hayatla çıktığı gibi bir gün kabirden çıkartılaca-
ğımızı, Rabbimizin huzuruna gidip yaptıklarımı-
zın ve yapmadıklarımızın hesabını vereceğimizi 
düşünüp, hayatımızı ona göre düzenlemeliyiz. 
Üzerimizdeki ölü toprağını atmamız, silkinmemiz 
gerekmektedir. Çözüm, medeniyet projemizin ve 
iddiamızın olması ve onu gerçekleştirebilme kabi-
liyetimizde yatıyor. 

Bir tarafta israftan çatlayanlar, diğer tarafta 
açlıktan ölen insanların olduğu ve zulmün kol 
gezdiği bir ümmetin mensubuyuz. Bir Müslüman 
için “ümmet bilinci” imani ve ahlaki bir zorunlu-
luktur. Dönüp kendimize bakmalı ve şu soruları 
sormalıyız; Biz ne yaptık? Müslümanların içine 
düştüğü bu zillet hâlinden ıstırap duyduk mu? 
Ben ne yapmalıyım diye kendimize sorduk mu? 
Üzerimize düşeni gerçekten yaptık mı? Zalimle-
rin zulmüne, hırsızların vurgununa dur dedik mi? 
Ben neyimle Müslümanım diye kendimize sorduk 
mu? Gerçekten Allah’a kul olduk mu?

Ümitvar Olmak

Kuvveti üstün tutan zulüm ve işgal düzeni 
yerine, Hakk’ı üstün tutan bir sistemin gelmesi 

için umudumuzu korumalı, umudu kendimiz 
yeşertmeliyiz. Biz inanıyoruz ki, istikamet üzere 
olur, başka medeniyet havzalarında hayat hakkı 
aramak yerine, değerlerimize sahip çıkarak ken-
dimizi sağlam tutarsak Allah’ın yardımı bize ulaşır 
ve ayakta kalmayı başarırız. İman edenler, Allah’ın 
rahmetinden asla ümit kesmezler. Rabbimiz bu-
yurmuştur: “Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. 
Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın 
rahmetinden umut kesmez.”  (Yûsuf, 87)

Mümin olmanın temel ölçütü sadece kendi 
evinin önünü süpürmek değil, kapitalizme, em-
peryalizme, Siyonizm’e, zulme, sömürüye karşı 
olmaktır. Bu işlerden kendimizi muaf tutamayız. 
Sadece birilerine tezahürat yaparak, arkanızdayım 
diyerek sorumluluktan kurtulamayız. Ömrümüzü 
sadece okuyarak veya birilerini dinleyerek geçire-
meyiz. Gayret ve fedakârlıkta ya birbirimizin ya-
nında veya bir adım önünde olmamız gerekmek-
tedir. Hiç olmazsa en az maç ve futbol muhabbeti 
yaptığımız kadar dinimizi konuşmalıyız. Tribün-
lerden biraz sahaya inmek gerekiyor. 

Dinimizi ciddiye almamız, bir çığır açmamız 
gerekmektedir. Çığır açmak birikimle olur. Biri-
kim ise beraberliği gerektirir. Birikimli bir be-
raberliği gerçekleştirmek zorundayız. Bugünkü 
kötü ve karanlık günlerin daha hayırlı ve aydınlık 
günlere tebdili, inancımızın arkasına birikim, güç 
ve irademizi koyduğumuz zaman mümkün ola-
bilecektir. Allah, dinine yardım edenlere yardım 
edeceğini ve onların ayaklarını sabit kılacağını 
buyuruyor. 

Mekkeli Müslümanlar o gün var olan cahili 
egemenlik sistemine karşı durarak inkılâpçı bir 
çıkış yaptılar. Bugün de bu yöneliş şuurlu Müs-
lümanları bekliyor. Bu şuurlu ve mefkûre sahibi 
Müslümanlar toplumlarına yönelip öncülük et-
seler İslâm dünyasının çehresi değişecek, İslâm 
ülkeleri Müslümanların ayağına pranga vuran bu 
yönetimlerden kurtulacaktır. 

Hem haklı hem muktedir olursanız adaleti 
sağlayabilirsiniz. Mazlumken sadece adaleti is-
temek yetmez. Mazlumiyetten kurtulmanın ve 
adaleti tesis etmenin yolunun muktedir olmaktan 
geçtiği unutulmamalıdır. Bu mazlum coğrafyanın 
sükûnete kavuşması, Kudüs’ün mahzuniyetinin 
giderilmesi ve birliğimizin-dirliğimizin daim ol-
ması için artık batıl olanı, münkiri, küfrü, kâfiri 
daha fazla konuşmanın bir faydası yok. Bundan 
sonra problemleri konuşmak yerine, çözümler ve 
yapılması icap edenleri konuşmak gerekiyor.
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  GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEDEN GELECEK İNŞA EDİLEMEZ!

B ilinen insanlık ta-
rihinin son dört 

yüzyılı genelde Doğu 
toplumları özelde ise 
Müslümanlar için ol-
dukça sancılı geçti. 
Benzerine daha önce 
rastlanmayan bir hız-
la akan tarihe yetiş-
mek arzusuyla hare-
ket eden Doğu, uzun 
süredir, içine düştüğü 
krizden nasıl kurtula-
cağının hesabını yapıyor. Modern tarihe yetişmek 
için çıkılan yolda “paradigmatik bir savrulma” ya-
şandı ve bu savrulmanın etkileri bugün bile de-
vam ediyor. 1492’den sonra değişen tarihin seyri, 
Müslüman toplumları edilgen kıldı.

İber Yarımadası’nın İslâm’dan arındırılmasıyla 
başlayan bu sürecin modern dünyanın inşasına gi-
den yolda kritik bir eşiği temsil ettiğini söylemek 
zannediyorum abartı olmaz. Aynı dönemde dün-
yanın farklı yerlerinde imparatorluklar bünyesin-
de hayat süren Müslüman toplumların tarihin bu 
kritik eşiğinden ne düzeyde haberdar olduğuna 
dair geriye dönük bir projeksiyon tutulduğunda 
karşımıza çıkan manzara kabaca şöyledir: Osman-
lı-Safevi-Memlük-Babür hanedanlıkları arasında 
bölünmüş olan Müslüman toplumlar egemenlik 
arzusu, merkezileşme kaygısı ve tüm Müslüman-
ların temsilcisi olma gayesiyle kendi aralarında 
ciddi sayılabilecek kavgalarla meşguldürler. En 

güçlü imparatorluk 
olan Osmanlı’nın ge-
rek Safevilerle gerekse 
Memlüklerle girdiği 
savaş önce imparator-
luk bünyesinin kırıl-
ganlaşmasına sebep 
oldu. 

Yüzeysel Konuların 
Öne Çıkması ve Büyük 

Dönüşüm

Diğer yandan İber Yarımadası’nda başlayan ve 
çok değil iki asır sonra başta Osmanlı olmak üzere 
diğer imparatorluk toplumlarını etkisi altına ala-
cak olan Rönesans/reform sürecinden yeterli dü-
zeyde haberdar olunmasına engel teşkil etmiştir. 
İlmi alanda üretim eskisi kadar olmasa da devam 
etmektedir fakat ciddi bir tecessüs zafiyeti de söz 
konusudur İslâm dünyasında. 1500’lerin orta-
larında başlayıp 1600’lerin başına kadar devam 
eden İstanbul merkezli Kadızadeliler-Sivasiler ge-
rilimi dönemin atmosferini anlamak için dikkat 
çekicidir. İber Yarımadası’nda tarihin en radikal 
kırılmalarından biri yaşanırken İstanbul ulema-
sı camilerin minare boyu, Hz. Peygamber’in (s.) 
anne-babasının imanı, selam verirken öne eğil-
menin gerekli olup olmadığı gibi oldukça yüzey-
sel konularla meşguldür. 16. yüzyılın ortalarında 
Avrupa ülkelerine tanınan ekonomik imtiyazlar 
(kapitülasyonlar) imparatorluk bünyesindeki za-
afların görünürlüğü açısından önemlidir. Nitekim 

Müslüman toplumların bugününü esir alan ve şayet gerçek anlamda yüzleşme 
yapılmadığında gelecekte de edilgen kılıcı etkisi devam edecek olan “işraki din 
dili” teşrih masasına yatırılmalıdır. Küresel sistem bir yandan Suud tarafından 
temsil edilen Neo-Selefilikle, İran eksenli Şiilik arasındaki gerilimi kendi lehine 
kullanırken; diğer yandan da işraki geleneğin edilgen kılan perspektifini özendiriyor.

Gerçeklerle Yüzleşmeden 
Gelecek İnşa Edilemez!

Kamil ERGENÇ



37

 Umran • Şubat 2020

  GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEDEN GELECEK İNŞA EDİLEMEZ!

18.yüzyıla gelindiğinde kapitülasyon imtiyazıyla 
semiren Avrupa’nın Memlük yadigârı Mısır üze-
rinde kurduğu tahakküm, Osmanlı’nın da kaderi-
ne etki edecektir. Modernleşme tecrübesi itibariyle 
Osmanlı’yı bile geride bırakan Mısır, bugün itiba-
riyle, maruz kaldığı kolonyal müdahalenin ördü-
ğü çitlerin dışına çıkma iradesine sahip değildir. 
Benzer tecrübeyi Osmanlı bakiyesi olarak Türkiye 
de yaşayacaktır. Çitleri aşma iradesi göstermedik-
leri sürece İslâm dünyasının 
bu iki kadim kültürünün di-
rilişi mümkün değildir. 

İslâm, Nigel Clıff’in ifa-
desiyle, tarihe bir yanardağ 
püskürmesi gibi girdi. Ol-
dukça kısa sayılabilecek bir 
sürede küreselleşti. Müslü-
manlar, yaslandıkları haki-
kat telakkisinin ulviliğinden 
ve yegâne oluşundan zerrece 
şüphe etmediler. Bu nedenle 
karşılaştıkları bütün kültür-
lerle hiçbir komplekse ka-
pılmadan alışverişte bulun-
dular. Hint-İskenderiye-Rey 
(İran)-Cundişapur-Yunan 
ilim havzalarından yapılan 
aktarım, ilmi çabayı olduk-
ça önemseyen ve entelektüel 
bağımsızlığı salık veren İslâm 
açısından çok büyük bir so-
run olmadı. Usul disiplinle-
rinin tesis edilmiş olması ve 
bağımsız entelektüel havza-
ların varlığı (özellikle itizal 
ekolünün çabasını burada 
zikretmek gerek) bu karşılaşmanın kolay aşılma-
sını sağladı. Ancak Doğudan Moğol, Batıdan Haçlı 
saldırıları İslâmî bünyeyi oldukça derinden yara-
ladı. Kudüs’ün, Bağdat’ın, Buhara ve Semerkant’ın 
düşmesi moral/motivasyon açısından yıpratıcıydı. 
Ancak bu darbe de uzun sürmedi. Haçlı-Moğol it-
tifakının gerçekleşememesi ve Moğolların bir ne-
sil sonra İslâm’a girişleri sürecin tersine işlemesine 
sebep oldu. Gazali-Melikşah-Nizamülmülk üçlü-
sü öncülüğünde teşekkül ettirilen Nizamiye med-
reseleri bir yandan Şiilik karşıtı bir doktrin gelişti-
rirken diğer yandan Sünniliğin teorik çerçevesini 
tahkim etti. Kriz döneminde ortaya çıktığı için sa-
vunmacı bir perspektifle hareket eden bu medrese 

geleneği Osmanlı’ya miras kalacaktır. Müslüman 
toplumlar için en kritik süreç ise modern dönem 
olarak adlandırılan ve yazının girişinde de işaret 
etmeye çalıştığım 1492 sonrasına ilişkindir. Müs-
lümanlar bu dönemin ortaya çıkardığı sonuçlara 
yaklaşık iki asırdır doğrudan muhatap olmakta 
ve bu sorunların üstesinden gelmek için çaba sarf 
etmektedir. Hem bugünü hem de geleceği bu ça-
banın niteliği belirleyecektir.

Modern Bilgi, Krizler ve Tüketim

Modern dönem yeni bir 
bilgi sistemi üzerine kuruldu. 
Bu sistemin inşasında Hıris-
tiyanlığın tarihsel tecrübesi 
etkili oldu. Kiliseye karşı bur-
juva öncülüğünde yürütülen 
mücadele, doğal olarak, sekü-
ler bir bilgi teorisini sistem-
leştirdi. En büyük feodal güç 
olan kilisenin kan kaybetmesi 
sekülerliğin zaferi olarak kod-
landı. Latin emperyalizmine 
karşı mücadele ederek yerel 
ulus dillerini/kültürlerini öne 
çıkaran ve böylece Katolik 
birliğini mağlup eden burjuva 
öncülüğündeki Avrupa Hı-
ristiyanlığı yeni bir dünyaya 
adım atacaktır. Yaklaşık dört 
asırdır küre ölçeğinde etkili 
olan modern paradigma bu 
dünyanın ürünüdür. Modern 
paradigmanın en bariz özelli-
ği seküler bilgi temelinde ku-

rulmuş olmasıdır. Çünkü tanrının temsilciliğini 
üstlendiğini iddia eden bir yapıyla (Kilise) müca-
dele ediyordu. Bilimsel ilerlemenin önünde engel 
olarak görülen Katolikliği mahkûm etmek ve tanrı 
temsilcisi olduklarını iddia eden din adamları sı-
nıfını tarihin çöplüğüne göndermek amacıyla sığı-
nılan “emin” bir liman olarak sekülerlik, modern 
dönemin alamet-i farikası olacaktır. 

Dolayısıyla 19. yüzyıldan itibaren sistematik 
olarak modern bilgi sistemini ithal eden Müslüman 
toplumlar büyük bir krizle karşı karşıya kaldılar. 
Çünkü inanç sistemlerinin seküler perspektifle 
barışık olması mümkün değildi. Benzer sorunu 
Çin-Hint-Japon-Rus kültürlerinin Müslümanlar 

Siyasal alanda ulus 
devlet paradigması, 

Müslüman toplumların 
hem bugününü hem de 

geleceğini tahrip eden bir 
muhtevaya sahiptir. 20. 
yüzyıl, imparatorlukların 

tarih sahnesinden çekildiği 
ve yerine ulus devletlerin 
geçtiği bir dönem olarak 
belirginlik kazandı. Ulus 
devlet, mekânı ve içinde 
yaşayanları belli bir etnik 

kimlik ve bu kimliğin 
kültürel kodlarına uygun 
din diliyle şekillendirme 

amacına hizmet etti. Dini, 
kültürün bir bileşeni olarak 
kodladı ve tek boyutlu/tek 

ufuklu bir çerçeveyi dayattı.
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kadar derinden yaşamadığını söyleyebiliriz. Çün-
kü bu toplumlar her ne kadar geleneksel kodları 
güçlü toplumlar olsalar da din anlayışları kurum-
sal ve/veya belli bir din adamları sınıfı tarafından 
temsil edildiği için sekülerliğe meyyaldiler. Bu 
nedenle modernliğe daha kolay intibak sağladı-
lar. Dolayısıyla bugün Japon modernleşmesinin 
ulaştığı nokta üzerinden Müslüman toplumların 
modernleşme tecrübelerini karşılaştırmak, kana-
atimce, hatalıdır. Yine Çin ve Hint kültür havza-
larının modern paradigmayla barışık bir tutum 
takınmaları da bünyelerinin sekülerliğe müsait 
oluşuyla alakalıdır. İslâm, kurumsal bir temsili-
yete sahip olmaması ve bir din adamları sınıfın-
dan beri olması sebebiyle seküler bilgi sistemiyle 
uzlaşamazdı. Bu durumda modern paradigmayla 
karşılaşma sürecinden en ağır hasarla çıkan top-
lum/lar hiç şüphesiz Müslüman toplumlar oldu. 
İtikatlarının rehberlik 
ettiği hakikat telakki-
sinin sosyal gerçek-
liğine göre (bu ger-
çekliği inşa ederken 
kimi eksiklikler olmuş 
olabilir elbette…) 
yaşarken, bir anda 
inançlarıyla/itikatla-
rıyla bağdaşmayan bir 
hakikat telakkisine ve 
bu telakkinin sosyal 
gerçekliğine mahkûm 
oldular. Böylece itikadi bir varoluşun öznesi ol-
maktan çıkıp modern paradigmanın dayattığı ger-
çekliğin nesnesi olarak var olmaya başladılar. Bu 
durumdan nasıl kurtulacaklarına ilişkin, Türkiye 
özelinde konuşacak olursak, henüz bir hazırlık-
larının olduğu söylenemez. Hatta seküler bilgiye 
ünsiyet kesbettiklerini söylemek bile mümkün-
dür. İslâm, direnişini devam ettirirken, Türkiye 
özelinde Müslümanlar sekülerlikle barışık bir 
tutum takınmaya doğru evirildiler ve evirilmeye 
devam ediyorlar. 

Seküler bilgiyle ünsiyet kesbetmenin iktisadi 
alandaki yansıması kapitalist/neoliberal değerler 
sistemi oldu. Küreselleşmenin de etkisiyle Müslü-
man toplumları etkisi altına alan bu iktisadi düzen, 
geleneksel kültürlerin ihtiyaç nispetinde üretim 
stratejisini tersine çevirerek, ihtiyacın kat be kat 
fazlasını üretme ve bu fazlayı tüketebilecek pazar 
yaratma üzerine kuruludur. Kullanma değerini 

değil değişim değerini merkeze alır. Amaç sürekli 
üretim ve tüketimdir. Bunun için hammadde kay-
naklarını tekelleştirmeyi, iç gücünü ucuzlaştırıp 
piyasa egemenliğini sağlamayı ve üretim araçları-
na hâkim olmayı yeğler. Her şeyi metalaştırır ve 
ahlaki değerleri de bu metalar üzerinden tanımlar. 
Amaca ulaşmak için her yolu mubah sayar. Ana 
gayesi kazanmaktır. Azgın bir rekabetçilik ortamı 
yaratarak daha küçük ölçekli iş alanlarını zayıfla-
tır ve zamanla yok eder. İhtiyaç tanımını yeniden 
yapar ve aslında ihtiyaç olmayan ürünleri “zaru-
ri ihtiyaç”mış gibi göstererek tüketimi kamçılar. 
Reklam aracılığıyla kendisini olduğundan farklı 
gösterir. Bankalar aracılığıyla “sanal” alım gücü al-
gısı oluşturarak tüketimi sürekli kılar. Taksitli alış-
veriş yöntemini, “alışveriş bağımlılığı” için kulla-
nır ve insanların geleceğini satın alır. Bu bağlamda, 
içinde Türkiye’nin de bulunduğu ve Çin-Japonya-

Singapur-Malezya gibi 
geleneksel kodları 
güçlü ülkeleri de içine 
alan bir ultra-kapita-
listleşme sürecinden 
bahsedilebilir. Çin’in 
“devlet kapitalizmi”ni 
içselleştiren pers-
pektifi yeni bir yayıl-
macılığın habercisi 
olarak okunabilir. 
İkinci dünya savaşı 
sonrasında uluslaşma 

serüvenine başlayan Afrika ise henüz doğrudan 
sömürge sisteminden bile kurtulmuş sayılmaz. 
Afrika’nın yeni yayılmacılığın üssü olarak öne çık-
ması bu kıtanın geleceğin dünyasında da sömürge 
merkezi olacağı anlamına gelir. Sömürgeci bilgiye 
maruz kalan toplumların, sömürgecilik öncesi de-
ğer sistemlerine yaslanarak yeniden tarih sahnesi-
ne çıkmaları oldukça zor görünüyor. Bu bağlamda 
Çin, Hindistan, Japonya gibi “sömürgeleştirilmiş” 
kadim kültürlerin paradigmatik anlamda gelece-
ğin dünyası için söyleyebilecekleri çok fazla şeyle-
ri olmadığı kanaatindeyim.

Asya ile Avrupa arasında köprü olarak nite-
lenen Türkiye için durum daha da karmaşıktır. 
Köprü olma vasfı nedeniyle Türkiye ne doğuya 
ne de batıya aittir. Kültürel hareketliliğin ve ge-
çişkenliğin ana arterlerinden biri olarak işlevini 
yerine getirmektedir. Yaklaşık iki asırdır doğu 
ve batı emperyalizmi arasındaki gerilimi “lehine 
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kullanma” stratejisi nedeniyle oldukça pragmatik 
bir siyasal dil ve kamuoyu icat etmiştir. Fransız 
İhtilali’nin kavramsal ve kurumsal çerçevesine ve 
aydınlanma aklının rehberliğine sadık siyasal dili 
nedeniyle melez kimliklerin ve amorf kişiliklerin 
üremesine müsaittir. Bilgi sistemi olarak aydınlan-
ma felsefesinin çizdiği çerçeveye (özellikle sosyal 
ve siyasal bilimler alanında) sadakatle bağlı bir 
akademik havzaya sahiptir. Aydınlanma felsefesi 
bilgiyi seküler, rasyonel, bilimsel bir bağlama has-
rederek bu bağlam dışındaki her tür bilgiyi ya yok 
sayıyor ya da tarihsel bir bağlama hapsediyor ve 
“araçsal aklı” yüceltiyor. Araçsal akıl bütün bir ha-
yatı matematiğin diliyle anlamaya çalışıyor ve her 
şeyi niceliksel bağlama hapsediyor. Sayının ve öl-
çünün konusu olmayan-olması da mümkün olma-
yan- niteliksel bilgi, tutum ve tarz ötekileştiriliyor. 
Böylece Müslümanlar 
açısından mutlak ha-
kikati temsil eden “va-
hiy bilgisi” ve vahyin 
mücessem hâli olan 
nübüvvete ait bilgi, 
bilimsel olmadığı ge-
rekçesiyle itibarsızlaş-
tırılıyor. Dolayısıyla 
vahiy, kamusal alana 
müdahil ol/a/mayan 
ve sadece bireysel vic-
dana hapsedilmiş bir 
“manevi tatmin vası-
tası” olarak kabul ediliyor. Kur’ân, mutlak hakikat 
olmasına rağmen, kamusal alanın tanziminde “re-
ferans” olarak kabul edilmiyor. İktisadi, içtimai, si-
yasi, hukuki, felsefi, bilimsel alanlar bütünüyle se-
küler bilginin rehberliğinde şekilleniyor. Kur’ân’ın 
bu alanlara dair beyanı görmezden geliniyor. Artık 
Müslümanlar bile Kur’ân’ın 21. yüzyılın dünyası-
na hitap edemeyeceğine inanıyor ve onun sadece 
vicdani bir bağlamda değerlendirilmesi gerektiği 
tezini ileri sürüyor. Kur’ân’ın kavramları kamusal 
alandan çekilmek zorunda kalıyor. Müslüman bir 
ülkede Kur’ân’ın kavramsal meşruiyetini kaybet-
mesinden daha vahim bir şey olamaz. Böyle ol-
duğu içindir ki seküler/kapitalist değerler sistemi 
meşruiyet kazanıyor. Kapitalist/neoliberal değer-
lerin hâkim olduğu toplumlar pragmatik ve opor-
tünist bir tutumun mümessili olurlar. Bu bağlam-
da Müslüman toplumların, küreselleşen kapitalist 
iktisadi düzene karşı müteyakkız olmalarını temin 

edecek bir çabaya ihtiyaç var. Sürekli büyüme ve 
gelişme klişeleri etrafında sürdürülen manipülas-
yonları deşifre edecek sorumlu entelektüellere her 
zamankinden daha fazla iş düşüyor. 

Siyasal Alandaki Sıkıntılar

Siyasal alanda ulus devlet paradigması, Müslü-
man toplumların hem bugününü hem de gelece-
ğini tahrip eden bir muhtevaya sahiptir. 20. yüz-
yıl, imparatorlukların tarih sahnesinden çekildiği 
ve yerine ulus devletlerin geçtiği bir dönem olarak 
belirginlik kazandı. Ulus devlet, mekânı ve içinde 
yaşayanları belli bir etnik kimlik ve bu kimliğin 
kültürel kodlarına uygun din diliyle şekillendir-
me amacına hizmet etti. Dini, kültürün bir bile-
şeni olarak kodladı ve tek boyutlu/tek ufuklu bir 
çerçeveyi dayattı. Homojenleştirici karakteri gere-

ğince sınırları içindeki 
tüm farklılıkları tehdit 
olarak gördü ve mer-
kezde konumlandır-
dığı kimlik ekseninde 
bu farklılıkları ya ken-
disine benzetti ya da 
ötekileştirdi ve krimi-
nalize etti. Neredey-
se bütün Müslüman 
toplumlar ulus-devlet 
belasıyla yüzleşmek 
zorunda kaldı. Ulus-
devlet, tekeline aldığı 

bilgiyi okulları aracılığıyla kamuoyunu endok-
tirine etmek için kullandı. Katolik ümmetçiliği 
mağlup etmek için Protestanlığın takındığı tavrı 
tanımlayan “vatanseverliği” makbul vatandaş ol-
manın yegâne ölçütü olarak konumlandırdı. Üze-
rinde tanrı buyruğunun egemen olmadığı sınırları 
belli toprak parçası olarak literatüre giren “vatan” 
kavramını merkezileştirdi. “Yerlilik ve millîlik” 
klişeleri aracılığıyla ümmet perspektifini zaafa 
uğrattı ve kontrol ettiği Müslüman toplumları 
birbirlerine karşı konumlandırdı. Böylece millî 
dinler ortaya çıktı. Türk İslâm’ı, Kürt İslâm’ı, Arap 
İslâm’ı, Fars İslâm’ı gibi kategoriler bu perspekti-
fin sonucu olarak tebarüz etti. Yerlilik ve millîlik 
olguları gerçeklerle yüzleşme cesaretimizi ortadan 
kaldırdığı gibi yanıltıcı iyimserlikler biriktirmemi-
ze sebep oldu. İslâm’ın cihanşümul ufkunu daralt-
tı ve kültürün sığ sularına hapsetti. Evrensel bir 
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misyonla hareket etmesi gereken Müslüman’ı ye-
relin/taşranın dar ve ufuksuz bağlamına hapsetti.

Ulus devletin vatan, toprak, sınır, kültür, et-
nisite, üniterlik, millî kimlik, şanlı tarih gibi kut-
sallarının tebcil edilmesinin önünü açtı. İtikadi 
bir varoluşun öznesi olmak yerine, kültürel bir 
varoluşun nesnesi olmayı dayattı. Öyle ki Müs-
lümanların tarihsel tecrübeleri ve düşünsel gele-
nekleri bile kategorik bir ayrıma maruz bırakıldı/
bırakılıyor. Türkler için Hanefi-Maturidi gelenek, 
Kürtler için Şafi-Eş’ari gelenek, Araplar için Han-
beli-Selefi gelenek, Farslar için Şii-Caferi gelenek 
gibi tasnifler yapılarak İslâmî bütünlük parçalan-
dı. Hâlihazırda Müslüman toplumlar bu tasniflere 
göre tanımlanıyor ve ulus-devletler bağlamında 
cari olan kategorik ayrımlar meşrulaştırılıyor. Böy-
lece İslâm’ın itikat eksenli birliktelik önerisi yeri-
ne millî kimlikler özelinde bir birliktelik biçimi 
öne çıkarılarak bir anlamda cahiliyenin değerleri 
hâkim kılınmaya çalışılıyor. Müslüman toplum-
lar ulus-devletin bu tek tip kılan doğasıyla gerçek 
anlamda yüzleşmedikçe gelecek adına umutlu ol-
mak oldukça zordur. Ulus-devletler mevcudiyet-
lerini garanti altına almak için din dilini amansız-
ca istismar etmekten çekinmiyor.

Örneğin, 1979 devrimiyle paradigma dışı bir 
varoluşun imkânlarını göstererek önemli bir alan 
açan ve fakat sonraları kendisini Şii-Safevi bağlama 
hapsederek evrensel İslâmî bilince yabancılaşan 
ve ulus-devlet refleksine sığınan İran, Suriye’deki 
varlığını ve işlediği cürümleri İslâm’ın Şii yorumu 
üzerinden meşrulaştırmaktadır. Tamamen ulusal 
çıkarlarla hareket etmesine rağmen Şiilik retoriği 
üzerinden kendi kamuoyunu konsolide etmek-
tedir. Benzer durum Türkiye için de geçerlidir. 
Ulusal çıkarlarının gereği olarak başlattığı askeri 
harekâtları dini söylem etrafında meşrulaştırma 
çabası, din dilinin ulus devletin amaçları doğrul-
tusunda nasıl araçsallaştırıldığını göstermesi ba-
kımından manidardır. NATO’ya dâhil olmak için 
Kore’ye asker gönderdiğimizde de dönemin kimi 
ulu hocaları “pagan (putperest) Kore’ye karşı ehli 
kitap olan Amerika’ya yardım etmenin caiz oldu-
ğunu” iddia edecek, delil olarak da Rum Suresini 
göstereceklerdi.

Bugün Körfez Krallıkları’nda ve Mısır’da 
Türkiye’nin attığı adımların “Neo-Osmanlıcılık” 
özelinde değerlendirilmesi de tipik bir ulus devlet 
refleksi olarak öne çıkar. Arapların yeniden Os-
manlı kontrolüne girmesinin tehlikelerine işaret 

eden bu refleks, ümmet bilincinin zaafa uğrama-
sından başka bir şeye hizmet etmiyor. Mekke ve 
Medine’ye ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı 
İslâm dünyasındaki yeri daha özel olan Suud’un 
küresel istikbarla iş tutması bu zaafları daha da 
derinleştiriyor. Ayrıca Filistin davasına ihaneti 
ve Neo-Selefilik aracılığıyla İslâmafobik söyle-
me yaptığı katkı da cabası… Her yıl milyonlarca 
Müslüman’ın ziyaret ettiği Mekke ve Medine gibi 
aziz beldelerin Suud tasallutundan kurtarılması 
ve buraların Müslüman toplumların temsilcilerin-
den oluşan bir heyetin emrine verilmesi Müslü-
manların geleceği açısından hayatidir. Ümmetin 
tüm renklerinin doğal olarak her yıl buluştuğu bu 
beldeler, evrensel İslâmî söylemin ve siyasal bilin-
cin gelişimine katkı sunabilir. Suud, sahip olduğu 
ekonomik zenginliği ümmetin ihyası için değil 
imhası için kullanıyor. Mısır ve Pakistan üzerinde 
kurduğu ekonomik tahakküm sayesinde coğraf-
yasının çok ötesinde bir etkiye sahip olabiliyor. 
İran hassasiyeti sebebiyle bütün bir körfezi hare-
kete geçirebiliyor ve vekâlet savaşlarına öncülük 
edebiliyor. 

Suud ve İran’ın vekâlet savaşının sadece 
Yemen’de sebep olduğu acı ve yıkım tarifsizdir. 
Bu gerilim hattı küresel sistemin de çıkarlarına 
uygun olduğu için sürekli besleniyor. Her iki ülke 
de kendi kamuoylarını ikna etmek için kültürel 
kodlarını ve mezhebi argümanları öne çıkarıyor. 
Böylece bölge sürekli bir istikrarsızlığa mahkûm 
oluyor. Suriye’de yaklaşık sekiz yıldır devam eden 
savaşta da bu gerilim hatlarının etkisini görmek 
mümkün. İhvan Hareketini ortak düşman olarak 
belirleyen Suud ve İran, Nusayri Baas diktatör-
lüğüne can suyu olmuşlardır. Suud’un küresel 
istikbarın ekmeğine yağ süren tavırları bölgede-
ki istikrarsızlığı daha da arttırmıştır. Suriye’deki 
savaş bitse de etkileri gelecek yirmi yıl boyunca 
devam edecektir. Bağdat’tan sonra Şam’ın da yağ-
malanması Müslüman muhayyilesinde onarılması 
güç tahribatlar yapmıştır ve yapmaya da devam 
edecektir.

Ulusal refleksin sömürgeleştirdiği beldeler 
arasında Türkistan’ı da saymak gerekir. Stalin 
döneminde kültür emperyalizmine maruz ka-
lan ve Kiril alfabesine mahkûm olan Türkistan 
havzası Rusya ve Çin arasında paylaşılmış vazi-
yettedir. Büyük çoğunluğu hâlen Sovyet Politbü-
rosu tarafından idare edilen Türkistan havzasın-
daki katı laiklik uygulaması İslâmî görünürlüğü 
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zayıflatmıştır. İkinci dünya savaşında Sovyet ve 
Alman saflarında lejyonerlik yapan ve binlerce-
si savaş ve sürgünde ölen Müslüman Türkistan 
halkı, 1991’de Sovyetler dağıldıktan sonra her 
ne kadar bağımsızlıklarını kazanmış görünseler 
de Sovyet etkisi devam etmektedir. Türkiye’ye en 
yakın görünen Azerbaycan’ın hâlen KGB kökenli 
bir ailenin idaresinde olması bunun göstergesidir. 

İslâm’ı, Çin kültürel kimliğinin uyumlu bir par-

çası hâline getirmek (yani bir tür Çin İslâm’ı icat 

etmek) için Uygur Özerk bölgesinde asimilasyon 

hareketine hız veren Çin, Türkistan’ın sömürge-

leştirilmesi sürecinde Rusya’yla ortak paydada 

buluşabilmektedir. 

İşraki Din Dili

Müslüman toplumların bugününü esir alan ve 

şayet gerçek anlamda yüzleşme yapılmadığında 

gelecekte de edilgen kılıcı etkisi devam edecek 

olan “işraki din dili” teşrih masasına yatırılmalıdır. 

Küresel sistem bir yandan Suud tarafından tem-

sil edilen Neo-Selefilikle, İran eksenli Şiilik ara-

sındaki gerilimi kendi lehine kullanırken; diğer 

yandan da işraki geleneğin edilgen kılan perspek-

tifini özendiriyor. Türkiye’de Celalettin Rumi’nin 

bu bağlamda araçsallaştırıldığını söylemek sanı-

rım yanlış olmaz. İşraki gelenek dini sadece sezgi, 

ilham ve rüya odaklı bir bağlama hapsediyor ve 

bilgiyi de ezoterik usulle elde edeceğine inanıyor. 

Akli çabayı tahfif ediyor ve muhatabını zihnen 

kadavralaştırıyor. İslâm’ın müstesna şahsiyet ma-

nifestosunu tahrip ediyor ve kayıtsız-şartsız itaat 

istiyor. Siyasal bilinci zayıflatıyor ve hatta işrakili-

ğin önemli üstatlarından Said Nursi’de görüleceği 

üzere, siyaseti “kendisinden Allah’a sığınılan” bir 

alan olarak görüyor. Dinin iktisadi, içtimaı, siyasi, 

hukuki, edebi, felsefi, sanatsal vb. bütün bir haya-

tı tanzim eden özelliği ıskalanarak sadece bireyin 

manevi yolculuğu bağlamı öne çıkarılıyor. Bu yol-

culuğun da “kutsal adamlar” aracılığıyla gerçekle-

şeceği iddia ediliyor. Bu kutsal adamlar (isimleri 

kültürlere göre değişmekle beraber yaşadığımız 

coğrafyada şeyh, mürşit, gavs, seyit, üstad-ı azam 

vb. isimler alıyor) yorum tekelini elinde tutu-

yor ve tıpkı Hıristiyanlıkta olduğu gibi bir din 

adamları sınıfı oluşturuyor. Kutsallıkla müceh-

hez oldukları için eleştiriden muaf tutuluyorlar. 

Merkezde yer alan bu tek adamlar, her türlü iş 

birliğini yapabiliyor ve bunu da (genellikle) din 

dilini kullanarak meşrulaştırıyor.

Dünyevi alanı göz ardı eden kişiler dinin iç-

sel bir yolculuk olarak tecrübe edilmesine, bir tür 

manevi tatmin vasıtası olarak algılanmasına ve-

sile oluyor. Kolonyalistler bu din dilini oldukça 

önemli görüyor ve emellerine ulaşmak amacıyla 

destekliyor. Mısır’da Mursi’ye karşı gerçekleştiri-

len darbeyi işraki geleneğin temsilcileri ve resmi 

ulema havzası Ezher destekledi. Yakın zamanda 

Türkiye’nin başına bela olan Fetullah Gülen’in de 

işraki gelenekten beslendiğini hatırlamak gereki-

yor. Bu yapının en güçlü olduğu havzaların Türk 

kültürünün yaygın olduğu yerler olması dikkat 

çekicidir. Türk kültürünün İslâm öncesinden iti-

baren Bâtıni olana yatkınlığı işraki geleneğin daha 

kolay içselleştirilmesini sağlamıştır. Ancak ne 

hazindir ki, Fetullah Gülen işrakilik bağlamında 

neredeyse hiç tartışılmamıştır. Türkiye’de onlarca 

ilahiyat fakültesi olmasına rağmen işraki geleneğin 

Fetullahçılık ve benzeri yapılar tarafından nasıl 

meşrulaştırıldığı teşrih masasına yatırılmamıştır. 

Çünkü yatırılması hâlinde sadece Fetullahçılıkta 

değil neredeyse bütün tarikat havzalarının bir şe-

kilde işraki gelenekle içli dışlı olduğu görülecek-

tir. Bu gelenekle yüzleşebilmek için İslâm’ın şahsi-

yet manifestosunu billurlaştırmak ve müteşerri bir 

tutumun, tavrın ve tarzın mümessili olmayı göze 

almak gerekmektedir. Vaktiyle Libya, Sudan ve 

Kafkasya’da direniş örgütleyen irfani geleneği ise 

bu bağlamın dışında tutmak gerekir. 
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Ç ağımızda İslâm 
top lu luk la r ı 

yeniden dirilişin 

sancılarını yaşa-

maktadır. Bazıları 

kötümser bir ba-

kış açısıyla baksa 

da umutlu olmak 

için çok sebep 

var. İslâm toplu-

luklarının çoğu 

emperyalist batı düşüncesi tarafından zihnen ele 

geçirilmiş, özgür düşünceden ve özgürlükçü yö-

netimden uzak, kendi içinde iç çatışmalara dü-

şürülmüş, bilim ve teknoloji açısından geri bıra-

kılmış, daha dinin ve ilmin kaynağı konusunda 

tartışmaları neticeye bağlayamamış, ekonomik 

kaynakları iş birlikçi yönetimler eliyle çok az bir 

rüşvet karşılığı batılı tekellere bırakılmış, güvenlik 

güçleri çeşitli tertiplerle dışa bağlı ve dışarıdan yö-

netilir hâle getirilmiş, devletleri ya yıkılmış ya da 

ele geçirilmiş durumdadır. 

Bütün bu olumsuz durumlara rağmen; elle-

rinde Allah’tan gelen, bozulmamış gerçeği içinde 

barındıran, çelişkisiz ve vahyin kaynağından ilahi 

bir ilim ve hayat rehberi var. İslâm âleminin elle-

rindeki vahiy kitabı; soyut bir ütopyadan ibaret ol-

mayan, hayata Resûlüllah tarafından uygulanmış 

çağında somut ve örnek bir toplum, medeniyet 

yaratmış bir rehberlik kaynağıdır. Bugün dünyada 

Batı düşüncesi ve 

medeniyeti tara-

fından ortadan 

kaldırı lamayan 

tek muhalif me-

deniyet ve umut 

İslâm kalmıştır. 

Kur’ân bize: Âl-i 

İmrân 130 da “O 

günler... onları 

biz insanlar ara-

sında çevirip dururuz (kâh bir kavme, kâh ötekine 

galibiyet veririz; bazen bir topluma iyi veya kötü 

günler gösteririz, bazen ötekine).” diyerek Batı 

medeniyetinin bu çağdaki üstünlüğünün kon-

jonktürel olduğunu, gerçek üstünlüğün gerçek 

müminlerde olacağını bildirir.

O hâlde nerden başlamalıyız? Ne yapmalıyız? 

Nereden başlamalıyız, sorularına cevaplar bulma-

ya çalışmalıyız. Esasen bu ümmet Birinci Dünya 

Savaşında yıkılışının son aşamalarını yaşadığından 

beri, bu konuda kafa yormakta ve çare aramakta-

dır. Bu bir çıkış yolu arayışı ve diriliş sancısıdır. 

Bu tartışmalar özgür bir ortamda özgürce yapılırsa 

faydalı olacaktır. Bu müzakere ve tartışmalar; üm-

meti aşağılık duygusuna sokacak kasıtlı bir eleştiri 

veya hayali bir ütopyanın ve ucuz kurtuluşun pe-

şinden koşturup yeni bir hayal kırıklığı yaratacak 

gerçekten ve gerçeklikten uzak bir balon çözüm 

ve uğraş olmamalıdır. 

İslâm aleminin alimlerinin ve aydınlarının ilk ve önemli görevi: Temel 
paradigma olan vahye dayanan uyarıcı-diriltici ve güncel çözümler üretmeleri, 
kitlelere bunu basit açık ve çarpıcı mesajlar şeklinde ulaştırmalarıdır. 
Çağdaş hayattan zaman itibariyle kopuk, soyut düzeyde kalan ‘temel 
paradigma’nın kavramlarıyla çağımız insanlarını harekete geçiremezsiniz.

İslâm Âleminin Dirilişine Dair 
Düşünceler

Abdülkadir KARAMAN
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Her şey sözle başlar, sonra canlanır, eyleme 

dönüşür, sonra hayat ve medeniyet olur. Çözüm 

ve çare de tarihte olduğu gibi yine hak sözle 

başlayacaktır.

İslâm İnkılabı Alak Suresi ve ‘Oku’ Emriyle Başlar

Çoğunlukla kabul edildiği gibi ilk 

inen ayetler Alak suresinin ilk beş 

ayetidir. Bu ayetler “oku” emriyle 

başlar ve Allah’ın Rab ismine atıf 

yapılır. İkra (oku) kelimesinin 

kök anlamının karşılığında; 

‘toplama ve beyan anlamı’ içer-

mesi sebebiyle sadece yazılı bir 

metinden okumayı değil vahyi 

toplama, biriktirme ve aktar-

mayı ifade eder.1 “Oku” emri-

nin kapsamı daha sonra inen 

Ğâşiye suresinin 17-20. ayetle-

rinde olduğu gibi tabiat ayetlerini 

de içine almıştır.2 Kur’ân bize insan 

bilgisinin kaynağı olarak vahyin ya-

nında doğa ayetlerinin de aklı kullanarak 

okunmasını bize salık vermiştir.

İlk inen ayetlerde dikkat çekici ikinci özellik; 

ilk beş ayette Allah’ın esmâlarından Rab isminin 

iki kere kullanılması, öncelikle Resûlüllah’ın eği-

tim ve terbiyesine başlandığına dikkat çekmek 

amacını taşıdığını düşündürüyor. Çünkü Rabb 

kelimesinin (kökü itibariyle r-b-b masdarı) ter-

biye etmek, yetiştirmek, bakmak, göz kulak ol-

mak anlamlarına gelen bir anlamı bulunmakta-

dır3. Buradan hareketle Kur’ân’ın ilk ayetleriyle 

önce Resûlüllah’ın, sonra onun vasıtasıyla öncü 

müminlerin terbiyesine başlandığının işaretinin 

1 İkra: İkra sözcüğü ‘qaree’ fiilinin emir kipidir. Ünlü Kur’ân lügatlerin-
de ilk kullanımının ‘hayız kanının rahimde toplanması ve dışarı atıl-
ması’ anlamında kullanılmış, develerin hamile kalıp yavruyu rahimde 
taşıyıp doğurmasına da ‘qareetinnagatü’ denilmiştir. Daha sonraları 
ödünç alma yoluyla bir şeyleri biriktirip onu dağıtmak anlamlarında 
da kullanılmaya başlanmıştır. Kavram olarak ikra; kıraat et, oku 
anlamlarında kullanılır. Kıraat; aslında aklın ve zihnin okumasıdır. 
Oku kelimesinin 1. ayette “kendin için, biriktirmek için” oku anlamı, 
3. ayette tekrar edilen oku emrinin “tebliğ et, dağıt, bildir” anlamı 
vardır. Oku (ikra) kelimesinin kök manasında icma manası da vardır. 
Buradan parçaları birleştir, bütüne ulaş anlamını da çıkarabiliriz.

2 (Ğâşiye17-20) “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl 
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığı-
na bir bakmazlar mı?”

3 Rabb: Rabb mastarı “terbiye etmek” yani “ıslah etmek, yetiştirmek, 
bakmak, göz kulak olmak” anlamlarına gelir. Bir şeyi basit halinden 
alıp olgunlaşma noktasına doğru aşama aşama inşa edip geliştirmek. 
Toprağı terbiye edip ıslah eden yağmuru taşıdığı için yağmur yüklü 
buluta rabab denir. Rabbul-veled “çocuğu terbiye eden kişi” anlamın-
dadır. Rabebtu’l-edim “deriyi tabakladım” manasına gelir. Rabib ve 
rabibe terbiye altına alınan “üvey oğul ve üvey kız” demektir.

verildiğini düşünebiliriz.4 Rabb kelimesinde mü-
balağa unsuru vardır. Rabb ismi mükemmel bir 
terbiye olup, kemal olgunlaşmadır. Rabb tecelli-
si sınırlı değil sınırsız ve sonsuz olup, ölünceye 
kadar devam eder. Bu manadan çıkaracağımız bir 
başka sonuç; terbiyenin tamamlanması mümkün 

olmadığından Kur’ân okuma ve Kur’ân 
eğitimi de tamamlanamaz, ölünceye 

kadar tekrar ve tekrar devam eder. 
İlk inen surenin Alak olması 

ve alak’a vurgu yapılması; hücre-
lerden teşekkül etmiş, gelişmiş 
bir organizma olan insanın, 
topluma benzetilen insan orga-
nizmasının, tek bir döllenmiş 
yumurtadan alaktan yaratıl-
masına dikkat çekmektir. Alak 
ve Alak suresinin ilk ayetleri 

Resûlüllah’ın da vahiyle döllen-
miş ve çoğalmaya başlayan bir 

hücre gibi çoğalmaya ve gelişmiş 
bir insan organizmasına benzeyen 

bir ümmetin inşasına başlandığının 
işareti de olabilir. Alak; çoğalmaya başla-

yan döllenmiş yumurtadır. Yaratan, vardan var 
eden (halak) Rabb yani evrenin ve toplumun prog-
ramlayıcısı, alak’ın bir insan organizması hâline 
gelişini bize bir model, bir benzetme için hatırla-
tıyor olabilir. Alak’tan bir insan yaratan Rabbimiz, 

4 25.32 - İnkâr edenler: “Kur’ân, ona bir defada indirilmeli değil 
miydi?” dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu 
böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.
 16.44 - (Onlar size, kendilerini) apaçık delillerle ve hikmet dolu
 ilahi kitaplarla (desteklediğimiz peygamberlerin ölümlü adamlardan
 başka kimseler olmadığını söyleyeceklerdir). Ve biz sana da bu uyarıcı
 kitabı indirdik ki, insanlara, başından beri indirile gelen mesajın aslını
olanca açıklığıyla ulaştırasın ve onlar da böylece belki düşünürler.
 16.64 - Biz sana Kitabı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi
 onlara açıklayasın ve (o Kitap), inanan bir kavim için yol gösterici ve
rahmet olsun.
 4.105 - Biz sana, hakikati ortaya koyan bu ilahi kelamı indirdik ki
 insanlar arasında Allah’ın sana öğrettiğine göre hüküm verebilesin. O
halde ihanet edenlerle tartışmaya girme,
 68.37 - Yoksa sizin bir Kitabınız var da onda mı (bu hükümleri)
okuyorsunuz?
 6.105 - İşte böylece ayetleri döne döne açıklıyoruz ki (onlar sana):
 “Sen ders almışsın (bunları bir yerden okumuş, öğrenmişsin)” desinler
ve bilen bir toplum için de onu iyice açıklayalım.
 3.79 - Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah ona Kitap, hüküm (hikmet) ve
 peygamberlik versin de, sonra (o kalksın) insanlara: “Allah’ı bırakıp
 bana kullar olun”, desin; fakat: “Öğrettiğiniz Kitap ve okuduğunuz
şeyler gereğince Rabbe halis kullar olun!” der.
 21.45 - De ki: “Ben yalnızca vahye dayanarak sizi uyarıyorum!” Ne var
 ki, (kalbi) sağır olan kimseler bu çağrıyı işitmeyecek(ler)dir, defalarca
uyarılsalar da.
 43.44 - O (Kur’ân) sana ve kavmine bir Zikir (uyarı, şan ve şeref)dir ve
yakında (ona uyup uymadığınızdan) sorulacaksınız.
 24.54 - De ki: “Allah’a itaat edin ve Resûl’e itaat edin”. Ve eğer (Resûl’den)
 yüz çevirirseniz (bilin ki) o yalnız kendi yükümlülüklerinden sorumlu
 tutulacak, siz de yalnız kendi yükümlülüklerinizden sorumlu
 tutulacaksınız; ama eğer o’na itaat ederseniz doğru yola erişirsiniz.
 Ayrıca, Resul’e düşen yalnızca (kendisine indirilen mesajı) açıkça
duyurmaktır.
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bir insandan yeni bir toplum inşa eder. Rab oluşu 
sebebiyle Resul’ünün ve kavminin terbiyesini ve 
programını da vahiyle elçisine ve insanlara bildir-
miş, onu okuyup kavradıktan sonra, onun tebliği-
ni ve uygulanmasını istemiştir.

O hâlde İslâmî değişim ve ıslah programı 
bugünde bu çağda da Kur’ân’la başlayacaktır. 
Öncelikle Kur’ân’ı bütün hayatı kapsayan temel 
paradigma ve ümmeti birleştirecek üzerinde ih-
tilaf olmayan tek metin olarak görmeliyiz. Temel 
paradigma bütün müminler ve mezhepler için 
Kur’ân’ın tüm ayetleri olmalıdır. Üzerinde herke-
sin ittifak edebileceği temel paradigma budur. An-
cak bu temel paradigma kitleleri harekete geçir-
mek için yetmez. Kitleleri harekete geçirecek daha 
basit, temel paradigmaya dayanan uyarıcı-diriltici 
düşüncelere gereksinim vardır.

Uyarıcı-Diriltici Düşünce ve Öncelikleri

Uyarıcı-diriltici düşünce; yerel ve millî sorun-
lardan hareketle temel paradigmaya dayanan ya-
lın, kesin ve net çözümler içeren somut fikirlerdir. 
Şayet bu uyarıcı-diriltici düşünce temel paradig-
maya aykırı olursa topluma etkisi olmayacağı gibi 
tam tersine tepki de yaratır. Fransız tipi laikliğin 
savunulması, tepki uyandırır; ancak ‘dinde zorla-
ma yoktur’ temel paradigmasına uygun bir uyarı-
cı-diriltici düşünce kabul görecektir. 

Aslında Âdem’den bu yana bütün elçiler, 
Kur’ân’ın zikir diye adlandırdığı temel paradigma-
lar olan tevhid, risalet ve ahireti anlattılar. Ancak 
bu elçiler, temel paradigmaların yanında bu para-
digmalara dayanan uyarıcı ve diriltici mesajlarla 
Kur’ân’da kıssaları anlatılan toplumların sorunla-
rını ön plana almış, onlara kısa basit yalın hedef-
lerin çözümlerini önermiş, o toplumların uyanan 
kadrolarını ve kitlelerini harekete geçirmişler-
di. Lut Peygamber, içinde yaşadığı toplumun en 
önemli sorunu olarak ‘eşcinselliği’ görmüş ve bu 
soruna karşı toplumu temel paradigmanın (tev-
hid) ekseninde ancak yerli uyarıcı düşünce olan 
cinsel ahlakı düzeltmek ilkesiyle toplumun vic-
danlılarını harekete geçirmeye çalışmıştır. Salih 
Peygamber Allah’ın devesinin haklarını uyarıcı 
düşünce olarak ileri sürmüş ve ‘kamunun yoksul-
ların haklarını’, kodaman çetelere karşı savun-
muştu. Musa Peygamber yine tevhidi esas alarak 
‘kölelikten kurtuluş ve vad edilmiş topraklarda 

bal ve süt diyarında özgür bir ülke vaadiyle’ ina-

nanları harekete geçirmişti. İsa Peygamber, Yahu-

di hahamlarının temel paradigmayı ihlal ederek 

dini bir sömürü aracı olarak kullanmalarına kar-

şı çıkmayı ve merhametten yoksun hâle getirilen 

Allah’ın dinini aslına döndürmeyi ve Allah’ın kul-

larını özgürleştirmeyi uyarıcı düşünce olarak ileri 

sürmüştü. 

Karl Marx’ın soyut ve güya bilimsel Kapital’i 

kitleleri harekete geçirememişti, ancak Lenin’in 

Marx’ın düşüncesine dayanarak ürettiği “İş, ek-

mek, hürriyet, barış ve eşitlik” sloganları yani 

Marksizm’in temel paradigmalarına dayanan uya-

rıcı-diriltici düşüncesi Rusya ve çevresinde dev-

rimlere sebep olmuştu.

Bugün İslâm ümmetini harekete geçirecek 

olarak teklifimiz; uydurulan dine karşı indiril-

miş din5, İslâm Birliği (mezhep çatışmasına par-

çalanmaya karşı durma)6, dinde zorlama ve bas-

kıya karşı din ve düşünce özgürlüğü7, insanların 

köleleştirilmesine karşı durma8, emperyalizme 

karşı durma (sömürgeciliğe karşı mücade-

le ve bağımsızlık)9, geri kalmışlığın giderilmesi 

5 Zuhruf.23 - İşte böyle: Biz, ne zaman, senden önce herhangi bir 
topluluğa bir uyarıcı gönderdiysek, halkın keyif ve haz peşinde koşan 
kesimi daima şöyle dediler: “Biz atalarımızı bir inanç üzerinde bul-
duk, biz ancak onların izinden gideriz!”
 Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve rahiplerden  -  9.34
 birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah
 yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda
!harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele
 De ki: “Allah’ın (bütün) bunları yasakladığına dair şahitlik  -  6.150
 yapacak şahitlerinizi getirin!” Eğer onlar (çekinmeden yalan) şahitlik
 yaparlarsa sakın onların bu düzmece şahitliklerine katılmayın ve
 mesajlarımızı yalanlayanların, öteki dünyaya inanmayanların ve başka
!güçleri Rablerine denk görenlerin hatalı görüşlerine uymayın
 Biz bu (ilahi kelamı) işte böyle Arap dilinde, bir hüküm ve -  13.37
 hikmet (kaynağı) olarak indirdik. Ve gerçek şu ki, eğer sana (vahyi)
 bilgi geldikten sonra kalkıp insanların gelgeç isteklerine uyarsan, (bil
!ki) Allah’a karşı ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirsin
 Sen hiç kendi heva ve heveslerini tanrılaştıran (birin)i  -  25.43
?düşündün mü? İmdi, böyle birinden de sen mi sorumlu olacaksın
 Bundan dolayı sen (Hakka) çağır ve emrolunduğun gibi  -  42.15
 doğru ol; onların keyiflerine uyma ve de ki: “Ben Allah’ın indirdiği
 her Kitaba inandım ve aranızda adâlet yapmakla emrolundum. Allah
 bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim eylemlerimiz bize,
 sizin eylemleriniz size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma nedeni
 yoktur. Allah aramızı bulur (yahut: Allah bizi bir araya toplar), dönüş
.onadır

6 En’âm.159 - Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, 
senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır, sonra 
(Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir.
 Ama (sizi izlediklerini söyleyen toplumlar) aralarındaki bu  -  23.53
 birliği bozup parça parça oldular; her hizip (ancak) kendi benimsediği
.(öğretinin dar ve katı kalıpları) içinde rahat soluk alır oldu
 Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın.  -  30.32
.Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir

7 Bakara.256 - Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik bir-
birinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah’a inanırsa, 
kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.

8 43.54 - Firavun, böylece halkını ahmaklaştırdı ve onlar da sonunda 
boyun eğdiler, çünkü onlar aldatılmış, ayartılmış bir halktı!

9 10.13 - Ve gerçek şu ki, sizden önce, kendilerine gönderilen pey-
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Uyarıcı-diriltici düşünce; yerel ve 
millî sorunlardan hareketle temel 

paradigmaya dayanan yalın, kesin ve 
net çözümler içeren somut fikirlerdir. 

Şayet bu uyarıcı-diriltici düşünce temel 
paradigmaya aykırı olursa topluma etkisi 

olmayacağı gibi tam tersine tepki de 
yaratır. Fransız tipi laikliğin savunulması, 

tepki uyandırır; ancak ‘dinde zorlama 
yoktur’ temel paradigmasına uygun 
bir uyarıcı-diriltici düşünce kabul 

görecektir.

(kalkınma ve teknolojik ilerleme)10, yoksulluğa ve 

eşitsizliğe karşı mücadele11, yaşanabilir ve sürdü-

rülebilir çevreyi denizi havayı ve toprağı fesattan 

koruma12, batının metalaştırdığı kadınların kadın-

lık hakları13, adaletli yönetim14, toplumsal katılım 

(şura)15, birlikte yaşama16 (dinde zorlama yoktur), 

cinsel ahlakın yanında siyasi, sosyal ve ekonomik 

ahlak başlıkları altında toplanabilir.

Uyarıcı-diriltici düşüncenin dayandığı temel 

paradigmalar değişmez, ancak uyarıcı-dirilti-

ci düşünce içinde ortak aklın çözümleri ve çağın 

sorunları olduğundan değişkendir, üretkendir. 

Örneğin; siyasal sosyal ve ekonomik işler için 

toplumsal katılım(şura) ilkesi değişmez, ancak 

şuranın şekli değişebilir. Toplumsal katılımın sağ-

lanması için; inananların veya vatandaşların ta-

mamının seçimi, genel referandum veya vekiller 

gamberler onlara hakkın apaçık delillerini getirdikleri halde (inat 
ve ısrarla) zulüm (ve kötülük) yapmaya devam ettikleri zaman, nice 
nesilleri yok ettik; çünkü onlar (bu delillere ya da peygamberlere) 
inanmayı reddettiler. Biz işte böyle cezalandırırız, günaha gömülüp 
giden toplumları.

 Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (6-14) - 89.11
 (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine,
 o vadide kayaları yontan Semud kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular)
 sahibi Firavun’a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda
 kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı
.yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir

10 Enfal.53 - Bu böyledir, çünkü Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve 
esenliği, o toplum kendi gidişini değiştirmedikçe asla değiştirmez; ve 
(bilin ki) Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

11 Beled. (11-16) Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir 
bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi 
yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır.

12 Rum.41 - (Allah’ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu) insanların 
kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme 
ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), belki (doğru yola) geri döner-
ler diye yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.

13 Nisâ.34 - Erkekler, kadınları, Allah’ın kendilerine onlardan daha fazla 
bağışladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri har-
camalarla koruyup gözetirler. Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten 
Allah’ın koru(nmasını buyur)duğu mahremiyeti koruyan sadık ve 
itaatkâr kadınlardır…

 2.231 - Böylece, kadınlarınızı boşadığınızda ve onlar bekleme
 sürelerinin sonuna yaklaşmak üzere iken onları ya güzellikle
 alıkoyun ya da güzel bir şekilde bırakın. Ama, arzuları hilafına,
 eziyet etmek için alıkoymayın: Çünkü, böyle bir davranışta bulunan,
 (yalnızca) kendisine haksızlık etmiş olur. Ve Allah’ın (bu) mesajlarını
 önemsememezlik yapmayın; Allah’ın size lütfettiği nimetleri ve
 size öğüt için indirdiği vahyi ve hikmeti hatırlayın; Allah’a karşı
 sorumluluğunuzun bilincinde olun ve bilin ki Allah her şeyin aslını
 bilir.

14 Nisâ.58 - Allah, size emanet edilen (şey)leri ehil olanlara tevdi etme-
nizi ve her ne zaman insanlar arasında hüküm verecek olursanız 
adaletle hükmetmenizi emreder. Allahın size yapılmasını tavsiye ettiği 
(şey), mutlaka en güzel (şey)dir: Allah, kesinlikle her şeyi işitendir, 
her şeyi görendir.

15 Şûrâ.38 - Rablerinin (çağrısına) karşılık verenler ve namazlarında 
dikkatli ve devamlı olanlar (için); ve (bütün ortak meselelerini) 
aralarında danışma ile karara bağlayanlar (için); ve kendilerine rızık 
olarak verdiğimizden başkalarına harcayanlar (için);

16 Mâide.8 - Ey inananlar, Allah için adâletle şahitlik edenler olun. Bir 
topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adâletten saptırmasın. Âdil 
davranın, takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun, kuşkusuz Allah 
yaptıklarınızı haber almaktadır.

aracılığıyla yönetimin seçilmesi veya mecliste 

referandum(oylama) gibi öneriler ileri sürülebilir.

Şayet sadece temel paradigmayla toplumu ıs-

laha çalışırsanız, bu soyut ve tarihi ilkeleri kavra-

yamayan kitlelerin desteğinden mahrum olur, ak-

tivitenizi kaybedersiniz. İnsan kaynağınız kurur. 

Öncü kadroların moral ve motivasyonları azalır. 

Uyarıcı-diriltici düşünceyle birlikte temel paradig-

ma toplumu harekete geçirir. Bu sebeple diyebili-

riz ki; İslâm aleminin alimlerinin ve aydınlarının 

ilk ve önemli görevi: Temel paradigma olan vahye 

dayanan uyarıcı-diriltici ve güncel çözümler üret-

meleri, kitlelere bunu basit açık ve çarpıcı mesaj-

lar şeklinde ulaştırmalarıdır. Çağdaş hayattan za-

man itibariyle kopuk, soyut düzeyde kalan ‘temel 

paradigma’nın kavramlarıyla çağımız insanlarını 

harekete geçiremezsiniz. Aydınlar ve âlimler ‘te-

mel paradigma’dan hareketle insanı ve toplumu 

harekete geçirecek uyarıcı ve diriltici düşünce 

üretimini çağdaş kavramlarla, çağdaş çözümlerle 

başarmak zorundadır. Üretmek yaşamaktır. Yeni 

bir dille yeni bir şeyler söylemek gerekir. Çözüm, 

fıkıh, içtihat üretemeyen taklitçi ‘aydınlar’ ölmüş-

tür. Düşünen, içtihat eden, fikir, amel ve ahlak 

üreten öncü ve örnek aydınlarımız yaşayacak, 

ümmeti ve insanı ihya ve ıslah edeceklerdir.17

17 A’râf.181 - Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki, 
onlar hakka yol gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler.
 25.74 - Ve onlar ki, “Ey Rabbimiz!” diye niyaz ederler, “Bize göz nuru
 olacak eşler ve çocuklar bahşet; bizi Sana karşı sorumluluk bilinci
taşıyan kimseler için örnek ve öncü yap!”
 Ve (nasıl ki) sabredip mesajlarımıza tereddütsüz inandıkları  -  32.24
 zaman, onların içinden, buyruklarımız doğrultusunda (kavimlerini)
 hidayete ulaştıran önderler çıkardık, (işte böylece, ey Muhammed,
(.sana vahyedilmiş olan ilahi kelam için de aynı şey geçerli olacak
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“Ne biçim insan bun-
lar? Ne acaip mahlûklar? 
Bunların mefkûreleri ne-
dir? Ne için yaşıyorlar?... 
Vatanları yok, vicdanları 
yok, Allah’a da güzelliğe 
de fazilete de inanmıyor-
lar, bunu anladık, peki? 
Para için mi yaşıyorlar? 
Servetin hududu yok 
mu? Debdebe için mi 
yaşıyorlar? İstanbul’da 
bunun fevkinde hangi saltanat var? Hayır… Bun-
lar için değil, hayır ne vatan, ne vicdan, ne Allah, 
ne güzellik, ne para, ne debdebe, ne saltanat için, 
hayır hiçbiri için değil. Fenalık için, yalnız günah 
işlemek, yalnız başkalarının ıstıraplarına bir zeba-
ni istihzasiyle çirkin çirkin gülmek için, rezalet-
lerin gübresinde iğrenç bir taaffünle pişmek için 
yaşıyorlar. … Çanakkale’de gözlerimin önünde 
kafaları futbol topu gibi koparak havaya fırlayan 
Türk gençleri bunlar için mi can verdiler? Tevek-
keli değil, ordu, ahali açlıktan, hastalıktan kırılı-
yor. İki mil yon kilometre murabba arazinin mah-
sullerini İstanbul’da üç beş yüz kişi yiyor. Yine kör 
boğazlarına doymuyorlar. … İnsan vatanperver 
olduğuna değil enayi yerine konduğuna yanıyor.” 
(Peyami Safa - Mahşer)

19. yüzyıl Osmanlısında, batılılaşmaya ide-
alize etmiş ve devlet politikası hâline getirmiş 
Osmanlı’da değişim çok hızlı ve oldukça radikal 

bir şekilde gerçekleş-
ti. Başta Abdülmecid 
olmak üzere dönemin 
hemen tüm üst düzey 
yöneticilerinin düşün-
celeriyle destekledikleri 
ve kişisel yaşantılarıyla 
uygulamaya aktardıkları 
Avrupaî görünüm ve ha-
yat tarzı, Mısır hanedanı 
mensuplarının müthiş 
israfları eşliğinde ortaya 

koydukları şatafatlı, eğlenceli ve kadim değerler 
açısından son derece problemli yaşantılarıyla yeni 
bir boyut kazandı. Özellikle İstanbul halkı, kişi-
likleri problemli hâle getiren, hayat tarzını yozlaş-
tıran bu dalganın güçlü etkilerini defedemeden, 
yeni bir dalgaya maruz kaldı. Bu, Kırım savaşı se-
bebiyle İstanbul’a gelen ve uzun süre ikamet eden 
İngiliz ve Fransız askerlerinin estirdikleri ‘Avrupaî’ 
görünüm ve yaşantı dalgasıdır. 

Bu iki dalganın zaman itibarıyla örtüşen güç-
lü etkileri ile zihniyetlerde ve hayat tarzlarında 
yer bulan Avrupaî unsurların kapsamı ve derinliği 
artmış, geleneksel unsurlar darmadağın olmuştur. 
İstanbul ve Selanik başta olmak üzere diğer bazı 
kozmopolit şehirler ekseninde tüm geleneksel un-
surlar ve kadim değerler temelinden sarsılmıştır. 
Toplumsal hafızada ve yaşantıda hiçbir şekilde 
olumlu karşılığı olmayan oldukça yoz, son derece 
şekilci ve hatta tamamıyla komik tipler üzerinden 

Türkiye’nin Batılılaşma Sürecinde 
Avrupaî Bireyin Kimliği: Alafrangalık

Celalettin VATANDAŞ

Dönemin oldukça yoz bir çizgiye kaymış olan batılılaşma eğilimlerini anlamak için 
dikkate alınması gereken kavramlarından bir diğeri ise ‘alafranga’dır. ‘Alafranga’, 19. 
yüzyıl Türkiye’sinde gündemde yer bulmuş son derece önemli ve batıcılar açısından 
da bir o kadar itibarlı bir kavramdır. ‘Batılı gibi olmayı’ tanımlamasıyla her kesimin 
zihninde karşılık bulmuş ve bugünlere kadar da dilde varlığını sürdürmüş, ayrıca 
batılılaşma sürecine tanıklık etmiş bir kavram olarak daha da bir önem kazanmıştır.
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yeni bir zihniyet ve hayat tarzı, önü alınamaz bir 
hızla, her kesimden insanları sarıp sarmalamaya 
başlamıştır. Her geçen gün gücünü kaybetmekle 
birlikte, 1870’lerin, 80’lerin İstanbul’unda hâlâ 
varlığını sürdürmekte olan geleneksel yaşantı, 
anlayış ve değerler ile zihinleri ve hayatları işgal 
eden Avrupaî yaşantı, anlayış ve değerleri arasın-
da karşılaştırma yapabilecek zihinsel bütünlüğe ve 
yeteneğe sahip kimseler ise olup-biteni büyük bir 
şaşkınlıkla izlemişler ve gidişatın yol açtığı tedir-
ginlikle ‘ne oluyor?’, ‘daha ne 
olacak?’ diye sormaktan ken-
dilerini alamamışlardır. O za-
manların gündeminde önemli 
bir yer bulan Şıklar, Sivilizeler, 
Alafrangalar ve Züppeler ise 
tüm şaşkınlık ve endişelerin 
somut örnekleri olarak anlam 
kazanmıştır 

Şıklar ve Sivilizeler

Osmanlı çağlarının son za-
manlarındaki her geçen gün 
daha da güçlenen ve yaygınla-
şan zihniyeti ve yaşayış tarzla-
rını anlamamızı kolaylaştırması 
açısından, 1870-80’lerde yay-
gınlık kazanan birbiriyle ilişkili 
birkaç popüler kavramı dikkate 
almak önemlidir. Söz konusu 
kavramlardan ikisi birbiriyle 
ilişikli olan, hatta anlam olarak 
büyük oranda örtüşen ‘şık’ ve 
‘sivilize’dir. Bu ikisi, yüzyılın 
son çeyreğinde bazı özellikle-
re sahip kişileri tanımlamak 
için kullanılmıştır. Ve daha da 
önemlisi bu iki kavram, batılı-
laşma sürecinin söz konusu yıllardaki seyrini anla-
mak açısından önemlidir. 

Bu aşamada dillendirilmesi gereken soru “Ken-
disini ‘şık’ ve ‘sivilize’ olarak tanımlayan tipler 
kimlerdir ve özellikleri nelerdir?” sorusudur. Ce-
vabı tespitte özellikle ikinci kavram önemlidir; 
yani ‘sivilize’. Bu itibarla konuya ‘sivilize’den gir-
mek gerekirse; hatırlanacağı üzere aydınlanma 
çağını yaşamış olan Avrupa, kendisini hem diğer 
tüm toplumlardan ve hem de kendi Ortaçağdaki 
Hıristiyan geçmişinden ayırarak, başkaları (öteki-
ler) için erişilmez olan ‘mükemmelliğinin’ ve do-
layısıyla ‘biricikliğinin’ ifadesi olarak civilisation 

sözcüğünü türetmişti. Civilisaiton, modern, ay-
dınlanmacı, hümanist, pozitivist, laik, seküler, ka-
pitalist, liberal, materyalist, bireyci, rasyonalist, 
hazcı… Avrupa’yı ve Avrupalıyı ifade eden bir söz-
cüktü. Başka dillerde karşılığı olmayan bu sözcük 
Osmanlıda ilgi ile karşılanmıştı. Bu sözcük ilk defa 
Mustafa Reşit Paşa tarafından Türkçe okunuşuyla 
(sivilizasyon) Osmanlı ülkesinde kullanıldı. Sadık 
Rıfat Paşa ve dönemin Fransızca-Türkçe sözlükle-
ri ise civilisation’u Türkçe bir sözcükle karşılama 

ihtiyacı hissedip, tercihlerini 
‘medeniyet’ten yana yaptılar. 
Hâlbuki o zamana kadar ‘me-
deniyet’ demek daha çok ‘şe-
hirli’ demekti. Zaman içinde 
anlam alanı büyütülmüş ve 
bilgi, felsefe, sanat, siyaset gibi 
alanlarla ilgili olmanın yanı 
sıra, bireysel ve toplumsal iliş-
kilerde nezaketin, inceliğin, 
kibarlığın egemen olduğu bir 
zihniyet ve hayat tarzını ifade 
eden bir kavrama dönüşmüştü. 
Fakat ‘medeniyet’ önemli bir 
anlam değişimiyle Osmanlı ül-
kesinde 19. yüzyılın ortaların-
dan itibaren civilisation’u ifade 
eden bir kavram oldu. Esasen 
civilisaiton’u hiçbir şekilde 
karşılamayan ve bu sebeple 
de önemli düzeyde zihin karı-
şıklığına yol açan ‘medeniyet’, 
bilhassa yazarlar ve aydınlar 
tarafından her geçen gün daha 
yaygın bir şekilde olmak üzere 
civilisation’un yerine kullanıl-
maya devam etti. 

19. yüzyılın ikinci yarısın-
da, daha çok da İstanbul’da, 

Avrupa’ya ve Avrupalıya her hâliyle hayran bir 
kesim, radikal sayılabilecek bir değişim sürecinin 
nesneleri durumundaydılar. Özellikle de İstan-
bul’daki sosyete, Saray çevresi ve bunlara yakın 
olmayı adeta bir hayat tarzı gibi benimsemiş ke-
simler söz konusu kesimi oluşturuyordu. Bunlar, 
Avrupai görünüm ve özellikte olmanın çabasını 
yürütüyorlardı. Bunlar için olgusal karşılığı Avru-
pa ve Avrupalı olan ‘medeniyet’ hayallerin ve ha-
yatların kıblesiydi; her şey ona göre şekilleniyor, 
her şey onunla değer kazanıyordu. Fakat bunlar 
‘medeniyeti’ [esasen civilisation’u], bir zihniyet ve 
hayat tarzının oluşturduğu bütünün ismi olmaktan 

Osmanlı çağlarının son 
zamanlarındaki her 
geçen gün daha da 

güçlenen ve yaygınlaşan 
zihniyeti ve yaşayış 

tarzlarını anlamamızı 
kolaylaştırması 

açısından, 1870-80’lerde 
yaygınlık kazanan 

birbiriyle ilişkili birkaç 
popüler kavramı dikkate 

almak önemlidir. Söz 
konusu kavramlardan 
ikisi birbiriyle ilişikli 

olan, hatta anlam 
olarak büyük oranda 

örtüşen ‘şık’ ve 
‘sivilize’dir. Bu ikisi, 

yüzyılın son çeyreğinde 
bazı özelliklere sahip 

kişileri tanımlamak için 
kullanılmıştır.
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ziyade, daha çok görünüm ve bazı davranışlar di-
zisinin ismi olarak anlıyorlardı. Bunlara sahip ol-
makla da kendilerini ‘medeni’ sayıyorlardı. 

İlk aşamadan itibaren değişimin lokomotifi 
rolünü üstlenmiş olan Saray halkı ‘medeni’ olmak 
için gösterişin ve dolayısıyla tüketimin ön plana 
geçtiği bir anlayışı benimserken, biraz daha de-
tayda kalmak üzere dönemin sultanları ise ‘me-
deniyeti’ daha çok kıyafet, tiyatro, balo, müzik ve 
hatta alkollü içecek tüketmek ekseninde anladılar. 
Bu merkezin hemen çevresindeki kesimler için 
ise ‘medeni’ olmak demek kıyafet, içki, eğlence, 
kadın-erkek ilişkilerinde 
‘serbestiyet’… demekti ve 
daha çok da tüm bunların 
mekanı olan Pera (Beyoğlu) 
demekti. Bu süreçte ve or-
tamda ilginç bir tip türedi. 
Bunlar, ya bizzat kendileri 
tarafından ya da bunlar gibi 
olmayanlar tarafından ‘şık’ 
veya ‘sivilize’ olarak nitelen-
diler. En önemlisi de ‘sivili-
ze’ olarak nitelendiler; yani 
civilisaiton’a dâhil olanlar; 
bir başka söyleyişle de ‘Alaf-
ranga’ olanlar.

İster ‘şık’ veya ‘sivili-
ze’, isterse biraz daha uzun 
ömürlü bir sözcük olan 
‘alafranga’ ile isimlendi-
rilmiş olsun, bu tipin en 
önemli özelliği yerleşik 
anlayışlar, davranışlar ve 
biçimler açısından ‘tuhaf’ ve ‘komik’ olmasıydı. 
Bu sebeple de mizah konusuydu. Örneğin döne-
min önemli mizah gazetelerden Hayâl’in yakla-
şımı önemlidir. 1873-1877 arasında yayınlanan 
Hayâl, erkekler için kullanılan ‘şık’ ve ‘sivilize’ 
kavramlarının sürekli birbirine karıştırıldığından 
bahisle, konuyla ilgili olarak halkı bilgilendirme 
amacı taşıyan mizahi birçok yazıya yer vermiştir. 
Bunlardan birisine göre şık ve sivilize şu demek-
tir1: “Erbâb-ı mütâlaanın ekserisi şıkla sivilizeyi 
birbirine hâlt ediyorlar [karıştırıyorlar]. Bu ise 
yanlıştır; şık başka sivilize başka. Halkın efkârınca 
sivilize şıktan iyidir. Şık kavlince şıklardan iyi hiç 
kimse yoktur. Karagöz’e sorulursa al şıkı vur si-
vilizeye, ikisinden bir adam çıkarana aşk olsun. 
Şık nâziktir, zariftir, hafiftir. Sivilize kişizâdedir, 

1 Hayâl, no: 73, 17 Haziran 1874, (5 Haziran 1290)

kibardır, malumat sahibidir. Şık gözlüklüdür, el-
vanlıdır. Saçları alafrangadır. Pantolonu dardır. 
Sakalı tıraştır. Sivilize sakallıdır. Sakalı düz kesil-
miştir. Saçları alafranga ise de bağsızdır. Pantolonu 
geniştir. Setrisi alafrangadır. Şık Fransızca söyler. 
Sivilize Fransızca bilir. İngilizce bilen adam ne şık 
olabilir ne sivilize. Şık daima Beyoğlu’nda gezer. 
Sivilizenin isr hareminin masârif defterlerini Be-
yoğlu tuhafçıları ayağa getirir. Şık Türkçe bilme-
se de olabilir. Lakin sivilize hem Türkçe bilmeli 
hem Fransızca. Vapura binerken şıkın pardösüsü 
kolunda olur. Sivilizenin arkasında uşak taşır. Si-

vilize yaşlıcadır, vakarlıdır. 
Şık gençtir. Sivilizeden şık 
olmaz, şık doğar büyüdükte 
sivilize olur…”

‘Şık’ ve ‘sivilize’ olarak 
tanımlanan ‘tuhaf’ tipler 
1800’lerin ikinci yarısın-
da özellikle de İstanbul’un 
tipik karakterlerinden bi-
risi hâline geldikleri için, 
sadece gazete ve dergilerin 
değil, haklarında yazılmış 
özel kitapların da konu-
suydular. Mustafa Nuri’nin 
yazdığı Zamane Şıkları ve 
MF’nin yazdığı İşte Alaf-
ranga isimli kitaplar ‘şık’ ve 
‘sivilize’ tipini konu edinen 
kitaplardan sadece ikisidir. 
Bu iki kitapta da ‘Avrupaî 
hayat’ uğruna kişiliği prob-
lemli hâle gelmiş, yaşayış 
tarzı yozlaşmış kimselere 

değinilmiştir. İçinde yetiştiği ve toplumun kadim 
değerleri üzerinde şekillenen kültürü aşağılayan 
ve reddeden, Avrupa toplumlarından yaygınlık 
kazanan anlayış ve yaşayış biçimlerini ve daha da 
önemlisi Avrupa’nın özel bir kesiminin görünüm 
ve hayat tarzını her şeyiyle kabul eden ‘şık’ ve ‘si-
vilize’ tipler, bu iki piyesin ana karakterlerini teşkil 
etmektedirler. Onların düştükleri komik hâllerini 
komedi üzerinden resmeden yazarlar, bu arada 
1870’li yılların bu ilginç ve komik tipleri hakkında 
detaylı bilgiler de vermiş olurlar.

Dönemin gazete ve dergilerindeki daha çok 
da mizahi karakterde yazıları ve romanları dik-
kate alarak ifade etmek gerekirse, batılılaşmanın 
bir ürünü olarak doğan ve dönemin tiplerinden 
birisi olan ‘şık’, görünüşteki zenginliğine karşılık 
aslında beş parasız olan kimsedir. Şık, şık olmasını 

Mustafa Nuri’nin Zamane Şıkları isimli 
1874 tarihli kitabı
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sağlayan gösterişli, lükse dayalı hayat tarzını sür-
dürebilmek için borçlanmaktan çekinmeyen bir 
tiptir. Borç almak ve borç almak için koşuşturmak, 
hemen hiç değişmeyen özelliğidir. Çünkü çalış-
mayan, çalışmaktan hoşlanmayan birisi olarak 
son derece pahalı olan zevklerini sürdürebilmek 
amacıyla borçlanmaktan başka çaresi yoktur. Bu 
sebeple de tanıdığı herkese borç takar. Herkes-
ten az veya çok borç ister ve bir şekilde de alır. 
Tanıdığı hemen herkesten borç alır, fakat hiçbir 
şekilde borcunu ödemez. Zira borcunu ödeyecek 
parası hiç olmaz; olan parası için öncelikli tercihi 
sürdürmekte olduğu görünümü ve hayat tarzıdır. 
Böyle olunca borcunu ödemeye hiçbir şekilde sıra 
gelmez. 

Şık olan kimselerin dünyasında borçlanmak 
vardır, ama borcunu ödemek yoktur. O hep borç 
alma telaşı içerisindedir, zira her zaman parasız-
dır; hep paraya ihtiyaç hisseden ve bu sebeple borç 
arayışı içerisinde olan birisidir. Sürekli borçlanır, 
yeter ki görünüşü bozulmasın; ‘kendisi gibi olanlar 
arasındaki itibarı’ lekelenmesin; hakkında olum-
suz kanaatler oluşmasın. Şık, sürekli para harcaya-
rak ve bu harcamaların nesnesi olan görünümüyle 
kendisine yönelik bir beğeni oluşturduğunu düşü-
nür. Bu durumunun somut örneği ayakkabısıdır. 
Şık’lar İstanbul’daki en pahalı kunduracılardan 
alışveriş yaparlar. Aldıkları ayakkabının pahalı ol-
ması çok önemlidir; zira itibar pahalı olana sahip 
olmaktadır. Bu tüketici kesim sebebiyle o zaman-
ların İstanbul’da kimi kunduracılar pahalılıkları 
ile bilinmekte ve bu sebeple de sadece belli bir 
kesime hizmet etmektedirler. Bu belli kesim ise 
‘şık’lardan ibarettir. Borç altına girmekten çekin-
meyen ‘şık’lar, pahalı kundura alabilmek için her 
yolu denerler ve sonunda muratlarına ulaşırlar. 
Ancak Latife dergisine göre, kunduranın parasını 
ödeyebilmek için, sonrasında yalınayak gezmek 
mecburiyetinde kalacakları ise kesindir.2

Dönemin mizah dergi ve gazetelerine göre, 
parasız kalan ‘şık’ beyler babalarının yapma diş-
lerini bile satabilirler. Zira kişilik ve karakterleri 
problemlidir. İnsanların genelinin önemsediği de-
ğerlerin hiçbirinin bir kıymeti yoktur onlar için. 
Bu durumun tanığı olan bir yazı Hayâl gazete-
sinde karşımıza çıkmaktadır. Gelecek hakkında 
tahminler yürüten gazete, gerektiğinde şıkların 
babalarının dişlerini satacaklarına emindir3: “Şık 
beylerden biri pederinin uykuya vardığı sırada 

2 Latife, no: 1, 24 Ağustos 1874, (12 Ağustos 1290)

3 Hayâl, no: 117, 18 Kasım 1874, ( 6 Teşrinisani 1290)

ağzından çıkarıp kenara bıraktığı bir takım mas-
nu dişleri alıp satacak ve bununla ihtiyacını def’ü 
ta’dil eyleyecek…” 

Tiyatro ve opera ‘şık’ların sık gittikleri mekânlar 
arasındadır. Bu mekânlarda görünmekten büyük 
haz alırlar. Bu mekânlara gelen kişilerden kendi-
lerine geçici ve sahte dostlar edinirler. Dostlukları 
zevk ve hazlarının bittiği zamana kadardır. Şıklar 
birbirlerine karşı oldukça naziktirler, fakat yapay-
dırlar. Bu da doğaldır; zira onların her şeyleri ya-
paydır; nezaketleri, sözleri, tavırları, düşünceleri... 
Bu tür mekânlara giderken özel giyinmek, bilhassa 
eldiven takmak, şıklar için Avrupaî görünümün 
taviz verilmeyen gereklerinden birisidir. Bu se-
beple de Şık’ların hiçbir zaman ihmal etmedikleri 
bir aksesuardır. Tiyatro seyretmeye önem veren ve 
sıklıkla giden şık’lar yanlarına eldiven almadan ti-
yatro salonuna gitmezler. 

Şık kimseler mizah gazete ve dergilerinin ko-
nusu olacak kadar komik durumlarıyla ciddi şekil-
de eleştiriye uğramaları, esasen devlet politikasına 
dönüşmüş bulunan batılılaşma sürecine de yönel-
tilmiş bir eleştiridir. Bu eleştiri, ‘batılılaşmanın bizi 
nereye götüreceğinin’ mesajını verir gibidir. Ebüz-
ziya Tevfik, bu durumdan rahatsız olur. “Şık Beyle-
ri Müdafaa” başlığıyla İbret gazetesinde yayınlanan 
yazısında Avrupaî giyim tarzının yadırganmasını 
eleştirir: “İsteyen çul giysin. Kimsenin hürriyet-i 
ef’âline [eylemlerindeki özgürlüğe] bir söz diye-
meyiz. Lâkin şunun bunun süsüne ilişmek ‘çirkin 
güzele müreccahtır [tercih edilir]’ iddiasında bu-
lunmakla beraber olacağı için, mâlâyani [anlamsız, 
faydasız, boş söz] kabîlinden olduğunu ihtardan 
dahi kendimizi alamayız.”4 

Fakat buna rağmen gerçekleşen eleştirileri en-
gellemek mümkün olmaz. Zira şık beyler söz ko-
nusu eleştirilerin hep varlığının sürdürülmesine ve 
hem de şiddetin artmasına sebep olacak malzeme-
yi bolca vermektedirler. Esasen aralarından önemli 
bir nitelik farkı olmayan sivilize tiplerin de duru-
mu aynıdır; aynen centilmenler ve alafrangalar da 
olduğu gibi. Fakat buna rağmen sivilize olanlar, 
kendilerinden biraz daha detaylı bahsedilmeyi faz-
lasıyla hak ediyorlar. Zira bazı kişilerin sivilize is-
mini benimsemelerinde ve kendilerini bu terim ile 
ifade etmelerinde civilisation sözcüğünün Türkçe 
okunuşuyla bir kimlik terimine dönüştürülmüş 
olması vardır. Avrupa’yı, Avrupa’da (özelde Fran-
sa ve İngiltere’de) egemen olan zihniyeti, hayat 
tarzını ve görünümü ifade eden civilisation, bazı 

4 Ebüzziya] Tevfik, ‘Şık Beyleri Müdafaa’, İbret, Sayı: 2, 3 
Haziran 1288 [15 Haziran 1872], s. 2.
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şahıslarca idealleştirilmekle kalmamış, bir bireysel 
görünüm, zihniyet ve hayat tarzı olarak benimsen-
miştir. Civilisation’un anlayacak ve değerlendire-
cek bilgi birikimine ve entelektüel derinliğe sahip 
olmayan bu bazı kimseler, kişilik, hayat tarzı ve 
görünümlerinde yoz bir taklitçilik biçiminde açı-
ğa çıkan durumlarını sivilize ismiyle tanımlarken 
hem durumlarını meşrulaştırma ve hem de komp-
lekslerini tatmin etme yolunu seçmişlerdir. Bu da 
haklarında yazılan ve kendilerini eleştiren makale 
ve kitapların konusu hâline gelmelerine yol aç-
mıştır. Konu bağlamında önemli bir örnek olarak 
1867 tarihinde yayınlanan ve yazarı belli olmayan 
Medeniyet Yani Sivilizasyon isimli kitapçık önem-
lidir. Kitapçıkta ‘medeniyet bizden uzak olsun’5 
şeklindeki anlayış dile getirilmiştir. Medeniyet Yani 
Sivilizasyon kitapçığının yazarı her şeyden önce 
‘medeniyet’in ne demek olduğunu Avrupa’yı doğ-
rudan gözlemlemiş birisinden öğrenmek istediğini 
söylemektedir: “Avrupa’ya seyahat arzusuyla vata-
nımızdan gidip avdet edenlerden [geri dönenler-
den] medeniyet yani ‘sivilizasyon’ lügatini işittikçe 
acaba memleketimizde bildiğimiz şeref-i medeni-
yetten başka birşey midir deyu anlamağı pek arzu 
etmekte idim. Hâlbuki bunu anlamak Avrupa’dan 
gelmiş ve muttasıl [aralıksız olarak, devamlı] me-
deniyet deyip gezmekte bulunmuş olan bir zat 
bulup hall-i müşkil eylemek [problemi halletmek] 
emelinde iken geçenlerde Paris’ten gelmiş olan bir 
dostumu gördüm ve bütün bütün halini değişmiş 
ve evvelki bildiklerini de şaşırmış olduğuna aşırı 
teaccüb [hayret] eyledim ise de böyle bir mede-
niyetle me’lûf olan zatı görmeğe arzukeş [istekli] 
olduğumdan rast geldiğime ziyadesiyle [fazlasıyla] 
memnun olarak…”6

‘Medeniyet’in Avrupa’dan gelen bir tanıdı-
ğa sorularak öğrenilmeye çalışılmasının sebebi, 
İstanbul’da ‘medeniyet’ kavramının ne olduğuna 
dair yazılı literatürün yetersiz olması olabileceği 
gibi, ‘medeniyet’ taraftarlarıyla alay etmeye yönelik 
bir tutum da olabilir. Metnin bütününden büyük 
oranda da ikincisinin geçerli olduğu anlaşılıyor. 
Zira batılılaşma sürecinin bu evresinde ‘medeni-
yet’ kavramına ilişkin küçümsemeyle karışık mi-
zahi bakış açısı kimi yazarlarda rastlanan bir du-
rumdur. Zaten kitapçığın genelinde de ironik bir 
üslup hâkimdir ve oldukça sade bir dille kaleme 
alınmıştır. Bu bakımdan şu satırlar Avrupa’dan 

5 ‘Ondaki medeniyet bana da bulaşacağından...’, Medeniyet 
Yani Sivilizasyon, s. 12.

6 Medeniyet Yani Sivilizasyon, (Yazarı belirsiz), İstanbul, 1284 
[1867), s. 2–3.

dönen bir Osmanlı’nın kendi ülkesinde nasıl algı-
landığına dair iyi bir örnektir7: “Evvel dostumuzun 
başında gayetle ufak bir fes ve uzun püskül olup 
fesin arka cânibi [tarafı] dahi kırıkça bir vaziyette 
olduğu gibi arkasında dar bir setri [ceket] ve aya-
ğında ise mumbârî bir pantolon ile cambaz çırağı 
gibi sıçramakta ve ara sıra bacağını silkerek türlü 
hareket göstermekte idi... Bir elinde dahi baston 
mevcut olduğu gibi bir gözünde de tek camlı bir 
gözlük olup bunu dahi muttasıl [devamlı] gözüne 
sıkıştırıp ve yine bırakmakta ve ağzında ise gayet 
uzun bir yaprak sigarası olup “

Avrupaî görünümün, kılık ve kıyafetin, Os-
manlı toplumunda nasıl karşılandığına örnek 
olarak gösterilebilecek bu satırların yazarının bir 
‘terakkî’ planı bulunduğu ve bu dostunun bu plana 
uyup uymadığını anlamaya çalıştığı anlaşılmakta-
dır. Yazar dostuna ‘ziraat’, ‘ticaret’ ve bunlarla ilgili 
‘sanayi’ ve ‘fünûn’ gibi hangi uzmanlık alanında 
eğitim gördüğünü sorar. Çünkü yazara göre ancak 
bu konular ülkenin terakkisine [ilerleme] katkı 
sağlayacaktır. Bu soruya ‘dostunun’ verdiği cevap 
olumsuzdur: “Hayır efendim, ben Paris’te çok dur-
mayıp ancak beş sene oturdum’ deyu beş seneyi 
üç hafta hükmünde beyan ederek ‘sual eylediğiniz 
şeylerin hiçbirini tahsil edemedim. Yalnız mede-
niyete lazım olan etvârı [tavırları] tahsil ve talim 
edebilip terbiye oldum.” Yazar bu aşamada önemli 
tespitini dile getirir, dostu, “her gün tiyatro ve ba-
lolarda vesair eğlence mahallerinde yiyip gezdiğini 
imâ ile oldukça malumat tahsil edip birçok borca 
müstağrak olduğu [borca battığı] halde artık dura-
madığından vatanı olan memalik-i Osmaniyeye”8 
dönmüştür. 

Bu satırlar, Avrupa’da bulunanların, Avrupaî 
hayat tarzını benimseyenlerin Osmanlı sosyal ha-
yatında olumsuz örnekler olarak algılandığına ta-
nıklık etmektedir. Bu eleştirilerde tiyatro gibi sah-
ne sanatlarına, balo gibi eğlenceye ilişkin konulara 
olumsuz bir bakış açısı hâkimdir. Ayrıca yurt dışın-
da sefahat hayatı yaşandığı, paraların orada tüke-
tildiği iddialarına yer verilmektedir. Yazar, Paris’ten 
dönen bu dostunun konuşma arasında birkaç defa 
kendi babasını ‘vahşî’, ‘barbar’ gibi sıfatlarla andı-
ğını, bunun da kendisini üzdüğünü söylemektedir. 
Yazara göre ‘asıl medeniyet denilen (şey) kemâl-i 
terbiyeden ibaret’tir.9 Yazar her memlekette 
‘medeniyet’in az çok var olduğunu, ‘medeniyet’in 
ilerlemesi için ‘mektep’ler açmak gerekeceğini, 

7 Medeniyet Yani Sivilizasyon, s. 3–4.

8 Medeniyet Yani Sivilizasyon, s. 3–4.

9 Medeniyet Yani Sivilizasyon, s. 4–5.



51

 Umran • Şubat 2020

  TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SÜRECİNDE AVRUPAî BİREYİN KİMLİĞİ: ALAFRANGALIK

fakat Avrupa’dan gelenlerin “Dersaadet’e vürud-
larında [İstanbul’a dönüşlerinde] tiyatroların ve 
gazinoların vesair eğlence mahallerinin kılletin-
den [azlığından] şikâyet edip Paris’ten avdet ey-
lediklerine [döndüklerine] mahzun olurlar ve 
burada ‘sosyete’ yani ‘cemiyet’ olmadığına teessüf 
ettiklerini”10 belirtmiştir. Yazar, Avrupa’dan dönen 
aydınların tavır ve tutumlarının toplumun yerle-
şik değerleriyle karşı karşıya gelmesini ve toplum 
tarafından algılanışını şu şekilde özetlemektedir: 
“Bizim memleketimizde terbiyesizlik addeyledi-
ğimiz şeyler Avrupa’dan avdet eden [dönen] bazı 
zevata [kişilere] medeniyet’ olarak görünmekte-
dir.” Yazar, kitabını “Allah bizi bu türlü medeni-
yetten muhafaza eylesin”11 şeklinde bir temenni ile 
bitirmektedir. 

Centilmenler

Dönemin ‘Avrupaî’ 
insan tipini anlama-
mıza katkı sağlayan 
bir diğer kavram ise 
‘centilmen’dir. İlk dö-
nem mizah dergi ve 
gazetelerinde sıkça 
karşımıza çıkan ‘centil-
men’, yine bu dergi ve 
gazetelere göre ‘şık’ ve 
‘sivilize’den farklıdır. 
Söz konusu gazete ve 
dergilere göre ‘centil-
men’ ‘şık’ olmayı olduk-
ça aşan bir durumun 
ismidir. Bir ‘şık’ın cen-
tilmen olabilmesi için 
mevcut özelliklerine ilaveten daha başka özellikle-
re de sahip olması gerekmektedir. Dönemin mizah 
dergilerinden olan Letâif-i Âsâr bu durumu ‘her 
şık centilmen olamaz’ diyerek açıklamıştır. Letâif-i 
Âsâr’a göre ekonomik durumu ‘şık’lara göre 
daha iyi olan kimselere ‘centilmen’ denmektedir. 
‘Centilmen’in mizah dergilerinde ve gazetelerinde 
yer alan anlamıyla vasıflarından diğer bir kısmı ise 
şunlardır12: “Mutlaka Beyoğlu’nda kulübe aza ol-
malı. Bir kupa, diğeri fayton, diğeri de Viktorya 
nev’inden üç adet arabası bulunmalı. Kulüpte ve-
yahut hanesinde hiç olmaz ise gecede beş saat bezik 

10 Medeniyet Yani Sivilizasyon, s. 6.

11 Medeniyet Yani Sivilizasyon, s. 11.

12 Letâif-i Âsâr, no: 10 ve 12, 2 Şubat 1875 ve 9 Mart 1875 ( 25 
Zilhicce 1291 ve 1 Safer 1292) Medeniyet Yani Sivilizasyon, 
s. 13.

oynamalı. Hiç kimsenin giydiği ve yaptığı şeyleri 
beğenmeyip rast gelenin üstünü başını süzüp gül-
meli. Kullandığı saatin kösteği olmayacak ve saat 
cebine konulup arada bir kere çıkarılıp avucunun 
içinde tutularak bakılacak, kimse görmeyecek, 
hele şıklarda bulunduğu gibi centilmenlerde dahi 
mutlaka bir tek gözlük bulunacaktır. Avcılığa hiç 
olmaz ise heves edilecek ve av elbisesi kadifeden 
olup beş altı köpek beslenecek. Kullandığı araba-
cılar behemehâl ya İngiliz veya Fransız olup bıyık-
ları tıraşlı ve aylığı iki yüz frank yani on lira olacak. 
Arabacının çırağı on iki yaşından ziyade olmayıp o 
da ya İngiliz ya Fransız veyahud siyah Arap olacak. 
Centilmenlerce obur olmak şarttır. Bir de bunların 
içinde cavlağı çeken Mir’e iki bin liradan aşağı bor-
cu olan yoktur. Aman bunlar aman bir zampara 
bir zamparadırlar ki bir madamaya bir kere bak-

salar ol anda bayıltırlar. 
Centilmenlerin kullan-
dıkları koku Neman 
Haym’dir. Öyle ber-
ber lavantası, bilmem 
çarşı lavantası kul-
lanmazlar. Bu Neman 
Haym da sade Mir’de 
bulunur. Şişesini de 
bir çeyrek liraya verir. 
Bunu da mendillerine, 
yüzlerine, gözlerine, 
yataklarına, …larına 
sürerler. İstanbul’un 
eski mirasyedileri gibi 
vakitsiz meyveyi pek 
severler. Çilek olsun, 
kiraz olsun, armut ol-

sun, hıyar olsun takdim edene çok para verirler. 
Esvab bahsine gelince bazısı Mir’den bazısı hâlâ 
Avrupa’da meşhur (Bon) nâm terziden getirtir-
ler. Gömlek gibi, boyunbağı, baston, şemsiye gibi 
şeyleri Beyoğlu’nda Albert vâsıtasıyla Avrupa’dan 
getirtirler”.

Alafranga ve Züppe

Dönemin oldukça yoz bir çizgiye kaymış 
olan batılılaşma eğilimlerini anlamak için dikka-
te alınması gereken kavramlarından bir diğeri ise 
‘alafranga’dır. ‘Alafranga’, 19. yüzyıl Türkiye’sinde 
gündemde yer bulmuş son derece önemli ve batı-
cılar açısından da bir o kadar itibarlı bir kavram-
dır. ‘Batılı gibi olmayı’ tanımlamasıyla her kesimin 
zihninde karşılık bulmuş ve bugünlere kadar da 
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dilde varlığını sürdürmüş, ayrıca batılılaşma süre-
cine tanıklık etmiş bir kavram olarak daha da bir 
önem kazanmıştır. İtalyanca ‘alla franca’dan gelen 
‘alafranga’ tabiri başta Kamus-ı Türki olmak üzere 
çeşitli sözlüklerde Frenk usulünce, Avrupalı tarzın-
da; Frenklerin alışkanlık ve yaşayışlarına uygun 
tarzında açıklanmıştır. Alafranganın sözlüklerdeki 
bu anlamına karşılık, farklı toplum kesimlerin-
deki anlamı daha farklı boyutlarda şekillenmiştir. 
Toplumun birçok kesiminde kılıkta, kıyafette, 
konuşma biçiminde ve düşünmede toplumun bü-
yük kesiminin gülünç ve kendisine aykırı saydığı; 
Frenk benzetmesi yapmacık ve aşırılıklara kaçan 
kimse şeklinde anlamlandırılan alafranganın diğer 
ismi ise ‘züppe’dir. Bazıları alafrangalık ile züp-
pelik arasında eş anlamlılık bulunmadığını ifade 
etmişlerse de, batılılaşmayı varlık amaçları hâline 
dönüştürmüş kesimler açısından kaçınılmaz son; 
alafrangalık ve züppeliğin örtüşmesidir. 

‘Alafranga’, en genel anlamıyla, Osmanlı top-
lumunda ‘frenk usulü’nü ifade ediyordu. Kişilerin 
görünümleri, tutum ve tavırları, eğlence biçimleri, 
insana ve hayat tarzına ilişkin değerleri, insanlar-
la ilişkileri, eşyalar, yemekler ve daha pek çok şey 
‘alafranga’ olarak nitelenebilmiştir. O zamanlar, 
Osmanlının yerleşik kültürüne yabancı olan, bir 
anlamda da ‘alaturka’ yani ‘Türk usulü’ olmayan 
ve Avrupa’dan ithal edilen her şey ‘alafranga’ kap-
samında yorumlanmıştır. Avrupa’da egemen olan 
düşünce ve hayat tarzını tam anlamıyla kavrayama-
mış, esasen Avrupalı toplumların ekseriyetinde de 
olumlu karşılanmayacak giyimler, hâl ve hareket-
ler, yaşayış biçimleri, konuşma tarzları ‘alafranga’ 
kimselerin Avrupaî olmaktan anladıkları ve peşin-
de koşturdukları şeylerdir. Alafranga ile tanımla-
nan durum ve duruşlarıyla ‘Avrupaî’ ya da ‘asri’ bir 

insan oldukları inancına sahip alafranga tipler, bir 
yandan algıladıkları tarzıyla Avrupalıların sadece 
gündelik hayat ve eğlencelerini kendi hayatlarına 
uygulamaya çalışırlarken, diğer yandan da içinde 
doğup büyüdükleri toplumun örf, âdet, gelenek 
ve ahlâk anlayışına ters düşmekten hiç çekinme-
miş ve hatta bunu gerekli bulmuşlardır.

Dönemin kitapları, özellikle de Ahmed Mithat 
Efendi’nin (1844-1912) romanları dikkate alındı-
ğında alafranga olan kişi ‘şık’, ‘sivilize’ ve ‘centil-
men’lerin dünyası hâline gelmiş olan Beyoğlu’nda-
ki modayı takip eden kişidir. Şık ve pahalı giysiler 
giyinmek alafranga olmanın en önemli göstergele-
rinden birisidir. Alafrangalık hâlindeki kişi herke-
se güler yüz gösteren kişidir. Alafranga kimseler 
Fransızca ile Türkçe karışımı bir dille konuşurlar. 
Alafranga hayatı benimsemiş karı kocalar ayrı ya-
taklarda ve hatta odalarda yatarlar. Alafranga bir 
kadın ve erkek bir evde baş başa sohbet edebilir-
ler; aralarında akrabalık veya evlilik bağı olmasına 
gerek yoktur. Alafrangada âşık kadın ya da met-
resler ortalığı kızıştırarak kendine olan rağbeti art-
tırırlar. Kıskançlık alafrangalıkla hiçbir zaman bir 
arada bulunmaz. Kıskançlık en büyük ayıplardan-
dır. Alafranga ailelerde çocuklar eş seçimlerinde 
özgürdür; alafranga bir baba kızının kocasını ken-
di seçmesini ister bu nedenle de flörtü destekler. 
Alafrangada kızlar nakış, yemek ve ütü yapmasını 
bilmezler, hatta saçını bile kendisi taramaz, genel-
likle peruk takarlar. Alafranga evlerinde hizmetçi-
ler vardır. 

Batılılaşma sürecinde oluşan ve kişiliği açısın-
dan problemli, görünümü açısından komik olan 
yeni birey tipinin önemli tanıklarından birisi Ah-
met Mithat Efendi’dir. Ahmet Mithat, bu garip ve 
komik tipi romanlarının, özellikle de Felâtun Bey 
ile Râkım Efendi isimli romanının konusu kılar-
ken, aynı zaman da alafrangalığın karakteristik 
özelliklerini de ortaya koymuştur. İlk kez 1875 
yılında yayınlanan Felâtun Bey ile Râkım Efendi 
romanı, geleneksel değerler açısından değerlen-
dirildiğinde Avrupaî olma yolunda ‘kaybedilen’, 
Avrupa’yı ve değerlerini kutsayan anlayış açısın-
dan değerlendirildiğinde ise ‘kazanmanın’ ürünü 
olan alafranga tipin detaylı bir şekilde resmedildiği 
bir romandır. Konusu açısından türünün ilkidir; 
batılılaşma sürecinin ürünü olan züppeliği konu 
edinen ilk romandır. Roman, ismiyle bile mesaj 
vermektedir. Romanda, Felatun’a ‘Bey’, Rakım’a 
ise ‘Efendi’ denilerek alaturka-alafranga çatışması-
na isimler ve unvanlar üzerinden dikkat çekilmiş-
tir. O günün ortamında ‘Bey’ unvanı idadi, rüştiye 

İlk kez 1875 yılında yayınlanan Felâtun 
Bey ile Râkım Efendi romanı, geleneksel 
değerler açısından değerlendirildiğinde 

Avrupaî olma yolunda ‘kaybedilen’, 
Avrupa’yı ve değerlerini kutsayan 

anlayış açısından değerlendirildiğinde 
ise ‘kazanmanın’ ürünü olan alafranga 

tipin detaylı bir şekilde resmedildiği bir 
romandır. Konusu açısından türünün 

ilkidir; batılılaşma sürecinin ürünü olan 
züppeliği konu edinen ilk romandır.
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ve mülkiye mezunlarına; ‘Efendi’ unvanı ise kendi 
imkânları ile tahsil hayatını tamamlamış olanlara 
verilen sosyal statü ifadeleridir. 

Ahmet Mithat’ın romanında alaturkalığı temsil 
eden karakter Felâtun Bey’dir. O, topyekûn batılı-
laşma süreci ile hedeflenen yeni insan tipinin karşı-
lığıdır. Ahmet Mithat, Felâtun Bey üzerinden ken-
di batılılaşma projesinin ortaya koymuştur. Ahmet 
Mithat’a göre batılılaşma gerçekleşmesi gereken bir 
hedef olmakla birlikte, batılılaşmada seçici olmak 
gerekmektedir. Ahmet Mithat’ın topyekûncü anla-
yışa itirazı vardır; ona göre topyekûn batılılaşma 
‘yanlış batılılaşma’dır. Topyekûn olmanın karşılığı 
Felâtun Bey’dir. 

Felâtun Bey, II. Mahmud devrinde başlayıp 
Tanzimat’tan sonraki yıllarda hız kazanan batılı-
laşmanın ‘yanlış anlaşılıp uygulanmasıyla’ ortaya 
çıkan ‘alafranga tip’in bir roman kurgusunda kar-
şımıza çıkan somut karşılığıdır. Daha sonra başka 
yazarlar tarafından da benzer ve farklı yönleriyle 
işlenecek olan bu tip, alafrangalığı sadece giyim-
kuşam, gösteriş, eğlence, ev düzeni, hesapsızca 
para harcama ve benzeri tarzda yüzeysel olarak 
anlayan bir karakter olup, her hâliyle komik bir 
Avrupalılık sergileyen birisidir. Ahmet Mithat’ın 
Felâtun Bey üzerinden alafranga tipe yönelttiği 
eleştirilerden birisi romanda şu şekilde karşılık 
bulmuştur13: “Cuma günü mutlaka bir seyir ma-
halline gidip cumartesi ise dünkü yorgunluğu çıka-
rır ve pazar günü seyir mahalleri daha alafranga 
olduğundan gitmemezlik edemez. Pazarın yorgun-
luğunu dahi pazartesi çıkarır. Salı günü kaleme 
gitmeye hazırlanıyor ise de havayı muvâfık gö-
rünce Beyoğlu’nun bazı ziyaret mahallerini, baba 
dostlarını, ahbabı vesâireyi ziyaret arzusu o günü 
dahi tatil ettirir. Çarşamba günü kaleme [çalıştığı 
büroya] gidecek olur ise, saat altıdan dokuza ka-
dar olan vakti ancak o haftanın vukuâtını hikâyeye 
bulabilip, akşam için mutlaka iki dalkavukla ge-
lir. Bunlar dahi kendisi gibi genç olacaklarından 
ve bâ-husus Felâtun Beyefendi Beyoğlu’nda otur-
mak münasebetiyle ahbabım alafranga bir yolda 
eğlendirmek lâzım geleceğinden, perşembe gecesi-
ni alafranga eğlence mahallerinde geçirir. O gece 
sabahladığı cihetle perşembe günü akşama kadar 
uyur. Nihayet yine cuma gelir ve işte şu bir haftalık 
meşguliyet nasılsa diğer haftaların meşguliyetleri 
dahi yine nev’amâ onu andırır”.

Babadan kalma alafranga düşkünlüğü ile sü-
rekli eğlence âlemlerine dalmakla meşgul Felâtun 

13 Ahmed Mithat, Felâtun Bey ile Râkım Efendi, (Yayına hazır-
layan: Tacettin Şimşek), Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s.5

Bey, dönemin oldukça yaygınlaşan tipik Avrupa 
taklitçisidir. Yazarın, haftada üç saat kaleme gide-
rek onu da nakl-i hikâyâtla geçiren bir delikanlı ne 
öğrenebilir? Nasıl ne öğrenebilir? İşte Felâtun Bey 
öğrenmiş ya! Yazısı var, okuması var, Fransızcası 
var. Zekî, fatin, cerbezeli, hususiyle ayda babasının 
yirmi bin kuruş îrâdı da var! Dünyada bir adamın 
öğreneceği daha ne kaldı?14 diyerek aşağıladığı 
Felâtun Bey’in bu tuhaf ve komik hâli aslında bü-
tüncül bir kişilik özelliğini ortaya koymaktadır. O 
sadece hâl ve hareketleriyle, tutum ve davranışla-
rıyla, görünüm ve hayat tarzıyla değil, ismiyle de 
tuhaf ve komiktir. Ve burum bütüncül kişilik özel-
liği olarak anlam kazanmaktadır. Felâtun Bey’in 
ismi, Platon’un Türkçe söylenişidir. O seçtiği bu 
isim ile Platon gibi bilge olma iddiasındadır; ancak 
hemen her zaman gülünç durumdadır. Platon gibi 
bir filozof olmak bir yana, sıradan birisi olmayı 
beceremeyecek kadar problemli bir kişiliğe sahip-
tir. Esasen sadece kendisi değil, çevresi de öyledir. 
Hedonist bir çevreye mensuptur. Hiçbir şekilde 
toplumsal ölçüleri, toplumun kadim değerlerini 
dikkate almayan, sadece bireysel hazza göre hare-
ket eden kişilerden oluşmuş bir arkadaş çevresine 
sahiptir. 

Gösteriş, Felâtun Bey’in kişiliğinin ve hayatının 
en temel özelliğidir. Beyoğlu’ndaki tanınmış terzi-
lerden elbise modelleri gösteren resimleri toplayan 
Felâtun Bey, bir elinde resim ile boy aynasının kar-
şısına geçmekten ve kendisini modellere benzet-
meye çalışmaktan pek hoşlanan birisidir. Her gün 
saatlerce bununla meşgul olur. Ancak gösterişçi-
liği sadece görünümüyle sınırlı değildir. Kendisi-
ni bilgili, görgülü, akıllı kabul etmesinin gereğine 
uygun olarak kitaplara ilgili birisidir. Her yeni 
çıkan kitabı muhakkak satın alır; fakat okumak 
için değil. Yeni çıkan bütün kitaplara ilgi duyan 
Felâtun Bey, o kitapları hemen satın alır ve ciltçi-
ye götürür. Kitabın üzerine ‘A’ ve ‘P’, yani ‘Ahmed 
Platon’ isimlerinin baş harflerini bastırdıktan sonra 
akşam evdeki kütüphanesine düzgün bir şekilde 
yerleştirir. Kitaplar onun için bir süs eşyasıdır. Bu-
nun da işaret ettiği üzere Felâtun’un hemen hiçbir 
olumlu özelliği yoktur; o, tembel, cahil ve gösteriş 
budalası biridir. Kadınlara son derece düşkün bi-
risidir. Felâtun Bey ilişki kurduğu her Batılı kadın 
tarafından kandırılır yahut gülünç ve güç duruma 
düşürülür. Mirasyedi olması sebebiyle babasından 
kalan parayı kısa bir sürede düşkün bir kadın olan 
Polini ile yiyip tüketir, üstüne bir de borçlanır. 

14 Ahmed Mithat, Felâtun Bey ile Râkım Efendi, (Yayına hazırla-
yan: Tacettin Şimşek), Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s.5-6.
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Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminde 
meydana gelen Avrupa özentisi, alafrangalık, men-
subu olduğu toplumun varlığını ve değerlerini kü-
çümseme, Avrupa’yı ve Avrupalı olanı yüceltme, 
Avrupa’yla ilgili olanlara aşırı bağlılık, körü körü-
ne taklit gibi ortaya çıkan tüm kişilik problemle-
rinin farkındadır. Bu kültür ve kişilik erozyonuna 
önlem alma çabasına sahiptir. Bunun için üstün 
nitelikli, becerikli, bilgili, dürüst, ahlaklı tipleri or-
taya çıkararak topluma örnek sunmaya çalışır. Bu 
bağlamda olmak üzere Rakım Efendi önemli bir 
karakter ve tip olarak anlam kazanır. Her şeyiyle 
yanlış, gülünç bir tip olan Felâtun Bey’in karşı-
sında yer alan Rakım Efendi, Avrupa’nın ‘gerçek 
değerleri’ ile içinde yetiştiği toplumunun değerle-
rini birleştirmeyi başarmış birisi olarak sunulmuş-
tur. Bu da şu açıdan son derece önemlidir: Ahmet 
Mithat Efendi’ye göre, yanlışlık, batılılaşmanın 
yanlış anlaşılmasında ve uygulanmasındadır. Eğer 
batılılaşma doğru anlaşılır ve gerekleri doğru şe-
kilde gerçekleştirilirse, batılılaşmak probleme se-
bep olmadığı gibi mevcut problemlerin çözümüne 
katkı da sağlar. Bu itibarla Ahmet Mithat Efendi 
‘kısmi batılılaşmacı’ tercihiyle karşımıza çıkmakta 
ve bu kapsamda gerçekleşecek değişim projesi-
nin nelere yol açacağını Rakım Efendi üzerinden 
resmetmektedir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile Rakım 
Efendi romanı, dönemin alafrangasını anlatan en 
önemli romanlardan birisidir, fakat konusu itiba-
rıyla tek roman değildir. Alafrangalığın ciddi bir 
toplumsal problem hâline geldiği 1800’lerin ikinci 
yarısı ile 1900’lerin ilk yıllarında yaşayan veya ro-
manına konu olarak o dönemi seçen birçok yazar 
bu patolojik duruma ve tipe romanlarında genişçe 
yer vermişlerdir. Bu bağlamda ilk planda hatırla-
nacak romanlardan bir diğeri de Recaizâde Mah-
mut Ekrem’in (1847-1914) Araba Sevdası (1896) 
isimli romanıdır. Romanda, sorumsuz ve hayatı 
tanımayan, babasından kalan mirası har vurup 
harman savuran Bihruz Bey aracılığıyla alafranga 
anlayışa eleştiri getirilirken, Ahmet Mithat’ın açtığı 
eleştiri yolu daha da genişletilmiştir. Bihruz karak-
teri, pek çok özelliğiyle Ahmet Mithat Efendi’nin 
Felâtun karakterini hatırlatmaktadır. Felâtun gibi, 
Bihruz’un da herhangi bir düzeyde de olsa felsefi 
veya ideolojik düşünce zemini yoktur. Babası eski 
bir vezir olan Bihruz Bey, ailenin tek çocuğudur. 
Babasının işi sebebiyle hayatını Anadolu’nun bir-
çok şehrinde geçiren Bihruz Bey ailesiyle birlik-
te İstanbul’a yerleştikten sonra Fransızca, Farsça 
ve Arapça öğrenmesi amacıyla babası tarafından 

görevlendirilen özel öğretmenlerden dersler alır. 
Bihruz Bey, ilk hevesle beş - altı ay kadar eğitimine 
devam eder. Fakat babasının vefatı üzerine eğitimi-
ni yarıda bırakır. Babasının ölümüyle, tüm mal ve 
mülk annesiyle kendisine kalır. Bu mirası, Avrupa-
lılaşmak uğruna yaptığı kıyafet alışverişleriyle ve 
lüks harcamalarla tüketir. Babıali’de memur olma-
sına rağmen zamanının büyük bir bölümünü mesi-
re yerlerinde dolaşmakla geçirir. Romanda Bihruz 
Bey’in alafranga tavırları şöyle anlatılmıştır15: “Ka-
leme gitmediği günler ise saçlarını kestirmek, ter-
ziye esvâp ısmarlamak, kunduracıya ölçü vermek 
gibi hiç eksik olmayan vesilelerle Beyoğlu’nda, 
ötede beride vakit geçirir, cumaları, pazarları da 
sabahleyin hocalarıyla yarımşar saat ders müzake-
resinden sonra hanesinden çıkar, akşamlara kadar 
seyir yerlerinde dolaşırdı. Vilâyetlerde bulunduğu 
zaman en büyük zevki sırmalı esvap içinde, midil-
li veya at üzerinde, arkasında çifte çifte uşaklar-
la sokak sokak gezip dolaşmaktan ibaret olan bu 
beyin, İstanbul’a geldikten sonra merakı üç şeye 
masrûf oldu ki birincisi araba kullanmak, ikincisi 
alafranga beylerin hepsinden daha süslü gezmek, 
üçüncüsü de berberler, kunduracılar, terziler ve 
gazinolardaki garsonlarla Fransızca konuşmaktı”.

Bihruz Bey arabaya olan tutkusu sebebiyle bir 
hayli para harcar. Âşık olduğu Perveş isimli kadı-
na duyduğu platonik aşk sebebiyle çok acı çeker, 
sıklıkla ağlar. Periveş’e yazdığı mektuplarda, sanki 
kendi ifadeleriymiş gibi değişik kitaplardan aldığı 
ifadelere yer verir. Bütün işlerini Avrupa âdetlerine 
göre yapmaya çalışır. Zaman zaman kendi toplu-
munun değerlerini küçümseyerek Avrupa’ya ait 
olan her şeyi üstün tutmaya çalışır. Fransızcayı 
mükemmel bir dil olarak kabul ederken, Türkçeyi 
beğenmez ve hatta ona hakaret eder. Bihruz Bey, 
hiç Fransızca bilmeyen annesiyle bile konuşurken 
gösteriş yapmaktan geri durmaz:16

“- Oğlum, Bihruz’um! Ne işle meşgul idin?
- Hiçbir işim yoktu, kendi kendime lektür 

yapıyordum.
- Lektür nedir?
- Okuyordum…
- Ramazanda Beyazıt, Şehzadebaşı, Direklera-

rası pek güzel olur. Oralarda gezersin…
- Mutlaka gitmeli mi İstanbul’a?
- Benim hatırım için…

15 Ekrem, Recaizade Mahmut, Araba Sevdası, (Yayına hazırla-
yan: Hüseyin Alaçatlı), Akçağ Yayınları, Ankara, Ty, s. 10.

16 Ekrem, Recaizade Mahmut, Araba Sevdası, s.210, 211.
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- Peki… Demek hemen demenaje edeceğiz, 
öyle mi?

- Demenaje ne demek? Niçin bana Türkçe 
söylemiyorsun?

- Demenaje… Sanki göç edeceğiz.
- Öyle ya… Bugün Pazar….
- Öyle ise ben de Mişel’e ordr vereyim de be-

nim gidecek eşyamı ambale etsin…
- Memnun oldum oğlum. Allah senden razı 

olsun.
- Mersi! Şer meri!
- Benimle konuşurken frenkçe karıştırmazsan 

daha çok hazzederim.
- Dilim alışmış da, ..orövuar valide!
- Gene mi?...”

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın (1864-1944) Şık 
(1889), Mürebbiye (1899), Şıpsevdi (1911) adlı 
eserleri alafrangalığı ironik ve mizahi bir dille ele 
alan romanlardan birkaçıdır. Bu yönüyle Ahmet 
Mithat’ın devamı niteliğinde olan Gürpınar, özel-
likle alafrangalık temasını ele aldığı eserlerinde 
ironiyi daha da artırmıştır. Şıpsevdi romanının 
kahramanı Meftun, Felâtun ve Bihruz’un örneği 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit bir mirasyedi 
olan ve kendilerini dönemin yükselen değerlerine 
yamamaya çalışan, çoğu zaman gülünç ve cahil 
olan alafranga züppeleri gibi Meftun da alafran-
ga hayat tarzına, maddiyata ve paraya aşırı düş-
künlüğü ve tüm bunların sonucunda kişiliğinde 
beliren bozukluk ile toplumuna ve toplumunun 
değerlerine yabancılaşmış bir karakterdir. Ancak 
Meftun karakteri bir özellikte seleflerinden ayrılır. 
‘Felatun’ ve ‘Bihruz’ alafrangalığı gösteriş olarak 
uygulayan ve bu yüzden servetini aptalca tüketen 
züppelerdir. Meftun’un ise tüketecek serveti yok-
tur; o çıkarı için türlü kurnazlıklar düşünen ve 
para konusunda dolaplar çeviren bir madrabazdır.

Kısmen daha sonraya ait olmakla birlikte örnek 
olarak Yakup Kadri’nin romanlarında konu edilen 
alafrangalık da önemli ve zamanına tanıklık eder 
niteliktedir. Yakup Kadri, yazdığı ilk roman olan 
Kiralık Konak’ta (1922) alafrangalık temasını iş-
lemiştir. Ve alafrangalık daha sonraki romanların-
da da sıklıkla karşımıza çıkan bir özelliktir. Yakup 
Kadri’nin alafrangalığın hangi sosyal şartların so-
nucunda ortaya çıktığı sorusuna cevap olabilecek 
açıklamaları Kiralık Konak’ın giriş kısmında uzun 
uzadıya yer bulmuştur17:

17 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2002, s. 10-11.

“İstanbul’da iki devir oldu: Biri İstanbulin; di-
ğeri redingot devri... Osmanlılar hiçbir zaman bu 
İstanbulin devrindeki kadar zarif, temiz ve kibar 
olmadılar. Tanzimat-ı Hayriye’nin en büyük ese-
ri, İstanbulinli İstanbul Efendisidir. Bu kıyafet 
dünyaya yeni bir insan tipi çıkardı ve Türkler bu 
kıyafet içinde ilk defa olarak vahşi Asya ile haşin 
Avrupa’nın arasında gayet hususi yeni bir millet 
gibi göründü. Yaşayış ve giyiniş itibariyle Şimal ka-
vimlerinden daha sade ve daha düşünceli olan bu 
millet, duyuş ve düşünüş itibariyle Akdeniz kıyıla-
rındaki medeniyetlerin bir hulasası şeklinde tecelli 
ediyordu. Ağır kavuklu, alacalı, kesif Yeniçerilerin 
demir çarıklarının çiğnediği bu toprakta hangi 
tohum, hangi hava bu çiçeği veriyordu? Zira bu 
beyaz pantolonlu, beyaz yelekli ve lüstrin kaloşlu 
Türkler, ince bir halattan ibaret endamlariyle biraz 
evvelki boğum boğum adamlara hiç benzemiyor-
lardı. Sultan Mecit devri ricalinin, Halet Efendi 
muasırlarının çocukları olduğuna kim ihtimal ve-
rebilir? Bunlar, boyunlarından ipekli bir mendil-
le boğulmuş solgun benizleriyle onların cebir ve 
huşunetinden (Zorbalık ve sertliklerden) ürkmüş 
kimseler gibidirler. Hepsi de umumi işlerden çe-
kinir, hiddetlerinde ve hazlarında ölçülü, namuslu 
aile babaları ve kibar konak sahipleri idiler. 

Bizde, Çerkes halayıklan, harem ağaları, Boş-
nak bahçıvanlarıyla büyük ev hayatı asıl bu devir-
den başlar. Yüksek rütbeli devlet adamlarının tesis 
ettikleri Osmanlı kibarlığının kundağı canfes as-
tarlı ve serapa (Baştanbaşa) ilikli İstanbul’un idi. 

Sonra redingot devri geldi ve redingotu içinden 
yarı uşak, yarı kapıkulu, riyakâr, adi bir nesil türe-
di. Bu neslin en yüksek, en kibar simalarında bile 
bir saray hademesi hâli vardı. Çoğu, İkinci Abdül-
hamid Han devri ricalinden olan bu adamların her 
biri bir hile ile efendilerinin arabasına binmiş se-
yisleri andırıyorlardı. Bunların elinde İstanbul’da 
konak hayatı birdenbire köşk hayatına intikal edi-
verdi. Ne yaşayışın, ne düşünüşün, ne giyinişin üs-
lubu kaldı; her şey gelenek dışına çıktı; her beyni 
tatsız ve soysuz bir Arnuvo ve bir Rokoko merakı 
sardı; binalarımız, eşyalarımız, elbiselerimiz gibi 
ahlakımız, terbiyemiz de rokokolaştı. Abdülmecit 
devrinin o ağır; zarif ve gelenekçi Osmanlılığından 
eser kalmadı. Naim Efendi, aşağı yukarı bu redin-
gotlu nesle mensup olmakla beraber, vücudu he-
nüz körpe iken İstanbul’un içinde yetişip gelişmiş 
kimselerdendi.” 
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D ünya tarihinin gidişatına 
bakılınca görülür ki, si-

yasi tarih açısından doğu ile 

batının karşılıklı hamleleri, 

düşünce tarihini belirgin şe-

kilde etkilemiştir. Yeni bilgi 

(bilme biçimi) arayışları ve 

kültür biçimlerinin ortaya 

çıkmasında karşılıklı etki-

leşimin ciddi etkisi vardır. 

Büyük İskender’in (ö. MÖ. 

323) Hindistan’a kadar uza-

nan doğu seferi ve bunun 

Mısır üzerinden yönünü tekrar batıya çevirmesi, 

helenizm dalgasının oluşmasına sebebiyet vermiş-

tir. Helenizm akımının oluştuğu coğrafyada adeta 

manevi bir sığınak olarak tezahür eden birtakım 

gnostik (batınî) akımlar ortaya çıkmıştır.1 

Değişim Konusunda Doğu ve Batı Hamleleri

Hz. İsa’nın dünyaya geldiği dönemde, öteden 

beri Romalılarla Perslilerin süregelen mücadelesi 

devam etmekteydi. İlerleyen süreçte, İsevîlerin 

1 Burhan Köroğlu, İslam Kaynakları Işığında Yeni Platoncu 
Felsefe, İstanbul 2001, (Marmara Ün. SBE, Dr. Tezi), sf. 
34-43. 

ateşperest Perslerle put-

perest Romalılar arasında 

kaldıkları ve en az üç asır 

boyunca çetin bir sınav ver-

dikleri anlaşılır. Roma’nın, 

İsevîliği kabul ettiği, (mi-

lattan sonra) 325 İznik 

Konsülü’nde Hristiyanlık ile 

ilgili ciddi kararların alın-

dığı bilinmektedir. Nitekim 

sonraki aşamada Nasturi-

ler, dinlerini, etraflarındaki 

farklı dinlere mensup olan-

lara karşı daha tutarlı şekilde anlatabilmek için 

Aristoteles mantığını kendi dillerine çevirmişler, 

böylece eski Yunan düşüncesi yavaş yavaş doğu 

düşüncesine geçmeye başlamıştır. 

İlginç olan hususlardan biri, İsevîliğin, doğuda 

tezahür ettiği biçimiyle batıya geçmemiş olması-

dır. Kur’ân, İsa’yı babasız yaratan Allah’ın, Âdem’i 

annesiz ve babasız yarattığına dikkat çeker. (Âl-

i İmrân-3/59). Medeniyet tarihçileri, her bir üst 

medeniyetin, kendinden daha aşağıda gördüğü 

medeniyetin getirdiklerini kendi tarih bilincinden 

hareketle yeniden inşa ederek benimsediğini dile 

getirir. Buna göre Budizm, Çin’e Zen Budizmi, 

Değişimin Temel Dinamiklerine Dair

Ahmet ÇAPKU

Devlet-i Âliye, batı dünyasındaki bilimsel çalışmalara nispetle bilim üretme konusunda 
yeterli seviyeyi yakalayabilmek için yeni ilmî kurumlar inşa etmiş ve mühendishaneler 
kurmuştur. 1827 sonrası batıya gönderilen talebeler, medreseler karşısına açılan 
mektepler bu duruma işaret eder. Siyasî açıdan dikkat çekici şey, Sultan II. Mahmut’un, 
yenilik faaliyetlerine karşı direnç gösteren Yeniçeri teşkilatının ve onların yanında yer 
alan ulemanın direncinin kırılabilmesi için önce ulemayı kendi yanına çekmiş olmasıdır.

  DEĞİŞİMİN TEMEL DİNAMİKLERİNE DAİR
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İsevîlik batıya teslis (baba-oğul-kutsal ruh), İslâm 

ise Persler’e, imamet-hilafet anlayışının vahiy te-

melli olduğu şeklinde bir inançla geçmiştir. Konu 

ile ilgili batı düşüncesinde sudûr kuramının fikir 

babası Plotinus’un (ö. MS. 270) [Bir-Akıl-Ruh-> 

Dünya] şeklinde ortaya koyduğu varlık kuramı, 

batının kabul ettiği İsevîlikteki 

[Baba-Oğul-Kutsal Ruh-> 

Dünya] şeklindeki anlayışa 

muvazî bir görünüm arz eder. 

Bu haliyle sudûr kuramı, va-

hiy temelli İsevîliğe karşı ade-

ta akıl temelli felsefî bir din 

görünümündedir. Çünkü bilgi 

kuramı, varlık kuramına koşut 

olarak cismanîlik (duyular), 

hayvanîlik (akıl) ve manevîlik 

(sezgi) şeklindedir. Böylece 

doğu ve batının karşılıklı ham-

leleri, öyle anlaşılıyor ki, muh-

telif inanç ve felsefî akımların 

ortaya çıkmasını beraberinde 

getirmiştir. Özellikle milat son-

rası altıncı ve yedinci yüzyıl-

lardaki Romalılar ile Perslerin 

karşılıklı hamleleri, Kur’ân’da 

Rum Suresi’nde (Ayet, 1-5) de 

konu edinilmiştir. 

İslâm’ın zuhuru ile birlikte 

Müslümanlar, îlâ-yı kelime-

tullah uğruna dünyanın dört 

bir yanına dağıldılar. Mekke 

ve Medine kökenli olup da 

Veda Hutbesi’ni dinleyen yak-

laşık yüz bin sahabeden sadece on bin kadarının 

kabrinin doğdukları yerde olduğu ifade edilir. 

Müslümanların tebliğ ve fetih amacıyla gittikleri 

coğrafya, hemen her açıdan çeşitli dinlerin, dille-

rin, kadim kültürlerin olduğu yerlerdi. Dolayısıy-

la fikir ve kalem mücadelesinin zirve yaptığı bu 

dönemde gerek İslâmî ilimlerin doğuşu ve gerek 

felsefî ilimlerin tevarüsü kendini göstermiştir. Bu 

noktada 751 yılında Müslüman Araplarla Türk-

lerin, Talas’ta yapılan savaşta Çin’e karşı ittifak 

yapmaları Türklerin İslâm’la daha yakından ta-

nışmasını sağlamıştır. Bu arada esir alınan Çin-

lilerden öğrenilen kâğıt yapma tekniğinin, İslâm 

yönetimindeki bölgelerde ilmin gelişmesi adına 

bir devrim meydana getirmiş olduğu söylenebilir. 

Emevilere karşı Abbasi ihtilalini destekleyen Müs-

lüman İranlıların, yönetimde daha çok pay sahi-

bi olma ve siyaseti kendi imamet-hilafet çizgisine 

çekme arzuları, çeviriler konusundan siyasi yö-

netimin bir takım tedbirler almasını gerektirmiş-

tir. Nitekim ‘Halife Memûn’un 

rüyası’ olarak bilinen hikâye 

bu açıdan câlib-i dikkattir. 

Rüyasında Aristoteles’i gören 

Memûn’un, ‘iyi nedir?’ sorusu-

na Muallim-i Evvel, ‘iyi, aklın, 

dinin, halkın iyi kabul ettiği 

şeydir’ cevabını verir. Demek 

ki, yönetici seçiminde akıl, dini 

öncelemiş haldedir. Böylesi bir 

tercih, eski Yunan aklının (fel-

sefe) Arapçaya kazandırılma-

sını beraberinde getirecektir. 

Beytü’l-Hikme’nin 830’larda 

faaliyete geçmesi dönemin si-

yasi gidişatıyla da ilgilidir.2 

Yukarıda sözünü etmeye ça-

lıştığımız doğu-batı hamleleri, 

sonraki asırlarda da hep devam 

etmiştir. Bu açıdan miladi 11-

13. asırlarda haçlı seferleri ile 

Moğol saldırılarının aynı dö-

nemde ortaya çıkması, üzerin-

de titiz çalışmalar yapılmasını 

gerektirir. Sonraki dönemde 

Osmanlıların batıya yönelik 

hamlesi ile 1699 Karlofça Ant-

laşması sonrası batının tekrar 

doğuya yönelmesi ve bu halin günümüzde de bel-

li ölçüde devam ediyor oluşu sözü edilen hamle-

lerin tarihsel akışıyla ilgilidir. Bu durumun, deği-

şim ile ilgili pek çok hususu beraberinde getirdiği 

aşikârdır. 

Değişimde Çeviri Etkinliği ve Yeni Metotlar

Çeviriler öteden beri medeniyet hamlelerinde 

önemli bir unsur olagelmiştir. Eski Yunan düşün-

cesi nasıl ki, eski Mısır ve Keldaniler’den etkiler 

taşımışsa İslâm düşüncesi de Eski Yunan, Hint, 

2 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, çev. Lütfü 
Şimşek, KitapYayınevi, İstanbul 2003, s. 97-105.

Çevirilerin beslediği 
bilme merakı ve 

heyecanı, ilim ve sanat 
açlığının ve arayışının 

doğurduğu yeni 
metotlar neticesinde 

pek çok akım 
kendini göstermiştir. 

Rasyonalizm, empirizm, 
liberalizm, pozitivizm, 
kritisizm gibi bilme 
yöntemleri yanında 

Darwin evrimciliği ve 
bunun siyasî düşünceye 

uyarlanmasını bu 
cümleden olarak 

zikredebiliriz. Sözü 
edilen bilme biçimleri 

ve akımları Osmanlı son 
döneminden itibaren 

Türk düşünürleri 
tarafından ilgiyle takip 

edilmiştir.
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İran, Harran birikiminden istifade etmiştir. Çeviri 

etkinliğinde insanların yeni bir arayış, yeni bilme 

metotları, yeni bir ruh hali taşıdıklarını hatırda 

tutmalıyız. Aliya İzzetbegoviç’in deyimiyle millet-

ler tarihe ruh olarak girer, maddeye batmış olarak 

çıkarlar. Bu bakış açısına göre hicri ikinci-dördün-

cü asırlarda askeri fetihlere muvazi olacak şekilde 

İslâm ilimlerinin birer disiplin olarak doğdukları-

nı biliyoruz. İslâm düşüncesinde vahiy (Kur’ân) 

temelli kıraat, hadis, tefsir, kelam, fıkıh gibi naklî 

ilimler yanında bunlarla ilgili usul ilimleri (yön-

tem bilim) de inşa edilmiştir. Güvenilir bilgiye na-

sıl ulaşılabileceği sorusunun cevabı olarak ortaya 

çıkan usul ilimleri, aynı zamanda bir medeniyetin 

dinamikliğine de işaret eder. Aynı durum nazarî 

ve amelî ilimler için de belli ölçüde kendini gös-

termiştir diyebiliriz.

Haçlı seferleri ve Moğol istilasının akabinde 

doğu ve Endülüs İslâm düşünce kaynakları batı 

düşüncesine çevrilmiş, batıda yeni üniversiteler 

açılmış, yeni düşünce akımları (İbn Rüşdçülük, 

İbn Sînâcılık, Thomasçılık 

vb.) oluşmuştur. Amerika’nın 

keşfi ile birlikte batı dünyası-

na (Avrupa) akan maddi ser-

vet, öyle anlaşılıyor ki, kilise 

karşıtlarının elini güçlendir-

miştir. Eski Yunan düşüncesi-

ne (Aristotelesçiliğe) müraca-

atla vücut bulan Rönesans ve 

aydınlanma, modern düşün-

cenin yeni bir anlam küresi 

oluşturması halidir. 

Özellikle Descartes (ö. 

1650) sonrası batı düşünce-

sinde yeni bilme biçimi ola-

rak kendini gösteren yeni 

metot arayışı ve inşası, sözü 

edilen medeniyet hamlesini 

anlamada önem arz eder. Bu açıdan Fransız akıl-

cılığı, İngiliz deneyciliği, Alman romantizmi 

modern batı düşüncesinin oluşumunda önemli 

yöntemlerdir. Çevirilerin beslediği bilme merakı 

ve heyecanı, ilim ve sanat açlığının ve arayışının 

doğurduğu yeni metotlar neticesinde pek çok 

akım kendini göstermiştir. Rasyonalizm, empi-

rizm, liberalizm, pozitivizm, kritisizm gibi bilme 

yöntemleri yanında Darwin evrimciliği ve bunun 

siyasî düşünceye uyarlanmasını bu cümleden ola-

rak zikredebiliriz. Sözü edilen bilme biçimleri ve 

akımları Osmanlı son döneminden itibaren Türk 

düşünürleri tarafından ilgiyle takip edilmiştir. 

Bunlarla ilgili çeviriler yapılmış ve muhtelif fakül-

telerde batıda ortaya çıkan akımlar yer yer taraftar 

bulmuştur. 

Değişim Açısından Osmanlı’da İlmiye

Lale Devri (1703-1730) sonrası bazı şeylerin 

yanlış gittiği fark edilmiş olsa gerek ki, Avrupa’ya 

elçiler gönderilmeye başlanmıştır. Bu devir, mo-

dernleşmeye geçiş için içti-

maı bir hazırlık gibidir. III. 

Selim’in idari ve askeri açıdan 

yenileşme çabaları (nizam-ı 

cedid), modernleşmede psi-

kolojik ve hukukî açıdan yeni 

bir merhaledir. Tanzimat bu 

süreci hızlandıran ve kanûn-ı 

kadîm denilen yapının un-

surlarını zayıflatan bir faktör 

olmuştur. Bilindiği üzere Os-

manlı, Avrupa’dakine benzer 

bir siyasi-toplumsal değişim 

süreci geçirmemiştir. Yenileş-

mek için batıdaki gelişmele-

ri taklide yönelmek, iktisadî 

açıdan kapitalizm karşı-

tı dengelerin çözülümünü 

Osmanlı’nın kuruluş aşamasında ilim adamlarının bağımsız ilmî etkinliğinden söz edilebilir. 
İstanbul’u fethi ile birlikte Fatih Sultan’ın, ilim adamlarını İstanbul’a davet etmesi önemlidir. 

İlim adamlarına gösterilen bu ilgi, ilerleyen süreçte devletin, seyfiye, ilmiye, kalemiye 
şeklinde üçlü sacayağı üzerine yapılanmasını beraberinde getirecektir. Bu yapının 1600’lere 

kadar etkin şekilde devam ettiği söylenebilir.

  DEĞİŞİMİN TEMEL DİNAMİKLERİNE DAİR
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hızlandırmıştır. Batıdaki yeni yaşam biçimleri, 

yeni ticaret ve pozitif ilim anlayışı, ilerleme (terak-

ki) düşüncesi batılılaşmak açısından Osmanlı’yı 

hayli etkileyen unsurlardır.3 Osmanlı son döne-

minde yenilik arayışlarının hızlanmasında batı-

lılarla yapılan ticaret antlaşmalarının etkileyici 

bir faktör olduğu görülür. Bu cümleden olarak 

1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Antlaşması 

akabinde Tanzimat Fermanı’nın ilanı,4 1854 Os-

manlı dış borçlanması devamında 1856 Islahat 

Fermanı’nın ilanı zikredilebilir. 

Osmanlı’nın kuruluş aşamasında ilim adam-

larının bağımsız ilmî etkinliğinden söz edilebilir. 

İstanbul’u fethi ile birlikte Fatih Sultan’ın, ilim 

adamlarını İstanbul’a davet etmesi önemlidir. 

İlim adamlarına gösterilen bu ilgi, ilerleyen sü-

reçte devletin, seyfiye, ilmiye, kalemiye şeklinde 

üçlü sacayağı üzerine yapılanmasını beraberinde 

getirecektir. Bu yapının 1600’lere kadar etkin şe-

kilde devam ettiği söylenebilir.5 On yedinci asır 

ve sonrasına dönük olarak Ahmet Cevdet Paşa ve 

onun gibi bazı isimlerin medrese eleştirileri olsa 

da gerçekte medreselerin son zamana kadar üst-

lendiği fonksiyonu icra ettiği yönündeki bulgular 

daha dikkate değerdir.6 Nasihat-nâme yazarları-

nın medrese eleştirileri, üzerinde yeni araştırma-

ların yapılmasını gerektirir. Duralı’nın ifadesiyle 

Osmanlı son döneminde elde edilmek istenen şey, 

‘ilim değil bilim idi’.7 Çünkü ilim, zaten vardı.

Devlet-i Âliye, batı dünyasındaki bilimsel ça-

lışmalara nispetle bilim üretme konusunda yeterli 

seviyeyi yakalayabilmek için yeni ilmî kurumlar 

inşa etmiş ve mühendishaneler kurmuştur. 1827 

sonrası batıya gönderilen talebeler, medrese-

ler karşısına açılan mektepler bu duruma işaret 

eder. Siyasî açıdan dikkat çekici şey, Sultan II. 

3 Ahmet Tabakoğlu, 150. Yılında Tanzimat, “İktisadi ve Sosyal 
Yönlerden Tanzimat”, Aydınlar Ocağı Yayını İstanbul 1990, s. 
42-45. 

4 Bkz. Müjdat Engin, 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret 
Anlaşmasının Tanzimat Fermanı’na Etkileri, İstanbul 2010, 
(İstanbul Ün. SBE, YL. Tezi), s. 110. 

5 Abdurrahman Atçıl, Âlimler ve Sultanlar, Klasik Yay. İstanbul 
2019, s. 212-214.

6 Yaşar Sarıkaya, “Osmanlı Medreselerinin Gerilemesi Meselesi: 
Eleştirel Bir Değerlendirme Denemesi”, İslam Araştırmaları 
Dergisi, Sayı 3, 1999, s. 36-39; Ahmet Cevdet Paşa’nın med-
rese eleştirileri için bkz. C. H. Neumann, Araç Tarih Amaç 
Tanzimat, çev. Meltem Arun, Tarih Vakfı Yurt Yay, İstanbul 
1999.

7 Ş. Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük, Dergah 
Yay., İstanbul 2010, s. 100. 

Mahmut’un, yenilik faaliyetlerine karşı direnç 

gösteren Yeniçeri teşkilatının ve onların yanında 

yer alan ulemanın direncinin kırılabilmesi için 

önce ulemayı kendi yanına çekmiş olmasıdır. 

Böylece Yeniçeriliğin tasfiyesi mümkün olabilmiş 

ve yeni askerî yapılar kurulmuştur. Batılı tarzda 

bir değişime gitmek için ulema ve halk baskısını 

(muhalefetini) hafifletmek için bu sefer kalemiye 

öncelenmiş, ulema sınıfı ikinci plana atılmıştır. 

Demek ki, batılılaşma kalemiye (bürokrasi) eliyle 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır.8 Batılılaşma, din 

temelli anlayışa karşıt bir gidişat olarak anlaşılın-

ca bu sefer aydın-halk farklılaşması (çatışması ?) 

sorunu kendini göstermiştir. Tanzimat efendisi 

denilen yeni bürokrat ve aydın tipi, Osmanlı ye-

nileşmesinde önemlidir. Hoca Tahsin Efendi’nin, 

“Ey efendi, Paris’e git akl ü fikrin var ise / Âleme 

gelmiş sayılmaz, gitmeyenler Paris’e” mısraları, 

sözü edilen aydın tipinin batıya bakışına bir örnek 

olabilir. Bu durum, Mehmet Akif’in, “Donanma, 

ordu yürürken muzafferen ileri / Üzengi öpmeye 

hasretti Garb’ın elçileri!” mısraları ile nerede ise 

taban tabana zıt bir duruma işaret eder. Gerçek-

te fiziksel hadiselerde değişim kaçınılmaz olsa da 

takip edilmesi gereken ilke, geçmişe-geleneğe sırt 

dönmek değil aksine, Elmalılı Hamdi Yazır’ın ifa-

desiyle, “Mazîdeki kıymetlerden istiğnâ değil, on-

ları tadîlât ve keşfiyyât-ı cedîde ile daha mütekâmil 

kıymetlere iblâğ etmektir, tabîr-i âharla, servet-i 

eslâfa servet-i ahlâfı zammeylemektir.”9

8 Geniş bilgi çin bkz. Ebubekir Bagader, Modern Çağda Ulemâ, 
çev. Osman Bayraktar, İz Yay. İstanbul 1991, s. 29-56.

9 P. Janet- G. Seailles, Tahlîlî Târîh-i Felsefe: Metâlib ve 
Mezâhib, çev. Elmalılı M. Hamdi Yazır, hzl. A. Cüneyd 
Köksal, (Dibâce) İnsan Yay., İstanbul 2019, s. 31. 

Sultan II. Mahmut
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T ürk modernleş-
mesi, siyasi ve 

iktisadi bir zorun-

luluk olarak hem 

devlet ricali, hem 

de 19. yüzyılda 

giderek siyasette 

ağırlığını hissettiren 

aydın kesim tarafın-

dan tartışmasız bir 

süreç olarak kabul 

edilmiştir. 

18. yüzyılın sonunda, III. Selim’den itibaren 

ülkede toprak kayıpları ve askeri yenilgilerin te-

lafisi için başlatılan ıslahat hareketlerinin yeterli 

olmadığı; toplumsal hayatın, siyasetten, ekono-

miye; eğitimden kültürel hayata kadar her yönüy-

le ciddi bir değişim geçirmesinin gerekliliği tüm 

kesimlerin ortak kanaatidir. Tartışmaya açılan 

şey, bunun nasıl yapılacağı konusudur. Tanzimat 

Fermanı ile toplumun dini kategorizasyonundan 

büyük oranda vaz geçilmesi, devletin ve toplum 

dayanak noktalarını kökünden değiştirmiş ve 19. 

yüzyıla gelindiğinde yaşanan değişimlerin büyük 

oranda “kültür ve kimlik” noktasında olduğu 

görülmüştür. 

Osmanlı Dev-

leti, Avrupa’da 

gerçekleşen Sa-

nayi Devrimi’nin 

dünyayı sarsıcı bir 

şekilde değiştiren 

ekonomik etkisi ve 

Fransız ihtilalinin 

yarattığı sosyo-kül-

türel devrimin oluş-

turduğu atmosfere 

uyum sağlayabilmek için büyük gayretler sarf etti. 

Bu devletin devamı ve egemenliğinin sürdürüle-

bilmesi için elzemdi. Fakat ortaya konulan çözüm 

önerileri geri çekilme ve nihayet çöküşü hızlan-

dırdı. Devleti kurtaracak ve milleti bölünmekten, 

içine düştüğü sefaletten kurtaracak ıslahat prog-

ramlarının Batılı bir vizyonla yapılması öne çıkı-

yordu. Bu reçetelerin nasıl bir sonuç getirdiği yüz 

yıldır gündemimizi meşgul etmektedir. Tarihçiler 

Batılı refiklerimizin tazyiki ve müslim ve gayri-

müslim Osmanlı aydının baskısı ile 1839’da ilan 

edilen Tanzimat Fermanı ile bu süreci başlatsalar 

da, bu aslında kırılma süreci içerisinde belirgin-

leşen bir merhaleydi sadece. Osmanlı’yı ayakta 

tutan temel amil fetih olgusuydu ve bu durum 

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında 
Yeni Bir Ulus İnşasında 

Kültür Politikalarının Önemi

Murat ÖZER

Osmanlı Devleti’nde III. Selim ile başlayan ve II. Mahmut ile devrimlere dönüşen 
“çağdaşlaşma siyaseti” devletin re-organizasyonunda öngörülen başarıları sağlayamasa 
da, devletin toplumsal dönüşümü gerçekleştirmesinde “kimlik ve kültürel değişim” 
tartışmalarını başlatmıştır. Cumhuriyet’in ilk 20 yılına damgasını vuran yeni kültürel 
kimlik inşası hamleleri, Türkiye’de modernleşme ve çağdaşlaşmanın devlet eliyle 
ve yukarıdan aşağıya olacak şekilde tanzim edilmesini sağlamış; bu durum ise 
günümüzde de etkisi hâlâ devam eden siyasi ve kültürel krizlerin kapısını aralamıştır.

  CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA YENİ BİR ULUS İNŞASINDA KÜLTÜR POLİTİKALARININ ÖNEMİ
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1784’te Kırım’ın kaybı ile durdurulmuştu. Bu ta-

rihten sonra artık devlet ve toplum kurtuluş reçe-

teleriyle sınanacaktı.

1853 yılında başlayıp üç yıl kadar süren Kırım 

Savaşı’nda Osmanlı Ordusu görünürde galibiyet 

kazanmış olsa da, savaşın bitimiyle birlikte Isla-

hat Fermanı 1856’da ilan edilmek zorunda kal-

mıştı. Bu Tanzimat’la başlayan süreci daha fazla 

pekiştiriyor ve devleti o güne kadar sürdürdüğü 

müslim-gayrimüslim teba, zimmet ehli-asli un-

sur ayırımlarını ortadan kaldırıyordu. Bugünden 

bakıldığında, vatandaşlık hukukunun ihdası bü-

yük bir ilerleme olarak görülebilir. Lakin Osmanlı 

toplum yapısını, Müslüman 

unsurların gelir kaynaklarıyla 

diğerlerinin arasındaki fark-

lılıklar dikkate alındığında 

söz konusu reçetelerin tedavi 

değil, büsbütün çözülmeyi te-

tiklediği görülecektir. Bu sü-

reç 1876’da anayasa reformu 

olarak kabul edilen ve sulta-

nın yetkilerinin pay edildiği 

Meşrutiyet idaresiyle tamam-

lanıyordu. Bu yeni iktidar 

sırasında Osmanlı Ruslarla 

büyük bir savaşa girmiş ve 

Rus Ordusu İstanbul önleri-

ne kadar ulaşmayı başarmıştı. 

Tarihe 93 Harbi olarak geçen 

bu savaş 1878’de Berlin An-

laşması ile nihayetlendiğinde 

Osmanlı elindeki toprakların 

çok ciddi bir kısmını kaybet-

miş bulunuyordu. Bu top-

rakların büyük bir kısmı bir 

daha asla özgür olamayacaktı. Devlete reçete sun-

ma girişimleri ise devam etti. 1908’de ikinci defa 

ilan edilen Meşrutiyet idaresi Mebûsan Meclisi’nin 

açılmasını sağlamıştı. Bir yıl geçmeden Sultan II. 

Abdülhamid Han Heyet-i Mebûsan tarafından 

tahttan indirilecek ve ülke sekiz yıl içerisinde Bi-

rinci Dünya Savaşı’na sürüklenecekti. 

Birinci Dünya Savaşı Avrupa, Ortadoğu, Bal-

kanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan’a kadar 

uzanan geniş bir coğrafya üzerinde derin etkiler 

bıraktı. Yeni devletler ve yeni sınırlar ortaya çı-

karken, bu yeni durum o güne kadar dünyamızın 

tanımadığı çeşitli kavram ve olguları da berberin-

de getirdi: “Modern sömürge toplumları”, “ulus 

devletler” ve “mikro milliyetçilikler”

Sultan II. Abdülhamid döneminde ülkenin 

içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi sıkıntılar cid-

di bir kriz ortamının doğmasına neden olmuştur. 

Yaşanan bu bunalım, beraberinde Batının ve en 

önemlisi de Batı medeniyetinin tekrar tartışılması-

na yol açmıştır. İşte bu noktada kültür sorunu ve 

milli kültür meselesini ilk ele alanlar Jön Türkler-

dir. Şura-yı Ümmet dergisi bu konuya önem veren 

yayın organlarının başında gelmiştir. Yine Ahmet 

Rıza’nın Meşveret’i de kültür sorunları üzerinde 

durmuştur. 

II. Abdülhamid dönemi, 

Osmanlı tarihinin son derece 

ciddi askeri, siyasi ve kültürel 

hamlelerinin yapıldığı dönem 

olsa da, en büyük muhalefet 

hareketleri de bu dönem-

de teşekkül etmiştir. İttihat 

ve Terakki eliyle şekillenen 

bu muhalefet, Osmanlıcılık, 

İslâmcılık, Türkçülük ve Ba-

tıcılık olarak bugünden tasnif 

edilen siyasi bir karakter taşı-

maktadır. Tüm bu çeşitliliğe 

rağmen, hem iktidarın hem 

de muhalefetin ortak noktası 

kurtuluşun “çağdaşlaşma ve 

modernleşme” ile mümkün 

olduğu noktasıdır. 

Süreç içerisinde yakla-

şımları değişse de, İslâmcılar 

Batı’nın ilim ve fenninin alın-

ması, kültür ve yaşantı biçim-

lerinin alınmaması gerektiğini savunurken; Batı-

cılar, ilim ve kültürün birbirinden ayrılmasının 

mümkün olmadığını öne sürerek tam anlamıyla 

bir değişimi talep etmişlerdir. Cumhuriyet dev-

rimleriyle birlikte Batıcıların kendi tezlerini hayat 

geçirmeleri mümkün olmuştur.

Mehmet Akif gibi İslâmcıların önde gelen 

isimleri Cumhuriyet sonrasında gözden düşmekle 

birlikte, Batıcılık düşüncesi taraftarlarının yük-

selişi sürmüştür. Fakat 19. yüzyılda devrimlerin 

teorik altyapısını hazırlayan ve Batılılaşmanın tüm 

unsurlarıyla birlikte olması gerektiğini savunan 

1923 yılında kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 
tutarlı, gerçekçi ve resmî 

bir kültür politikasının 
planlanıp uygulamaya 
konulabilmesi ancak 
1931 yılından itibaren 

söz konusu olabilmiştir. 
Bu dönemde bütün 

eğitim ve kültür 
kurumlarının tek elde 

toplanması yoluna 
gidilmiş, yani bir 

anlamda Mustafa Kemal 
Atatürk bu kurumların 

kendi denetimleri altında 
olmasını tercih etmiştir.
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Abdullah Cevdet’in dahi zaman zaman Batı’yla 

kavgalı olduğu görülür.1

Cumhuriyet devrinin ilk öncüleri Abdullah 

Cevdet gibi radikal Batıcılar olsa da, uygulayıcılar 

ve kültür hayatına yöne verenler Mustafa Kemal’in 

yakın çevresi olmuştur.2 Özellikle, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Falih 

Rıfkı Atay gibi şahsiyetler, kültür ve dil devrimle-

rinin yapılmasında öncü vazifeler almışlardır.

Cumhuriyet Devrimlerini                                      
Halka Yaygınlaştırma Araçları

Osmanlı Batılılaşma serüveni, 1923’ten iti-

baren yeniden şekillenen devlet eliyle yeni bir 

sürece girmiştir. 1. ve kurucu olarak kabul edi-

len Meclis’in tatil edilmesi ve II. Meclis olarak 

bilinen ve devletin teşekkülünü sağlayan Lozan 

Antlaşması’nı imzalayan meclisin kurulmasıyla 

birlikte, Mustafa Kemal’in öngördüğü kültür dev-

rimlerini gerçekleştirmesinde önünde bir engel 

kalmamıştır.

II. Meclis’in hemen öncesinde doğrudan Ata-

türk eliyle kurulan Halk Fırkası’nın daha sonra 

temel düsturları haline gelecek ve 1937 yılında 

Anayasa’ya girecek olan 6 ok, devrimlerin motto-

su olarak kabul edilmiştir. Böylece, 20. yüzyılın 

başında Avrupa’da örnekleri görülen parti-devlet 

anlayışı Türkiye’de de hâkim olmuş; kültür ve dil 

devrimleri CHP eliyle yürütülmüştür.

1930 yılına kadar saltanatın kaldırılmasından 

laiklik prensibinin benimsenmesine; dil devri-

minden dini eğitimin kısıtlanmasına kadar bir 

dizi inkılap gerçekleşmiş olsa da; kültür alanın-

daki değişimler ancak 1930-1946 yılları arasında 

yapılabilmiştir. 1929 yılı bu sürecin âdeta kırılma 

noktasıdır. Çünkü 1929 yılında dünya çapında bir 

ekonomik kriz patlak vermiş ve buhran tüm dün-

yayı etkisi altına almıştır. Türk İktisat Kongresi’nde 

alınan liberal ekonomi kararı da bu noktada iflas 

etmiş, yeni kurulan devletin krizden daha az et-

kilenmek ve ayakta kalabilmek için ekonomi po-

litikasını değiştirme mecburiyeti ortaya çıkmıştır. 

Nitekim 1930’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti 

1 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yay., 
İstanbul 1978, s. 412-413.

2 Mustafa Budak, “Modernleşme Açısından Atatürk’ün 
Osmanlı Tarihi ve Islahatlarını Eleştirisi”, İlmi Araştırmalar, 
sayı: 4, İstanbul 1997, s. 57-58.

hem ekonomi politikasını hem de kültür politika-

sını yeniden düzenleyerek ekonomide devletçili-

ği, kültür politikalarında da Batılılaşmayı öngören 

Türk ulusçuluğunu temel almıştır. 

CHP’nin devlet eliyle sürdürdüğü kültür poli-

tikalarına ve devrimlere olan muhalefetin Terakki-

perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet 

Fırkası teşebbüslerinin partilerin kapatılmasıyla 

sonuçlanması sonucu, CHP’nin önünde hiçbir en-

gel kalmamıştır. 1946 yılında Demokrat Parti’nin 

ilk çok partili seçimlerde başarı kazanması ve 

1950’de iktidara gelmesine kadar geçen süreçte ise 

kültürel devrimler büyük oranda gerçekleşmiştir.

1930’da yaşanan bu muhalefet denemesi, yö-

netime her şeyden önce Cumhuriyet’in gerekle-

rinin halka tam olarak anlatılamadığını, halkın 

mevcut siyasi durumdan hiç memnun olmadığını 

ve devletin topluma hâlâ istenen ölçüde yaklaşa-

madığını gösterdi. Bu durum siyasi boyutu zayıf-

layan ve yara alan halkçılığın kültürel yönünün 

ön plana çıkarılması sonucunu doğurdu.3 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde 

tutarlı, gerçekçi ve resmî bir kültür politikasının 

planlanıp uygulamaya konulabilmesi ancak 1931 

yılından itibaren söz konusu olabilmiştir. Bu dö-

nemde bütün eğitim ve kültür kurumlarının tek 

elde toplanması yoluna gidilmiş, yani bir anlam-

da Mustafa Kemal Atatürk bu kurumların kendi 

denetimleri altında olmasını tercih etmiştir. Zaten 

Türk Muallimler Birliği, Türk Matbuat Cemiyeti, 

Türk Kadınlar Birliği, Milli Türk Talebe Birliği gibi 

birliklerin kapatılma gerekçesinin altında da hep 

bu istek yatmıştır.4

Atatürk, 1930 yılının baharında İzmir’den 

Antalya’ya uzanan bir yurt gezisine çıkmış ve 

böylelikle ekonomik sorunların halka ne dere-

ce yansıdığını, devletin halka uzaklığını ve hatta 

halka ulaşılamadığını görmüştür. Atatürk’ün gezi 

sırasında yanında bulunan genel sekreteri Hasan 

Rıza Soyak’a dönerek bir ara “Bunalıyorum çocuk, 

büyük bir ıstırap içinde bunalıyorum! Görüyor-

sun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, 

şikâyet dinliyoruz. Her taraf, derin bir yokluk, 

maddi manevi perişanlık içinde... Ferahlatıcı pek 

3 Levent Köker, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim 
Yay., İstanbul 1995, s. 149.

4 Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte, Yergi ve Fıkralarıyla Atatürk, 
C. I, Aksoy Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 9
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az şeye rastlıyoruz. Ne yazık ki memleketin hakiki 

durumu bu işte!” demesi, onun içindeki sıkıntının 

ve gördüğü acı gerçeklerin dışa vurumudur. İşte 

içinde bulunulan bu durumdan kurtulmak için 

bir çözüm yolu aranmaya başlanmış, hem prob-

lemleri ortadan kaldırmak hem de halkla doğ-

rudan iletişim kurabilmek için hemen harekete 

geçilmiştir.

Fakat tüm bunlar yapılırken, iktidarı tek elde 

toplayan CHP’nin bir ulus inşa etmek için yuka-

rıdan aşağıya halkın tüm kesimlerini tek tipleş-

tirme, hizaya getirme 

çabaları dönüşümü 

otoriter bir karakte-

re büründürmüştür. 

Hamdullah Suphi 

de bu konuda Rus-

ya, Almanya ve İtal-

ya’daki teşkilâtların 

örnek alındığını ve 

Atatürk’ün bütün 

gücü tek elde yani 

partide toplayabilmek için ocakları kapatma yolu-

na gittiğini söylemiştir. 5

10 Nisan 1931 günü toplanan Türk Ocakla-

rı kurultayı, olağanüstü toplantısında kendisini 

feshetmiştir. Böylece “Aynı cinsten olan kuvvetler 

birleşmelidir” gerekçesiyle yola çıkan Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün bu müdahalesi, Halkevlerinin ku-

ruluşu için gereken ortamı sağlamıştır. 

Halkevleri ve Köy Enstitüleri

Atatürk dünyadaki mevcut bazı örgütleri de in-

celemeye başlamıştır. Cumhuriyet yönetimi, bazı 

kişileri halk eğitimi hakkında çalışmalar yapmak 

üzere 1920’li yılların sonlarında Avrupa’nın çeşitli 

ülkelerine göndermiştir. Örneğin Selim Sırrı Tar-

can İsveç’e, Vildan Aşir Savaşır Çekoslovakya’ya 

gitmişlerdir. Onların sundukları raporları Ankara 

büyük bir ilgi ve titizlikle incelemiş ve tartışmıştır. 

Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, resmî bir 

mektup ile bu konuya ilgi gösteren eğitimci ve 

aydınları bir toplantıya çağırmıştır. Reşit Galip 

başta olmak üzere toplantıya Şevket Süreyya Ay-

demir, Recep Peker, Ali Rana Tarhan, Hasan Cemil 

5 Sefa Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri 
(1932-1951), Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul 2002, s. 38, 
40.

Çambel, Ziya Cevher Etili, Münir Hayri Egeli, 

Cevdet Nasuhi, İsmail Hüsrev Tökin, İshak Refet, 

Hamit Zübeyir Koşay, Sadi Irmak, Behçet Kemal 

Çağlar, Vildan Aşir Savaşır katılmışlardır. Toplan-

tıda R. Galip, Atatürk’ün Halkevlerinin kurulma-

sına yönelik verdiği talimatı duyurmuş ve hazır-

lıklara hemen başlanacağını söylemiştir.6

Türk Ocaklarının muhaliflerin buluşma ve ik-

tidara karşı örgütlenme yerine dönmesi vehmine 

kapılan CHP yönetimi tarafından Halkevleri resmî 

olarak 19 Şubat 1932 günü açılmıştır. Türk Ocak-

larının kapatılması 

ile hem CHP’ye rakip 

ya da muhalefet ola-

bilecek bir kuruluş 

ortadan kaldırılmış 

hem de Türk Ocakla-

rı gibi genç, dinamik 

ve teşkilâtı oturmuş 

bir kuruluşun parti 

ile bütünleşip gücün-

den istifade edilmesi 

söz konusu olmuştur. Bu geçiş sürecinde sadece 

Türk Ocaklarının binaları değil, üyeleri de zaman-

la Halkevlerine geçmişlerdir. 

Halkevleri daha çok halkçılık ve hatta köycü-

lük prensipleri çerçevesinde bir milliyetçilik fikri 

etrafında örgütlenmişlerdir. Yapılan toplantı ve 

tartışmalar sonucunda oluşturulan bir komisyon 

Halkevleri ana tüzüğünü hazırlamıştır. 

CHP’nin halkı eğitimden geçirerek yeni bir 

ulus inşa etme girişiminin öncüsü Halkevleri, 

Avrupa’da o dönemde popüler olan İtalyan Faşiz-

minin örgütlenme biçiminden oldukça etkilen-

miştir. Özellikle 1926 yılında İtalya’da kurulan 

Depo-Lavaro (işten sonra) adındaki Faşist kültür 

örgütü bunların başında gelmiştir. Depo-Lavaro-

lar her şeyden önce İtalyan halkını Faşist partinin 

prensiplerine göre yetiştirmeyi ve yönlendirmeyi 

ilke edinmiş, “ülkedeki sınıf çelişkilerini törpü-

lemeyi ve toplumsal birliği sağlamayı amaçlamış-

lardır”. Tek bir partinin tasarrufunda çalışan bu 

örgütler o günlerde müthiş bir çalışma tempo-

su içinde olmuşlardır. Örneğin 1930 başlarında 

Depo-Lavarolar “1500’den fazla kültür derneği, 

1000’den fazla amatör tiyatro topluluğu, binlerce 

6 Vildan Aşir Savaşır, “Halkevlerine Doğru”, Halkoyu, S. 9, 
Ocak-Şubat 1977, s. 20-28; Çeçen, a.g.e., s. 93-94.
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sabit ve gezici kitaplık kurmuş; on binlerce ulusal 

bayram, festival kutlamış ve 1000’den fazla kurs 

düzenlemiştir.”

Halkevleri Türk kültürünü araştırarak ön pla-

na çıkarmak, bu konuların araştırılması için halkı 

teşvik etmek, “milleti bilinçli, birbirini anlayan, 

birbirini seven, ortak ideale bağlı bir halk kitle-

si düzeyinde örgütlemek, kültür, ülkü, amaç ve 

düşünce birliği oluşturan, ulusal ruhu biçimlen-

diren ve güçlendiren kültür öğelerini ortaya çıka-

rıp geliştirmek, köylü ile kentli, köylü ile aydın 

zümreler arasındaki ilişkileri düzenleyerek geliş-

tirilecek köycülük çalışmalarının yürütülmesini” 

sağlamak gibi bir misyona sahip olduğunu iddia 

etmektedir.7

1932 yılı Halkevlerinin çalışmaları açısından 

bir başlangıç olmuş, yöneticisinden üyesine kadar 

herkes Halkevi fikrine kendisini alıştırmaya ça-

lışmıştır. 1933 yılında Halkevlerinin devam eden 

kişi sayısı ise 1419’dur. Temsil Şubesinde çalışan 

üye sayısı 1433 iken, İçtimai Yardım Şubesinde 

1233, Spor Şubesinde 2944, özellikle dil kursları 

açan Halk Dershanelerine kayıtlanan 2509’dur.

1933 yılı itibarıyla Halkevlerinde çalışan üye 

sayısı toplam 18 bindir. Yapılan istatistiklere göre 

bunların 1392’sini kadınlar, kalanını ise erkekler 

oluşturmuştur. Halkevlerinin bu yılki faaliyetle-

ri kapsamında, muhtelif konularda toplam 299 

konferans verildiği, 868 toplantı yapıldığı ve bu 

konferans ve toplantılara da 227.292 kişinin iş-

tirak ettiği8 ifade edilmiştir. Halkevlerinin 1933 

7 9 Mayıs 1935 tarihli CHP Dördüncü Büyük Kurultayını Açış 
Konuşması, ASD, C. II, s. 401.

8 Halkevleri’nin 1933 Senesi Faaliyet Raporları Hülasaları, 
Ülkü’nün Küçük Kitapları, No: 3, Hakimiyet-i Milliye 

yılı faaliyet raporlarında ise bütün sene boyunca 

toplam 1663 toplantının yapıldığı, bu toplantılara 

500.569 kişinin katıldığı, bir yıl içinde 915 kon-

ferans, 373 konser, 511 temsil verildiği ve bunlara 

da 478.837 kişinin iştirak ettiği yazılmıştır.9

1934 yılında sayıları 80’ni bulan Halkevlerinin 

raporları doğrultusunda şu sonuç ortaya çıkmıştır: 

1537 konferans, 402 konser, 539 temsil ve bun-

lara katılan kişi sayısı 800 bindir10. Bu rakamlar 

her geçen sene etkinliklere katılımın arttığını gös-

termektedir. 1938 yılında yani Halkevlerinin açı-

lışının altıncı yılında şube sayısı 209’a yükselmiş, 

üye sayısı ise 100 bini geçmiştir. Bu sene zarfında 

yapılan konferans sayısı 3056, konser 1164, veri-

len temsil 1549, açılan sergi ise 179’u bulmuştur.

Halkevlerinde yapılan çalışmalar kesinlikle 

Atatürk’ün rotasını çizdiği ve prensiplerini belir-

lemeye çalıştığı kültür politikaları çerçevesinde 

yürütülmüş, ilke ve inkılâpların ruhu her zaman 

için ön planda tutulmuştur.

Halkevlerinin en hızlı geliştiği ve en verimli 

olduğu dönem 1932-1940 tarihleri arasındadır. 

Sadece bu tarihler arasında Halkevlerinin tama-

mında 23.750 konferans, 12.350 temsil, 9.050 

konser, 7.850 film gösterisi ile 970 sergi halka 

sunulmuştur. 

Halkevlerinin sanatın çeşitli dallarındaki müf-

redatı temelde, Atatürk ilke ve inkılâpları, millet 

ve yurt sevgisi, gericiliğe karşı savaş, halkçılık ilke-

sini konu alan oyunlar ile halk eğitimi, köy yaşamı 

ve köylü gibi ana temalardan oluşmuştur. Örne-

ğin Aka Gündüz’ün Mavi Yıldırım isimli oyunu, 

tamamen “Kemalizm’i yaygınlaştırmak amacıyla” 

kaleme alınmıştır. Oyunun ana temasını ise “Türk 

öğün, çalış, güven” sözü oluşturmuştur. Yaşar 

Nabi’nin İnkılâp Çocukları, Faruk Nafiz’in Cana-

var, Vedat Nedim’in Değişen Adam, Reşat Nuri’nin 

Bir Yağmur Gece’si bunlardan sadece birkaçıdır.11

Halkevlerinin birinci yıldönümünde Şubat 

1933 tarihinde yayımlanmaya başlayan Ülkü der-

gisi 1937 yılına kadar Recep Peker, bu tarihten 

Matbaası, Ankara 1934.

9 Halkevleri’nin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hülasası, Ulus 
Basımevi, Ankara 1935.

10 Halkevleri’nin 1934 Senesi Faaliyet Raporları Hülasası, Ulus 
Basımevi, Ankara 1935.

11 Halkevlerinde oyun dağarcığı ve sahnelenen oyunlar hakkın-
da bk. Karadağ, a.g.e., s. 125-163.
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1941’e kadar da Fuat Köprülü yönetiminde çık-

mıştır. Ülkü dışında diğer şubelerin farklı isimlerle 

çıkardıkları daha çok sayıda dergi yayımlanmıştır. 

Dergilerin içinde en önemlileri, Ün-Isparta, Kon-

ya-Konya, Gediz-Manisa, Uludağ-Bursa, Çorum-

lu-Çorum, Başpınar-Gaziantep, Yeni Türk Mecmu-

ası, Halk Bilgisi Haberleri-Eminönü Halkevidir.

Halk Mecmuası’nın asıl önemli yanı, halkı 

eğitmeye yönelik bir yapıya ve misyona sahip ol-

masıdır. Öyle ki, derginin renkli çıkmaya başla-

dığı 48. sayısından itibaren “Medeniyet Dersleri” 

başlığında hazırlanan bölümleri bu misyonunu 

doğrular nitelik taşımaktadır. Tamamen halkın 

eğitilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik olan bu 

çalışmalarda; Şapka nasıl giyilir? Nasıl öksürülür? 

Sandalyede nasıl oturulur? gibi konular işlenmiş-

tir. Örneğin, resimlerin yardımıyla Şapka nasıl gi-

yilir? sorusu üzerine, birinci resimde şapka böyle 

giyilmez, ikinci resimde de şapka şöyle giyilir tar-

zında bir anlatım yolu seçilmiştir.12

Halka doğru gitmek ve halka ulaşmak için ya-

pılan çalışmalar çerçevesinde, Cumhuriyet döne-

minde âdeta bir devlet politikası haline getirilecek 

olan köycülük de zaman zaman gündeme geti-

rilmeye ve köylünün içinde bulunduğu durum 

tartışılmaya çalışılmıştır. Bilindiği gibi Türkiye’de 

o tarih itibarıyla nüfusun %70-80’i köylerde 

yaşamaktadır. 

Bu anlayış ise Köy Enstitüleri’nin kurulmasına 

yol açacak ve Halkevleri’yle yapılmaya çalışılan 

ideolojik formasyon kazandırma gayreti köylere 

kadar genişletilecekti. Eğitmen yetiştirme dene-

yimi köy enstitüsü sisteminin ilk adımıdır. İlk 

eğitmen kursu 1936 yılı yaz aylarında deneme ni-

teliğinde, Eskişehir’in Çifteler bucağındaki Mah-

mudiye köyünde ilkokulda açıldı. Orada açılma-

sının nedeni Çifteler harası araçlarından ve tarım 

elemanlarından yararlanmaktı. Burada verilen 8 

aylık kursu bitirenlere öğretmen yerine eğitmen 

denilecekti. Askerlik görevleri sırasında okuma 

yazma öğrenmiş köy gençleri bu eğitim progra-

mından geçirildikten sonra köy ilkokullarında 

eğitmen olarak görevlendirilmişlerdir. Böylece 

12 Ek 2: 13 Kanunusâni 1930, S. 49, s. 3; 10 Şubat 1930, S. 
53, s. 7, Halk Mecmuası’nın “Medeniyet Dersleri” köşesinden 
örnekler.

köy gençlerine ülkenin eğitim sorunlarının çözü-

münde yer verilerek ilk adım atılmıştır.

10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölmesi ile Cum-

hurbaşkanlığı koltuğuna İsmet İnönü oturmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na ise Hasan Ali Yücel, İl-

köğretim Genel Müdürlüğü’ne de İsmail Hakkı 

Tonguç getirilmiştir. Özellikle Köy Öğretmen 

okulları kendilerinden beklenen başarıyı göstere-

meyince, 17 Nisan 1940 tarihinde çıkarılan 3803 

sayılı “Köy Enstitüleri ve Köye Lüzumlu Sanat 

Erbabı Yetiştirme Kanunu” 1. maddesi “Köy Öğ-

retmeni ve diğer meslek erbabı yetiştirmek üzere, 

tarım işlerine uygun arazisi bulunan yerlerde Milli 

Eğitim Bakanlığınca Köy Enstitüleri açılır.” hük-

münce Köy Enstitüleri açılmıştır.13

Köy Enstitüleri, sadece tek parti rejiminin de-

netimi altında ve merkezi iktidarın destekleme-

siyle varlığını sürdüren bir eğitim deneyiydi. Tek 

parti yönetimi, kırsal kesimlerde yeni kadrolar ya-

ratabilmek amacıyla çeşitli atılımlar yapmış ama 

bunun yükünü köylüler çekmiştir. Dolayısıyla 

bizzat hizmet götürdüğünü söylediği köylüden 

destek alamamıştır. Esasında dar bir kadro ile yü-

rütülen bu girişim köylülerin desteğini alamadı-

ğı için çok partili rejime girince ortadan kolayca 

kaldırılmıştır.14

13 Osman Akandere, Nihal Yıldız, “Köy Enstitülerinin İdeolojik 
Yapısı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal 
Of Modern Turkish History Studies XVII/35 (2017-Güz/
Autumn), ss. 275-316.

14 Ziynet Bahadır, Köy Enstitülerinin Sosyolojik İncelenmesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi Doktora Tezi, Sivas, 1994, s.206.

Toplumsal dönüşümün yukarıdan aşağıya 
ve bütünüyle devlet eliyle yapılmaya 
çalışılması karşısında, başlangıçta 
öngörülen başarı sağlanamamıştır. 

Cumhuriyet’in yaratmak istediği kültürel 
kimlik içerisinde çağdaş toplumu 

oluşturmak için yapılan çabalarda halkın 
katılımı büyük ölçüde mümkün olamadı. 
Bu durum, tek parti iktidarının ortadan 
kalktığı 1950 yılından sonra çok daha 
belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır.
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Sonuç

18. yüzyılda başlayarak, 19. yüzyılda Tanzimat 

Fermanı ile ciddi bir ivme kazanan modernleşme-

çağdaşlaşma-batılılaşma düşüncesi Cumhuriyet’in 

ilanı ile birlikte nihai şekline kavuşmuştur.

1923 yılından itibaren eğitimde birliğin sağ-

lanması maksadıyla mektep ve medreselerin ka-

patılması, yerine modern okulların açılması; bu 

doğrultuda Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkar-

tılması bu sürecin en belirgin noktasıdır. Yeni 

bir ulus inşa etme çabalarının bir sonucu olarak 

Halkevleri ve Köy Enstitüleriyle, Avrupa’da o dö-

nemdeki benzerlerinin Türkiye’de açılması, yeni 

rejimin dönüşümden neyi murad ettiğini açıkça 

izhar etmektedir.

Din olgusu, bu süreci akamete uğratabilecek 

yegâne olgudur. Bu sebeple, Cumhuriyet devrim-

leri adı altında bir dizi uygulamaya gidilmiştir: 

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Şapka Gi-

yilmesi Hakkında Kanun (25 Kasım 1925) Tekke 

ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) 

ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve 

İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925) Uluslarara-

sı Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü 

(26 Aralık 1925). Lakap ve Unvanların Kaldırıldı-

ğına Dair Kanun (26 Kasım 1934) Bazı Kisvelerin 

Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). 

Bu devrimler ile istenilen “yeni ulusal kimlik”in 

önünde engel olarak görülen “gericilik”le müca-

dele edileceği düşünülmüştür.

Ancak, toplumsal dönüşümün yukarıdan 

aşağıya ve bütünüyle devlet eliyle yapılmaya ça-

lışılması karşısında, başlangıçta öngörülen başarı 

sağlanamamıştır. Cumhuriyetin yaratmak istediği 

kültürel kimlik içerisinde çağdaş toplumu oluştur-

mak için yapılan çabalarda halkın katılımı büyük 

ölçüde mümkün olamadı.15 Bu durum, tek parti 

iktidarının ortadan kalktığı 1950 yılından sonra 

çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. 
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“Elif, lam, mim. Bu o kitaptır 
ki, kendinde hiç şüphe yoktur. 
O muttakiler için doğru yolun ta 
kendisidir. Onlar ki, gayba ina-
nırlar, namazı dosdoğru kılarlar 
ve kendilerine verdiğimiz rızık-
tan Allah için harcarlar. Ve onlar, 
sana indirilene de senden önce 
indirilene de inanırlar. Ahirete 
de yakinen inanırlar. İşte Rab-
lerinin gösterdiği yolda yürüyen 
kimseler onlardır ve kurtuluşa 
erenler ta kendileridir.” (Bakara, 
2/1-5)

“…Bugün dininizi kemale er-
dirdim, üzerinize olan nimetimi 
tamamladım ve size din olarak 
İslâm’ı seçtim…” (Mâide, 5/3)

“Ey iman edenler; Allah’a, 
peygamberine, peygamberine 
indirdiği kitaba ve daha önce 
indirdiği kitaba inanın. Kim, 
Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 
peygamberlerini ve ahiret günü-
nü inkar ederse; şüphesiz derin 
bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisâ, 
4/136)

“Allah’ın sana verdiği şeyler-
de ahiret yurdunu ara. Dünyada-
ki nasibini de unutma. Allah’ın 
sana ihsan ettiği gibi sen de 

ihsanda bulun. Yeryüzünde boz-
gunculuk arama. Doğrusu Allah; 
bozguncuları sevmez.” (Kasas, 
28/77)

“Biz; onu, düşünüp öğüt al-
sınlar diye senin dilinde indire-
rek kolayca anlaşılmasını sağla-
dık.” (Duhan, 44/58)

“Doğrusu Biz, insanı en güzel 
biçimde (ahsen-i takvim) yarat-
tık. Sonra onu, aşağıların aşağı-
sına (esfeli safilin) döndürdük. 
Yalnız iman edip salih amel işle-
yenler müstesna. Onlara kesinti-
siz mükâfat vardır.” (Tin, 95/4-6)

“İman; Allah’a, meleklerine, 
Allah’a kavuşmaya, peygamber-
lerine inanmak ve keza son di-
rilmeye iman etmektir. İslâm; 
Allah’a ibadet etmek ve ona hiç-
bir şeyi ortak yapmamak, nama-
zı ikame etmek ve farz kılınmış 
zekâtı eda etmek ve ramazanda 
oruç tutmaktır. İhsan; Allah’a 
sanki onu görüyorsun gibi iba-
det etmektir. Şüphe yok ki, sen 
her ne kadar O’nu görmüyorsan 
da, O seni muhakkak görür.” 
(Buhari, İman 37; Müslim, İman 
1)

“İslâm beş şey üzerine bina 
olunmuştur: Allah’tan başka ilah 
olmadığına ve Muhammed’in 
(sav) Allah’ın Resulü olduğuna 
şehadet etmek, namazı ikame 
etmek, zekâtı eda etmek, hac-
cetmek, Ramazan orucunu tut-
mak.” (Buhari, İman 1; Müslim, 
İman 22; Nesai, İman 13; Tirmi-
zi, İman 3)

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

“Şüphesiz ki Allah, sizin su-
retlerinize ve renklerinize bak-
maz. Fakat O, kalbinize ve ni-
yetlerinize bakar.” (Müslim, Bir 
33; İbn Mace, Zühd 9; Ahmed, 
Müsned 2/285)

İslâm kelimesi selam kökün-
den gelir ve anlamı barış ve esen-
lik demektir. İslâm, tüm insanlı-
ğın yaratılışına, doğasına uygun 
bir biçimde barış içinde yaşama-
sı ve esenlik yurdunu inşa etme-
si demektir. Kısaca İslâm temel 
inanç kaynağı olan Kur’ân üze-
rinden geliştirilen inanç, düşün-
ce ve yaşam tarzıdır. Bir varoluş 

İSLÂM ANLAYIŞI

Temel HAZIROĞLU

İ

slâm; insanlık temelli bir Müslümanlık anlayışını bağrında taşıyan, İslâm 
birliğini birliktelik üzerinden temin edecek bir barış ve dayanışmayı 
bünyesinde gerçekleştiren ve tüm insanlığın nabzını tutup fıtratını, 
vicdanını ateşleyecek ve ahlak ayaklanmasını sağlayacak bir yaklaşımı 
uhdesinde geliştiren dinamiklerle dolu bir imkânlar yığınıdır. İslâm 
aynı zamanda insanı sonsuz geleceğe, ebediyete çağırdığı, her zaman 
ve her şart altında güzel bir dünya vadettiği için büyük bir umuttur.
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biçimi, hayat ve kâinat görüşü 
ekseninde bir kendini gerçekleş-
tirme tarzıdır.

İslâm sadece ve ancak Allah’a 
tam bir teslimiyet demektir. Tes-
limiyetten maksat Allah’ın emir-
lerine tam olarak ram olmaktır. 
İslâm, öncelikle onu derinliğine 
anlamak ve yaşamak, sonrasında 
ise başkalarına güzel örnek ola-
rak en uygun yol ve yöntemle 
insanları ona davet etmek, onun 
tam ve doğru anlaşılması için uy-
gun üslup ve tarzla açıklama-
lar yapmaktır.

İlk insan ve ilk peygam-
ber Hz. Âdem’den itibaren 
bütün peygamberlerin tebliğ 
ettikleri tevhid dininin or-
tak adı İslâm’dır. Başka bir 
ifadeyle, tarih boyunca bü-
tün Peygamberlerin getirdiği 
tüm semavi dinlerin ortak adı 
İslâm’dır. Son Peygamber Hz. 
Muhammed’in getirdiği dinin 
adı Müslümanlıktır. Onun 
kitabı da Kur’an’dır. Diğer se-
mavi kitaplar değişmiştir yani 
tahrif olmuştur (muharref 
kitap). Ancak son kitap olan 
Kur’ân-ı Kerim bizatihi Allah 
tarafından korunmuştur, ha-
len korunmaktadır ve ebedi-
yete kadar korunacaktır.

İslâm’ın Dört Temeli

İslâm dört temel üzerine 
oturur; iman, salih amel, hak-
kı tavsiye, sabrı tavsiye.

İman; Allah’tan gelenleri kalp 
ile tasdik, dil ile ikrardır. Salih 
amel; inanılan şeyleri samimiyet-
le hayata uygulamaktır. Hakkı 
tavsiye; her insana sırat-ı müs-
takimi, doğru yolu en güzel şe-
kilde anlatmaktır. Sabrı tavsiye; 
hak yolunda her an karşılaşılma-
sı muhtemel tehlikelere karşı ta-
hammülü öğütlemek, zorluklara 
karşı direnmeyi, azmi tavsiye 
etmektir. 

Bugün insanoğlunun en 
önemli davası insan olma da-
vasıdır, insan kalma davasıdır. 
Bunun için herkesin insan ve 
yaratılışı hakkında bir fikrinin, 
toplum ve kâinat hakkında da 
bir tahayyülünün, bir tasavvuru-
nun olması gerekir. Bu konuda 
İslâm, insanlığa ve tüm toplum-
lara büyük imkânlar, büyük ni-
metler sunmaktadır.

İslâm’ın tam, doğru ve açık 

olarak anlaşılmasında Vahiy 
ile akıl ilişkisi hayati derecede 
önemlidir. Zira buradaki bir ak-
saklık birçok yanlışın tetikleyi-
cisi olur. O yüzden bunun çok 
açık, net ve doğru bir şekilde 
ortaya konması gerekir.

Şu açıktır ki, vahyin muha-
tabı akıldır. Zira alemlerin Rab-
bi Allah, akıl sahiplerini muha-
tap alıp onlara Peygamberler 
üzerinden mesajlar yollamıştır. 

Dolayısıyla akıl sahiplerinin dü-
şünüp ibret alması en doğal ve 
beklenen bir durumdur. Bu nok-
tada akılsız olanlar zaten mazur-
dur. Akıldan yoksun olanların 
sorumlu olmaması tam da bunu 
anlatmaktadır.

Aklın öncelikli görevi vahyi 
anlamak, kavramak ve sindir-
mektir. Aklın diğer bir görevi de 
hakikati anlayamadığı durumlar-
da söz konusu gerçekliği akıldışı 
olarak değil akıl üstü olarak gör-

mek yani hakikate sadakatini 
sürdürmektir. İşte akıl bunu 
idrak ettiği ve sınırlarını fark 
ettiği oranda gerçek akıldır, 
“selim akıl”dır. İslâm bu te-
mel üzerinden neşet etmelidir. 
Yoksa bir sürü akıldışılıklarla 
ve sapıklıklarla karşılaşma ih-
timali mevcuttur. 

Bir İmkân Olarak Vahdet

Daha önce altını çizdiği-
miz gibi, İslâm’ın esası, özü 
ve temeli tevhid’dir. Tevhid’in 
birinci adımı bütün ilahların 
reddedilmesi, Allah’ın bir ve 
tek Rab olarak kabul edilme-
sidir. İkinci adımı ise İslâm’ın 
eksiksiz, tam, net ve doğru 
anlaşılmasının ve hayata uy-
gulanmasının tek önderi Hz. 
Muhammed (s.a.v.) olmasıdır. 
Söz konusu bu durum açık ve 
net olarak insanların birliğini 
ve vahdetini gerekli kılar. Bu-

nun bir sonucu vahdet prensibi, 
hayatı bir bütün olarak görür, 
insanı bir bütün ve bir değer 
olarak doğal olarak da insanları 
bir, eş, eşit ve kardeş olarak ele 
alır. Vahdet imkânı toplumun 
hür, bağımsız ve eşit üyelerden 
oluşmuş bir bütünlük içinde ha-
yat bulmasını gözetir. Gerçek bir 
toplumsallaşmanın ve her ko-
şulda birlik, dirlik ve dayanışma 
içinde yaşamanın yollarını açar.

Aklın öncelikli görevi vahyi 
anlamak, kavramak ve 

sindirmektir. Aklın diğer 
bir görevi de hakikati anla-
yamadığı durumlarda söz 
konusu gerçekliği akıldışı 
olarak değil akıl üstü ola-
rak görmek yani hakikate 
sadakatini sürdürmektir. 
İşte akıl bunu idrak ettiği 
ve sınırlarını fark ettiği 
oranda gerçek akıldır, 

“selim akıl”dır. İslâm bu 
temel üzerinden neşet 

etmelidir. Yoksa bir sürü 
akıldışılıklarla ve sapıklık-
larla karşılaşma ihtimali 

mevcuttur.
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Dolayısıyla insan ve toplum 
maddi ve manevi tarafıyla par-
çalanmaz bir bütündür, vahdet 
içindedir. Bunun sonucu olarak 
hem bireysel hem de toplumsal 
olarak insan hür, bağımsız ve 
şahsiyet sahibi bir varlık olarak 
birdir, bütündür. Ayrıca insan 
fıtratına, aslına sadık kalmakla 
mükellef ve iyilikle yapmakla 
görevlidir. Ve İnsan, kendisinden 
emir ve yasakların kalkacağı bir 
duruma ulaşamaz. Şu da bir ger-
çektir ki, Allah insana gücünün, 
takatinin yetmeyeceği bir şeyi 
teklif etmez ve bundan dolayı da 
onu sorumlu tutmaz. 

Bir Nimet, İmkân ve Umut 
Olarak İslâm

En geniş anlamda hayat tar-
zı, kâinat telakkisi olan İslâm 
bir sistem vazediyor, bir nizam-ı 
âlem sunuyor. Âleme nizam ver-
me İslâm’ın en temel unsuru ve 
karakteristiğidir.

Aslında gerçek bir din ola-
rak İslâm fıtratın korunmasını, 
insanın doğasıyla sözleşmesini 
teminat altına alır. İnsanoğlunun 
insanca varoluşunun temellerini 
atar, insanın hakikate sadık kala-
rak aslına uygun olarak yaşama-
sını sağlar. Bu çerçevede İslâm 
hak ve adalet peşinde koşmak, 
hürriyet ve bağımsızlık için mü-
cadele etmektir. Bu noktada din 
hayatı ve insanı bir bütün olarak 
ele alır ve insanı tüm boyutlarıy-
la kucaklar, kuşatır ve imkânlara 
gark eder.

İslâm bütün peygamberleri 
hak olarak görür. Peygamberle-
rin ilki Hz. Âdem ve sonuncusu 
da Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). 
İslâm, tüm peygamberlerin gön-
deriliş amacı olan “müjdeci ve 
uyarıcı olma” misyonu üzeri-
ne kuruludur ve insanlığın en 
büyük nimeti, imkânı ve umu-
dudur. İnsan bunu fark edip 

anladığında kendine gelecek ve 
kendisini gerçekleştirecektir.

İslâm’ın özü Kur’ân ve 
Sünnet’tir. Bunları referans alıp 
buradan çıkarılacak her sonuç; 
Kitap ve Sünnet baz alındıkça, 
yanlış da olsa doğru da olsa, in-
sanı dinden çıkarmaz. Bu çer-
çevede meşru ve makul olmak 
kaydıyla usul esastır. Dolayısıyla 
kişinin beyanı, tutum ve davra-
nışları arasında öncelik beyan-
dadır. Yani “Beyan esastır ve ehli 
kıble tekfir edilemez.”

Bu noktada farklı anlayışların 
ve yolların (mezheplerin) olması 
doğaldır. Unutmayalım ki, Arap-
ça “zehebe” (gitmek) kökünden 
gelen mezhep nihayetinde gidi-
len yol demektir. O yüzden mez-
heplerin hepsi bir bütün olarak 
imkandır, zenginliktir. Hatta 
bu farklılıklar aynı zamanda bir 
enerji ve sinerji kaynağıdır. Bu 
noktada mezheplerin ve kimlik-
lerin tümünü kucaklayacak, ku-
şatacak ve kapsayacak, araların-
da köprüler ve bağlar kuracak, 
birlikte dayanışarak yaşamayı te-
min edecek bir toplumsallaşma 
için her zaman ve her koşulda 
yeni bir dil, üslup ve siyaset inşa 
edilmesi hayati derecede öneme 
haizdir. 

Unutmayalım ki, Allah’ın 
kitapta ne murat ettiği Kur’âni 
anlayış, insanların Kur’ân ve 
Sünnet’e nispetle ne anladığı 
İslâmî anlayıştır. Başka bir de-
yişle Kur’âni anlayış tek, İslâmî 
anlayış birden çok ve çeşitli ola-
bilir. O yüzden de hiçbir İslâmî 
anlayış reddedilemez, Kur’an ve 
Sünnet’e nispet edildiği sürece 
mensubu tekfir edilemez. Bu 
noktada “Ehli kıble tekfir edile-
mez.” temel bir düsturdur. Dola-
yısıyla bir kimsenin söz ve dav-
ranışlarında İslâm’a yaslanarak 
bir tevil varsa ve bu tevil doğru 
değilse dahi o kimse küfürle 

itham edilemez. O yüzden mil-
letin bütün renkleri kardeşliğin 
ve birlikte yaşamanın bir işa-
retidir ve hiçbir kişi ve kurum 
bunların arasına nifak sokamaz. 
Unutulmamalıdır ki, insanların 
küfrüne delil arayıp kafirliklerini 
ispat etme çabası Müslümanla-
ra yakışmaz. Dolayısıyla, İslâm’ı 
referans almak ve ona nispet 
etmek şartıyla herkes, kitaptan 
birtakım sonuçlar çıkarabilir ve 
çıkardığı bu sonuçlar yüzünden 
de Müslümanlığına bir halel 
gelmez. 

İslâm her şeyden önce insanı 
kendisine, fıtratına çağırır ve do-
ğasıyla yaptığı sözleşmeyi sürekli 
ona hatırlatır. “İnsan olma” da-
vası peşinde koşmayı insanlığa 
öğütleyen bu dine sahip çıkmak 
herkesin hakkı ancak dini ken-
disininmiş gibi tutum ve davra-
nış geliştirip bunu insanlığın do-
ruklaşması olan Müslümanlığa 
mal etmek hiç kimsenin hakkı 
değildir. 

İslâm; insanlık temelli bir 
Müslümanlık anlayışını bağrın-
da taşıyan, İslâm birliğini birlik-
telik üzerinden temin edecek bir 
barış ve dayanışmayı bünyesinde 
gerçekleştiren ve tüm insanlığın 
nabzını tutup fıtratını, vicdanını 
ateşleyecek ve ahlak ayaklan-
masını sağlayacak bir yaklaşımı 
uhdesinde geliştiren dinamik-
lerle dolu bir imkânlar yığınıdır. 
İslâm aynı zamanda insanı son-
suz geleceğe, ebediyete çağırdığı, 
her zaman ve her şart altında gü-
zel bir dünya vadettiği için bü-
yük bir umuttur.

Sonuç olarak, İslâm anlayışı-
nın temelinde bir bütünlük için-
de Kur’ân ve Sünnet vardır. 

Ve İslâm’ın özü de kökü de 
kaynağı da Tevhid’dir.

Evet, İslâm; nimettir, 
imkândır, umuttur…
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sınıftan çıkıyordu. Ben kendi-
sini kapı önünde bekliyordum 
sonra onun elinden tutarak eve 
dönüyorduk. Mekteplere nef-
retim böyle başladı lakin orada 
bitmedi. 

Babam, demiryolcu, eski ve 
yeni yazıyı pekâlâ okuyabilen, 
ağzı laf yapan, üstüne üstlük 
Siirt Tillolu bir şeyhin de erken 
yaşlarda elini tutup, ondan icazet 
almış birisiydi. O tarihlerde pek 
az Müslüman’da bulunan siyasi 
bir bilincin de sahibiydi. Devle-
tin Müslümanlar üzerindeki bas-
kısının farkında, bu farkındalığı 
evin içerisinde de rahatlıkla dil-
lendiren bir öğretinin sahibiydi. 

İleride orta derece ile mezun 
olacağım ilk mektep maceram, 
zihnimin ve kalbimin bütün 
ömrüm boyunca münakaşa ve 
münazara edeceği tezatların ilk 
adımını teşkil etmiştir. Asla gö-
nüllü bir talebe olmadım. Daima 
daha sonraki bütün mektep sıra-
larında da artık kerhen bulunan, 
bulunduğu yerin temel bütün 
esprileriyle kendisine muhalif ol-
duğu birisiydim. Çünkü ben her 

K itapla ne zaman, kaç yaşım-
dayken tanıştım? Elbette eli-

mi sürme cesareti gösteremesem 
de babamın ve anneannemin 
(evet annem okuyamıyordu) 
ellerindeki Mushaf’a acaba bir 
kitap nesnesi olarak mı bakmış-
tım? Sanmıyorum. Mushaf’ın 
bütün evlerde kendi hizamızda 
değil daima baş üzerinde, öpü-
lüp başa konulan farklı bir se-
remoninin nesnesi muamelesi 
gördüğünü biliyorum. 

Onu geçelim.
Elaziz’de doğduktan bir ya-

hut iki yıl sonra Maden kasaba-
sındaydık. Beş buçuk yaşıma ka-
dar kaldığımız Maden Dağı’nda 
da hatırımda okuryazarlığa dair 
kalmış bir tek kırıntı bile yok ve 
yine Mushaf dışında. Mushaf ise 
zaten benim uzanamayacağım 
bir mesafede idi daima. 

Mektepli Günler

Nihayet Diyarbekir ve İnönü 
ilk mektebi. Beni mektebe kay-
dettirmeye bisikletiyle götüren 
akrabamızın üniversitede oku-
yan oğulları Erol Ağabey, şehrin 

içerisinde Dilan Sineması’nın 
karşısında bir kahveye uğradı 
önce. Ben bisikletin yanında sa-
atlerce beklerken, kendisi kah-
vede arkadaşlarıyla oyuna daldı. 
Saatlerce endişeli bekleyişin ar-
dından artık mektepliydim. 

Tek tük evin bulunduğu 
Bağlar Mahallesi’nden mektebe 
gidebilmek için alt ve üst geçit-
lerin bulunmadığı Diyarbakır 
Garı’nın rayları üzerinden atla-
mak zorundaydık. Her an gelen, 
giden, manevra yapan bir trenin, 
lokomotifin bulunduğu bu tehli-
keli hatlardan nasıl her gün ge-
çerek altı yaşındaki Metin mek-
tebe varacaktı? Formül bulundu. 
Ev sahibimizin küçük oğlu on 
üç yaşındaki İbrahim de aynı ta-
rihte mektebe yazılacak ve beni 
o götürüp getirecekti. Öyle oldu.

Öyle oldu ama İbrahim Türk-
çe bilmiyordu. İsmini ömrüm 
boyunca asla unutamayacağım 
Bedriye öğretmen, dersler bit-
tiğinde hepimizi dışarı çıkartıp 
İbrahim’i sınıfta bekletiyordu. 
İbrahim kafasında gözünde 
üç beş değnek kırılmış olarak 

BENİM KİTAPLARIM 
KİTAPLI GÜNLERİN 
BAŞLANGICI

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Ankara kazançlarından Varlık Yayınları küçük boy eserlerini de 
unutamam. Eserlerin onlarcasını oradan temin etmişimdir. İslâmî yayınlar 
arasında Türkiye’de telif anlamda bence en kalitelileri Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nin yıllıkları idi. Ellili yıllardan itibaren yayımlanan 
bu değerli mecmuanın bana itikadi bilgi noktasında kattıklarını asla 
unutamam. Sahur vaktinin tayin ve tespitinden Hz. İsa’nın ref’ine kadar 
birçok hususta ilmi anlamda doğru bilgiyi o mecmualardan edinmişimdir.
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vakit muvafık yönelimliydim, 
mektep müfredatları, hocaları 
ve çoğu talebeleriyle onlar bana 
muhaliftiler. 

Uzatmayalım, Malatya’ya 
vardık tayinimiz çıktı. Orta 
mektepli birisiydim. 1960 dar-
besi yaşandı. Babam, üniformalı 
trenci Nuri Bey’i devlet hesaba 
çekti. Muhtemelen CHP’li değil 
ve üniformasıyla namaz kıldı-
ğına şahitlik edenler var. Sonra 
radyo programları boyunca dev-
let yalanları. Yassıada tiyatrosu. 
Babam evde her dinlediğinde 
bu yalanları bize de anlatırdı. 
Menderes üniversiteli çocukları 
diri diri fırınlarda yakmış, şehir 
efsanesi değil, şehirleri yöneten 
iradenin hezeyanları. “Sanıklar 
getirildiler, yerlerini aldılar…” 
Devleti yöneten adamların bü-
tün suçları “köpek davası, bebek 
davası” bu sebeple aralarından 
üçü, biri başbakan öteki ikisi ba-
kan, idam edildiler.

Gitmek zorunda olduğum 
mektepler, işte bu devletin mek-
tepleriydi. Benim ikiyüzlülüğüm 
böyle başladı. Ama Allah bili-
yor içimi, bütün mekteplerdeki 
hocalarım da farkındaydılar ki 
dünyanın en kötü talebesi ola-
rak ve daima çift dikiş yol alan 
birisiydim. Orta ve lise toplam 
altı yıl iken on bir yılda, dört 
yıllık fakülte ise dokuz yılda ta-
mamlandı. Asla mektepli birisi 
olmadım. Mektep sıralarında sı-
nıfta kaldığım bütün zamanlarda 
sokakta ve sahada, eski tabirle 
alayda kendime bir sığınak, barı-
nak aramaya koyulmuştum.

Küçük Kitaplığımız

Babam Malatya yıllarında Si-
irtli şeyhin halifeliğini ilerletti. 
Artık onun da daimi müritleri 
olmaya başlamıştı. Yüzünden 
Kur’ân okumanın dışındaki oku-
malarını azaltmıştı. Bildiklerini 

müritlere aktaran sohbetler ve 
adına zikir dedikleri meclisler 
kurarak bilgiyle değil dille tat-
min yolunu seçmişti. Bilgilendi-
rici, bilgiyi artırıcı çabalar yerine, 
bilineni sayısız defa tekrarlayan 
alışkanlıkların adamı olmuştu. 
Oysa evimizde ona ait küçük de 
olsa bir kitaplık mevcuttu.

Kitaplıkta Mushaf, Tıbyan 
Tefsiri, Mızraklı İlmihal yanın-
da Türkçe Edebiyattan Kerime 
Nadir, Muazzez Tahsin Berkand, 
Güzide Sabri romanları ve Gra-
ziella, Pol ile Virginie, Babalar 
ve Oğullar gibi yabancı roman-
lar da vardı. Eski yazılı birkaç 
eser yanında babamın Osmanlı 
Türkçesiyle kaleme aldığı şiirler-
den oluşan küçük bir cep defteri 
de bulunuyordu. Ancak babam 

camekânlı bu kitaplığı açmaya-
lı çok olmuştu. O camekân çok 
nadiren açılır, en fazla küçük bir 
hatırlama münasebeti sonrasın-
da tekrar kapanırdı. 

Mektebe, orada okutulan 
müfredata karşı gelişen itimat-
sızlığım gün geçtikçe, hocaların 
anlattıklarına dair kalbimden 
yaptığım itirazlar fazlalaştıkça, 
aramız giderek açılıyordu. Bir ba-
kıma işime geliyordu bu durum. 
Çünkü sonuçta uzun ve zorunlu 
mesai isteyen bir işten kurtulu-
yor, hür kalıyordum. Artık onla-
rın dilediğini değil, kendi dile-
diğini yaşayan birisi olacaktım. 
Bu tutumun da bir tür tembellik 
olabileceğini, kimi malumattan 
mahrum kalacağımı o tarihlerde 
düşünemezdim. Şimdilerde bazı 
eksiklikler hissetmiyor değilim. 
Ne var ki resmî mekteplere olan 
itimatsızlığımın beni yönlendir-
diği yeni düşünme ve inanma 
alanımdan asla pişman değilim. 

Orta mektep sıralarında iken 
o tarihlerde Amerikan menşeli 
resimli roman furyası başlamış-
tı. Elaziz’de amcamlar vardı. Yaz 
aylarında gittiğimiz Elaziz ve 
Harput’ta en fazla birlikte olma 
arzusu taşıdığım kişi, amcamın 
oğlu benden iki yaş büyük rah-
metli ağabeyim Halil Hazık idi. 
O ve ben söz konusu bu resim-
li romanlar arasından en fazla 
Tommiks, Teksas, biraz da Pekos 
Bill isimli olanlarına düşkün-
dük. Halil ağabeyim üç ablasın-
dan sonra amcamın tek erkek 
evladı olduğundan daima cebi 
para dolu olurdu. Bense harçlık 
bakımından her vakit epeyce 
yoksul sayılırdım ona nazaran. 
Bu sebeple kendisi bu resimli 
romanlardan satın alır benim de 
okumamı sağlardı. 

Teksas, Tommiks gibi resimli 
romanların hemen tamamı Ame-
rikan ihraç malı idi. Televizyon 

Harput kökenliyiz ya, 
mahalli folklorumuzun 

tetiklemesiyle hem 
ağabeyim hem de 

ben şiir ve türküleri 
seviyoruz. Türkü 

söyleyemiyoruz ama 
defterlerimize şiirler 

yazıyoruz. Benim 
el yazım çok kötü, 

ağabeyim ise neredeyse 
bir ressam. İnce 

pelür kâğıtlarından 
birer ikişer cilt defter 
yapıyoruz kendimize. 

Daha doğrusu ağabeyim 
bana da kendisine de 

yapıyor. Defterlerin kalın 
da kapakları var. Model 
kitapmış gibi davranarak 
o ciltlere birer şiir kitabı 

ismi de koyuyoruz.
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doldurulmuş yığınla her türlü ki-
tap olurdu. Son derece de ucuza 
satılırdı bu kitaplar. Elbette çoğu 
bayağı, hafif eserler yanında za-
man zaman batı klasiklerinden, 
bazen de düşünce ve felsefe eser-
leri, en çok temin ettiğim ise Ma-
arif Vekâleti’nin vaktiyle yayım-
ladığı beyaz kapak üzerine siyah 
ve kırmızı yazılarla basılmış, 
küçük boy edebiyat eserleriydi. 
İbn Haldun’un Mukaddime’si, 
Celalettin Rumi’nin Mesnevi’si, 
Feridüddin-i Attar’ın Mantıku’t-
Tayr’ı ile beraber yığınla Batılı 
roman vb. temin etmiştim. An-
cak onları o gün okuduğumu 
söyleyemem. Muhtemelen bir 
arşivci saydığım ağabeyimin de 
etkisiyle, bu eserleri ileride oku-
mak üzere biriktirmekteydim.

Ağabeyimin mükemmeliyetçi 
bir tarafı olduğu gibi çok güzel 
resim de yapıyordu. Hece vezni 
şiirleri içerisindeki bir beyit hala 
hatırımdadır: “Ebruyu yay etti, 
ok oldu müjgân/ Şu garip gön-
lümü deldi de geçti.” Ağabeyim 
kendisine ve bana kare biçimin-
deki kurşun kalem silgilerinden 
birer mühür yapmıştı. Silgiyi 
jiletle oymuş isimlerimizin baş 
harflerini çıkartmıştı. Mürekke-
be daldırıp kitaplarımıza mühür 
basıyor ve onları numaralıyor-
duk. O sanırım bir ömür bu alış-
kanlığını sürdürdü, arşivciliğini 
de. Ben dört yüz ellinci kitabım-
dan sonra artık mühür basmak-
tan vazgeçmiştim. 

Ankara kazançlarından Varlık 
Yayınları küçük boy eserlerini de 
unutamam. Eserlerin onlarcasını 
oradan temin etmişimdir. İslâmî 
yayınlar arasında Türkiye’de te-
lif anlamda bence en kalitelile-
ri Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nin yıllıkları idi. Ellili 
yıllardan itibaren yayımlanan bu 
değerli mecmuanın bana itikadi 

ve sinema endüstrisinin henüz 
bugünkü kadar yaygın bulun-
madığı, internetin ise başlama-
sına epeyce zamanın beklendiği 
yıllardı. 1960’lı yılların başına 
kadar memleketin ilk mektep-
lerinde yine Amerikan malı süt-
tozu ve margarin yağının dağı-
tıldığını hatırlarız. Midemizden 
kalbimize kadar bütün ihtiyaç-
larımızı kendi iradesi doğrul-
tusunda doyurmaya çalışan bu 
Amerika, demek ki bütün za-
manlarda elini üzerimizden hiç 
eksik etmemişti. 

Ancak beni mektep ile ai-
lemin terbiye metodu arasında 
şaşkın hâlde bunaltan söz ko-
nusu ikilik yanında dikkatimi 
çeken başka bir hususu da hep 
önemsemişimdir. Açıkçası özel-
likle Teksas ve Tommiks ikilisini 
birkaç yıl bayağı severek, benim-
seyerek okumuşumdur. Yukarı-
da zikretmiştim, amcamlarla ala-
kamı. Amcam 1960 yılında trajik 
bir tren kazasında vefat edince 
ailesi yengem, üç ablam ve am-
caoğlu Halil Hazık Ankara’ya 
taşındılar. Ben de mektebe ara 
verdiğim, sınıfta kaldığım, mek-
tepten uzaklaştırıldığım yılları 
Ankara’ya giderek amcamlarda 
geçirmekteydim. Amcamın oğlu 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesinde okuyordu. Ben de ba-
zen onunla fakülteye gider, arada 
bir de Mehmet Akif İnan’ın mü-
dürlüğünü yaptığı Türk Ocağı 
salonlarındaki konferanslara ka-
tılırdım. Amcamın kızları Hayat 
mecmuası alırlardı. O zaman bu 
mecmua da resimli foto roman 
ilave olarak verirdi. Onları da 
yalnızca ben okuyordum.

Şimdi söylemek istediğim 
odur ki zihni karmakarışık 
olan ben, o günkü kavrayışım-
la Amerikan fotoromanlarıyla 
Türkiye’ninkini karşılaştırdığım-
da tablonun manzarasını nasıl 

görmekteydim? Malumdur ki 
Türkiye dindar ve muhafazakâr 
kesimlerinin mesela domuz eti 
yemeye, alkol almaya ve kadın 
unsurunun kılık kıyafetine yö-
nelik hassasiyeti, tevhid-şirk 
münasebetinden çok daha yük-
sektir. Domuz eti yemeye göster-
diği özeni şirke yahut Resûlüllah 
adına yalan uydurmaya asla gös-
termezler. Pekâlâ, iki memleket-
te yayınlanan farklı fotoromanla-
rın ahlaki anlamdaki mukayesesi 
nasıl bir netice veriyordu? Bir 
ikinci ikilem olarak zihnim ve 
kalbim bu hususta Amerikan 
resimli romanlarındaki ahlaki 
tutumu daha İslami bulmaktay-
dı. Türkiyeli fotoromanlar ise 
tepeden tırnağa kötü ahlak rol 
modelliği yapan eserlerdi. Ame-
rika Türkiye’den daha mı güzel 
ahlaklı idi?

Gazeteler, Çizgi Romanlar ve 
Klasikler

O zamanki Hürriyet gazetesi 
tıpkı şimdiki gibi hemen her gün 
magazin dolu ilaveler veriyordu. 
Oradaki renkli resimlerin nere-
deyse tamamı çıplak kadınlarla 
doluydu. Onu taklit eden sağcı 
Tercüman gazetesi ise İnci adlı 
bir resim roman ve ilave vermeye 
başlamıştı. Çoğu namazlı niyazlı 
insanların satın aldığı, Kadircan 
Kaflı, Ahmet Kabaklı gibi sağcı-
ların yazı yazdığı bu gazetenin 
ilavesi de Teksas ve Tommiks re-
simli romanlarından daha düşük 
ahlaklı yayınlar yapmaktaydı. 
Çocukluktan çıkmaya çalışan 
benim zihnim babamın da satın 
aldığı Tercüman gazetesine dair 
tezatlarla bunalıyordu.

Birkaç yıl üstü üstüne Ankara 
seyahatleri bana çok şey kazan-
dırdı. Kızılay’da Kocabeyoğlu 
Pasajı’nın bodrum katında o ta-
rihlerde sahaf dükkânları vardı. 
Yerlere, koridorlara sere serpe 
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bilgi noktasında kattıklarını asla 
unutamam. Sahur vaktinin tayin 
ve tespitinden Hz. İsa’nın ref’ine 
kadar birçok hususta ilmi anlam-
da doğru bilgiyi o mecmualar-
dan edinmişimdir. Bir fakültenin 
yıllıkları sahaflara niçin düşerdi? 
Bugünden izahını yapmak kolay, 
ancak o günlerde bunu kavrayan 
kaç kişi vardı acaba. Evet, Tür-
kiyeli muhafazakârlar ve dindar-
lar bu mecmuadaki makaleleri 
besbelli aforoz etmekteydiler. 
Herkes elindekini sahaflara akta-
rarak dinden çıkmaktan kurtu-
luyor olmalıydı. 

Anlattığım dönem ömrüm 
içerisinde 1960 ile 1965 arasın-
daki kesittir. Çünkü 1965 son-
rasında benim okuma maceram 
dehşetli biçimde evrilecek yep-
yeni bir mecraya girecektir. 

Türkiyeli fotoromanların 
Amerikan resimli romanlarında-
ki temiz saf ahlaka bugün bile 
eriştiği söylenemez. Nitekim 
aynı mukayeseyi Hollywood’un 
kovboy filmleri ile Yeşilçam 
filmleri arasında yaptığınızda da 
ortaya çıkan tablo Amerikan le-
hine olacaktır. Şimdi bu olup bi-
tenleri gelin komplo teorileriyle, 
Amerika’nın Türkiye üzerindeki 
emelleriyle açıklayın, kimin kal-
bi tatmin olur acaba?

Amerikan resimli romanları 
periyodik şekilde her hafta yeni 
bir macerayı anlatan nüsha ile 
karşımıza çıkmaktaydı. Ama 
ben bu periyodu izleyebilecek 
bir ekonomik güce sahip değil-
dim. Açıkçası böyle bir gücüm 
olsaydı da mevcut bilincim, bu 
kitaplara iştahla ücret ödeme-
me mani olurdu. Okuyordum 
evet ama başka bir şey elimden 
gelmediği içindi. Şehrin büyük 
camisi Yeni Caminin dış bahçe 
duvarlarına sergi yaparak Daren-
deli kimi esans ve kitap satıcı-
ları, okunmuş kitapları diziyor, 

satıyorlardı. Hatta bu kitapları 
kiralayanlar da vardı. Satın al-
mak on kuruş ise, kiralamak iki 
macera beş kuruşa idi. Bir de 
mahalle arkadaşları aramızda 
değiş tokuş yaparak, bütün ma-
ceralardan böylece haberdar kılı-
yorduk kendimizi. 

Darendeli kitapçılarda din 
adına dua mecmuaları, yasin-i 
şerif ve mevlid-i şerif kitapla-
rının yanında hatırladığım ka-
darıyla Güvercin Kitap logosu 
altında Hz. Ali’ye aidiyeti iddia 
edilen kimi cenk kitapları vardı 
ki, insanlardan bazıları onları ka-
pışıyorlardı. Benim de okumuş-
luğum vardır onlardan. Ancak 
çok erken vakitlerde bile oradaki 
mübalağanın, abartının farkına 
varıyor, gülüp geçiyordum. Aynı 
kitapçılar Mayk Hammer, Sher-
lock Holmes gibi kitapları da çok 
satmaktaydılar. Onlardan birer 
ikişer okuduklarım da olmuştu. 
Ancak sonradan bu Mayk Ham-
mer kahramanını anlatan seri 
romanların Mickey Spillane tara-
fından yazıldığını öğrenmiştim. 
Bu kitapları çevirenler arasından 
Hüseyin Rahmi, Kemal Tahir 
gibi yazarların, seriye katkıda 
bulunduklarını, aynı kahramanı 
anlatan telif eserler yazdıklarını 
da öğrenmiştim. 

Bu son iki kitap asla Tek-
sas ve Tommiks’in nezdimdeki 

saltanatını yıkamamıştır. Çünkü 

buralarda düşük ahlak örneği 

sahneler de mevcuttu ve beni 

hayli rahatsız etmişti. 

Harput kökenliyiz ya, mahal-

li folklorumuzun tetiklemesiyle 

hem ağabeyim hem de ben şiir 

ve türküleri seviyoruz. Türkü 

söyleyemiyoruz ama defterle-

rimize şiirler yazıyoruz. Benim 

el yazım çok kötü, ağabeyim 

ise neredeyse bir ressam. İnce 

pelür kâğıtlarından birer ikişer 

cilt defter yapıyoruz kendimize. 

Daha doğrusu ağabeyim bana 

da kendisine de yapıyor. Def-

terlerin kalın da kapakları var. 

Model kitapmış gibi davranarak 

o ciltlere birer şiir kitabı ismi de 

koyuyoruz. Böyle ağzına kadar 

tam altı defteri dolduruyorum 

şiirlerimle. İsimleri de var: Hüs-

ran Yüklü Gemiler, Canan Fırtı-

nası, Bir Mısra Kaldı gibi. Aruz 

veznini bayağı kullanıyorum, üç 

beş farklı vezinde yazdıklarım 

var. Hece veznini ise aruza göre 

galiba daha iyi kullanıyorum. Bu 

defterlerdeki şiirlerden bir kısmı 

Fikir ve Sanatta Hareket, Türk 

Yurdu, Haykır gibi mecmualarda 

1967 yılına kadar yayımlanmış-

tı. Ancak kitaba dönüşen hiçbir 

eserimde bunlara yer vermedim. 

Teksas, Tommiks gibi resimli romanların hemen tamamı 
Amerikan ihraç malı idi. Televizyon ve sinema endüstrisinin 

henüz bugünkü kadar yaygın bulunmadığı, internetin ise 
başlamasına epeyce zamanın beklendiği yıllardı. 1960’lı 

yılların başına kadar memleketin ilk mekteplerinde 
yine Amerikan malı süttozu ve margarin yağının 

dağıtıldığını hatırlarız. Midemizden kalbimize kadar bütün 
ihtiyaçlarımızı kendi iradesi doğrultusunda doyurmaya 
çalışan bu Amerika, demek ki bütün zamanlarda elini 

üzerimizden hiç eksik etmemişti.
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I. Dünya Savaşı’nın devam 
ettiği günlerde (1918) yaşadığı 
rahatsızlık nedeni ile Karlsbad’a 
giden Mustafa Kemal oradayken 
tuttuğu anı defterine gelecekle 
yapmayı düşündüğü şeylerle il-
gili olarak şunları yazmıştı: “Be-
nim elime büyük yetki ve kudret 
geçerse toplumsal yaşamımızda 
arzu edilen inkılabı bir anda bir 
“coup” ile tatbik edebileceğimi 
zannederim. Zira ben bazıları 
gibi halkın anlayışını, önde ge-
lenlerin anlayışlarını yavaş yavaş 
benim anlayışım ölçüsünde dü-
şünme ve tasarlamaya alıştırmak 
suretiyle, bu işin yapılabileceğini 
kabul etmiyor ve böyle harekete 
karşı ruhum isyan ediyor. Ne-
den ben bu kadar yıllık yükse-
köğrenim gördükten, medeni 
ve sosyal hayatı inceledikten ve 
özgürlük elde etmek için hayatı 
ve yılları harcadıktan sonra sıra-
danların seviyesine ineyim? On-
ları kendi seviyeme çıkarayım: 
Ben onlar gibi değil, onlar benim 
gibi olsunlar. Bununla birlikte 
bu konuda incelenmesi gereken 

1 908 yılında ilan edilen II. 
Meşrutiyet ile birlikte Os-

manlı Devleti’nin geleceği artık 
geri dönülemez bir sona doğ-
ru süratle ilerlemeye başladı. 
Meşrutiyetin ilanının akabin-
de Balkanlarda Avusturya-Ma-
caristan İmparatorluğu’nun, 
Bulgaristan’ın, Yunanistan’ın ger-
çekleştirdiği hukuksuz işgaller 
onları takiben İtalya’nın benzer 
bir hukuksuzlukla Trablusgarp’ı 
işgali ve bu sırada başlayan 
Balkan Savaşları trajik bir so-
nun ayak sesleriydi. I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla birlikte 
İttihat ve Terakki yöneticileri-
nin vermiş oldukları yanlış ka-
rarlar hem Osmanlı Devleti’nin 
sonunu hem de kendi sonları-
nı hazırlamıştı. Artık I. Dünya 
Savaşı’nın sonunda her ne ka-
dar ismen ve kâğıt üzerinde bir 
Osmanlı Devleti’nin varlığından 
söz etsek bile fiiliyatta bir devlet 
otoritesinden bahsetmemiz biraz 
zordu. Çünkü İtilaf devletleri 
Osmanlı Devleti’ne imzalattıkla-
rı Mondros Ateşkes Antlaşması 

ile Osmanlı Devleti’ni tamamen 

kontrolleri altına alarak işgallere 

başlamışlardı. 

Osmanlı topraklarının baş-

ta Anadolu olmak üzere işga-

le uğraması beraberinde önce 

bölgesel ardından da ulusal bir 

mücadele hareketinin başlama-

sına neden oldu. Millî Mücadele 

hareketi farklı fikirde olan birçok 

insanın ülkenin kurtuluşu için 

bir araya gelerek ülkede birlik ve 

beraberliğin sağlanmasına katkı-

da bulundu. Bu birliktelik ülke-

nin kurtuluşu ile birlikte çatırda-

maya başladı ve bir süre sonra da 

yıkıldı. Böylece Millî Mücadele 

döneminin birçok önemli ismi 

arasında fikir ayrılıkları ortaya 

çıktı. Bu ayrılıkların temelinde 

ise kurulan yeni devletin hangi 

ilke ve esaslar üzerine nasıl inşa 

edileceği konusunda yaşanan 

görüş farklılıkları yer almaktay-

dı. Çünkü sonuçta yaşanan geç-

miş tecrübeler ve sahip olunan 

fikri yapı bu durumu kaçınılmaz 

bir hale getirmişti. 

CUMHURİYET’İN 
KURUCULARININ FİKRİ 
TEMELİNDE FRANSIZ ETKİSİ

Güngör GÖÇER

Millî Mücadele döneminin başarıya ulaşmasından sonra yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin Mustafa Kemal döneminde 
ve devamında ortaya çıkan tek parti iktidarlı yılların yönetim 
anlayışı üzerinde Fransız İhtilali sonrasında Fransa’da geniş 
bir etkiye sahip olan J.J. Rousseau başta olmak üzere Fransız 
aydınlarının geniş bir etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 
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bazı noktalar var, bunları iyice 
kararlaştırmadan işe başlamak 
hata olur.”1 Bu ifadelerde ortaya 
koyulan düşüncelerin ilerleyen 
yıllarda Mustafa Kemal’e arzu-
ladığı inkılabı yapmak için uy-
gun fırsatlar verildiğinde onun 
tarafından aynen uygulanmaya 
çalışılmıştır.

Mustafa Kemal’in ortaya koy-
duğu bu düşüncelerin temelinin 
nasıl oluştuğu ise önemli bir 
sorudur. Bu sorunun cevabında 
onun ve akranlarının gençlik yıl-
larında etkilendiği Fransız ihtilali 
ve bu ihtilalin ortaya çıkmasında 
etkili olan düşünürlerin döne-
min Osmanlı aydınları ve asker-
leri üzerinde oluşturduğu izlerin 
bu fikirsel altyapının oluşmasın-
da etkili olduğu rahatlıkla söyle-
nebilir. Mustafa Kemal’in daha 
ilk askeri rüştiye ve idadiye baş-
ladığı yıllardan itibaren dönemin 
en önemli yabancı dili olan Fran-
sızcayı öğrenmek için gösterdiği 
çaba onun Fransız ihtilalini, bu 
ihtilali doğuran şartları ve ihtilal 
sonrasında yapılan uygulamaları 
etkili bir şekilde incelemesine 
olanak sağlamıştır. Yaptığı ince-
lemeler sonrasında da öğrendik-
leri onu çok etkilemiş ve eline 
fırsat geçerse Fransız ihtilali son-
rası ortaya çıkan uygulamala-
rın benzerlerini benzer şekilde 
uygulamaya karar verdiğini not 
defterine kaydederek bu konu-
daki ciddiyetini göstermiştir.

Mustafa Kemal her ne kadar 
kendisi eline fırsat geçtiğinde 
coup (darbe) şeklinde bir uygu-
lama ile düşündüklerini hayata 
geçirmekten çekinmeyeceğini 
ifade etse de ilerleyen yıllarda 
yaptığı uygulamalar yakın çev-
resindeki kişiler tarafından böyle 

1 İpek Çalışlar, Mustafa Kemal Atatürk, 
İstanbul 2018, YKY, s. 492.

değerlendirilmemiş veya farklı 

gerekçelerle, yapılan uygulama-

lar tevil edilmeye çalışılmıştır. 

Millî Mücadele yıllarında Büyük 

Millet Meclisi’nde yaşanan hü-

kümet krizi ve bu krizin nasıl 

çözüleceği ile ilgili problem kar-

şısında Yakup Kadri Karaosma-

noğlu, Meclis’e rağmen Mustafa 

Kemal’in İsmet Paşa’yı hüküme-

tin başına getirmeyi ne onun (M. 

Kemal) siyasi ahlakına ne de o 

zamanki anayasa hükümlerine 

uymayacağını söyleyerek şöyle 

devam etmekteydi: “Zira o hü-

kümlere göre gerek başbakanı, 

gerek bakanları seçmek hakkı 

Büyük Millet Meclisi’nindi ve 

Mustafa Kemal buna karşı gel-

mekle ancak bir “coup d’etat” 

(hükümet darbesi) yapmış, bir 

ihtilal metodu kullanmış olur-

du. Bu metot ise Onun İttihat ve 

Terakki ve Enver Paşa’ya karşı 

en ateşli muhalefet devirlerinde 

bile daima nefretle karşıladığı 

bir işti.”2 Yaşanan hükümet kri-
zi sonrasında Mustafa Kemal’in 
hareket tarzının nasıl olduğu ile 
ilgili Karaosmanoğlu’nun açık-
lamalarının Mustafa Kemal’in 
anılarına kaydettiği fikirleriyle 
açıkça çeliştiği rahatlıkla görül-
mektedir. Çünkü Mustafa Kemal 
eline fırsat geçtiğinde düşün-
düklerini uygulamak için gücü 
kullanmaktan çekinmeyeceğini 
anılarına kaydetmişti.

Yakup Kadri Karaosma-
noğlu’na göre Mustafa Kemal’in 
Millî Mücadelenin başından so-
nuna kadar ortaya koyduğu si-
yaset coup olarak ifade edileme-
yecek bir mahiyettedir. Mustafa 
Kemal bu dönemde daha çok 
uzlaşmacı bir tavır takınmıştır. 
Çünkü bu dönemde daha tam 
olarak siyasal bir gücün sahibi 
(muktedir) konumunda değil-
dir. Onun bu siyaseti Millî Mü-
cadelenin başarıya ulaşmasından 
sonra yavaş yavaş dozunu artı-
ran bir şekilde değişmiş ve bir 
“coup” şeklini almıştır ki, Falih 
Rıfkı Atay’da Çankaya adlı ese-
rinde Mustafa Kemal döneminin 
şekil itibariyle bir “diktatörlük” 
olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

“Atatürk diktatör mü idi? Re-
jimine bakarsanız evet. Fakat ne 
mizacı ne de ideali bakımından 
diktatörlük inançlısı değildi.”3

2 I. Dünya Savaşı ile birlikte Enver 
Paşa’nın ülkenin kontrolünü neredey-
se tek başına eline alarak bir diktatöre 
dönüşmesi toplumsal hafızada derin 
bir iz bırakmıştır. Almanya’dan gelen 
malzemelerin kutusunun üzerinde 
yazan “Enverland” ifadesi bu anlayışın 
basit bir göstergesinden başka bir şey 
değildir. İşte bu nedenle ilk mecli-
sin üzerinde en fazla ısrarla durduğu 
konulardan birisi “millî hâkimiyet” 
kavramı iken en fazla eleştirdikleri 
şeyde yetki ve gücün bir elde topla-
narak yeni diktatörlüklerin oluşması 
düşüncesiydi. 

3 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 214. 
https://www.academia.edu/39089282/
FA L % C 4 % B 0 H _ R I F K I _ ATAY-

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş aşamasında 
ve Millî Mücadele 
döneminde omuz 
omuza mücadele 

eden, birçok ismin 
yeni kurulan devletin 

yönetimsel icraatlarına 
başlamasıyla birlikte 

parçalanmasının 
ardında yeni devletin 
nasıl modernleşeceği 

sorusuna verilen cevabın 
önemli bir yer tuttuğu 
göz ardı edilmemelidir.
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Fransız İhtilalinin Mustafa Kemal 
ve Dönemine Etkileri

Millî Mücadele döneminin 
başarıya ulaşmasından sonra 
yeni kurulan Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin Mustafa Kemal 
döneminde ve devamında ortaya 
çıkan tek parti iktidarlı yılların 
yönetim anlayışı üzerinde Fran-
sız İhtilali sonrasında Fransa’da 
geniş bir etkiye sahip olan J.J. 
Rousseau başta olmak üzere 
Fransız aydınlarının geniş bir 
etkisinin olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. 

Mustafa Kemal ve döneninde 
karşımıza çıkan güçler birliğine 
dayanan yönetim anlayışı, mut-
lak otorite ve genel irade çoğun-
luk değildir, fikirdir düşünce-
lerinin J. J. Rousseau’nun temel 
görüşleri olduğu bilinmektedir. 
Bu konuda Taha Akyol, İhtilal 
Hukuku adlı çalışmasında bu 
etkileri örnekleri ile birlikte or-
taya koymaktadır. Taha Akyol, 
Rousseau’ya göre kuvvetler ay-
rılığının sadece krala karşı ol-
ması gerektiğini, halk egemen-
liğinin sağlanmasından sonra 
ise kuvvetler birliği prensibinin 
geçerli olacağını savunduğunu 
ifade ederek bu fikrin Atatürk 
tarafından da benimsendiğini 
şöyle ifade ediyor: “Atatürk’e 
göre de kuvvetler ayrılığı sulta-
na karşı geçerliydi, bu meşruti-
yetti… Ama “millî hâkimiyet” 
te kuvvetler birliği şarttı, Kur’an 
ayetleri gibi kutsaldı…”4 Bu an-
layışın bir tezahürü olarak 23 
Nisan 1920’de TBMM açıldı-
ğında Mustafa Kemal verdiği 
ilk önergede kuvvetler birliği 
esasına dayalı olarak yasama ve 
yürütme yetkilerinin Meclis’in 

%C3%87ANKAYA (09/01/2020)

4 Taha Akyol, İhtilal Hukuku, İstanbul 
2012, Doğan Yay., s. 50.

elinde toplanmasını istiyor.5 Fa-
kat kuvvetler birliğine dayalı bir 
yönetim sisteminin ortaya çıka-
racağı sonuçlardan rahatsız olan 
ilk Meclis’teki muhalif milletve-
killeri bu yönetim anlayışına kısa 
süre sonra karşı çıkıyorlar. İtiraz 
nedenlerini ise Salâhattin Bey 24 
Kasım 1921’de Meclis’te yaptığı 
konuşmasında şöyle ifade edi-
yor: “(…) Bugün bütün devlet-
lerdeki idare şekli iki türlüdür. 
Birinde yasama ve yürütme güç-
leri birleştirilerek kullanılır, öte-
kisinde güçler ayrılarak kullanı-
lır. Güçleri birleştirmenin sonu 
diktatörlüktür. Güçlerin ayrılığı 
ise meşrutiyettir.”6 Salâhattin 

Bey ve ahfadının itirazının ar-
dında yatan en önemli neden ise 
yeni Enverlerin ortaya çıkarak 
milletin başına yeni maceraların 
açılmasından korkmalarıdır. Ya-
şanan İttihat ve Terakki Fırka-
sı yönetimi ve I. Dünya Savaşı 
tecrübesi muhaliflerin yoğurdu 
üfleyerek yemek istemelerine 
neden olmuştur.

Salâhattin Bey’in eleştirileri-
ne Meclis kürsüsünden Mahmut 
Esat Bozkurt cevap vererek mu-
haliflerin teklif ettiği kuvvetler 

5 Ahmet Demirel, İkinci Grubun 
Kurucularından Salâhattin 
Köseoğlu’nun Millî Mücadele 
Hatıraları, İstanbul 2017, s. 36.

6 Ahmet Demirel, a.g.e., s. 47.

ayrılığına dayanan yönetim siste-
minin uygulandığı hiçbir ülkede 
başarılı olamadığını bunun kay-
nağının da İngiltere olduğunu ve 
bu sistemi uygulayan devletlerin 
bundan yakındıklarını ifade edi-
yor. İlerleyen dönemde Mustafa 
Kemal de konu ile ilgili fikrini 
açıklayarak: “Gerçekte, tabiatta, 
dünyada, kuvvetlerin bölünme-
si diye bir şey yoktur. Önemli 
olan idaredir. Hükümet, idare-
den daha az bağımsız ve daha az 
önemlidir.” diyor. Konuşmanın 
devamında Mustafa Kemal kuv-
vetler ayrılığı fikrini savunduğu-
nu ifade ettiği J. J. Rousseau’nun 
ıstırap ve cinnet içinde bir insan 

olduğunu ve bu adamın eseri-
ni okuduğunda “hakikaten bu 
adam mecnundur ve hal-i cin-
nette bu eseri yazmıştır.”7 hük-
müne vardığını ifade ediyor. Tabi 
burada Mustafa Kemal kuvvetler 
ayrılığı fikrini savunan J.J. Rous-
seau ile kuvvetler ayrılığı fikrini 
savunan Montesquieu’yu karış-
tırmıştır. Ancak bu karışıklığa 
rağmen kuvvetler ayrılığı fikrini 
savunmayı cinnet hali ve mec-
nunlukla eşdeğer gördüğünü 
açıkça ortaya koymuştur.

Rousseau’nun savunduğu bir 
başka genel fikir de “genel ira-
de çoğunluk değildir, fikirdir” 

7 Ahmet Demirel, a.g.e., s. 49-50.
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görüşüdür. Bu görüşe göre “Ge-
nel irade daima doğrudur ve 
kamunun menfaatine yöneltil-

miştir. Fakat bundan halkın ka-

rarlarının daima isabetli oldu-

ğu neticesi çıkmaz. İnsan hep 

kendi iyiliğini ister ama bunun 

ne olduğunu her zaman kestire-

mez. Genel irade ise her zaman 

ortak menfaati göz önünde tu-

tar.” Fransız devriminin Jako-

ben liderlerinin ifade ettiği gibi 

“Genel irade, sadece çoğunlu-

ğun iradesi değil, milleti gerçek 

arzuları ve gerçek mutluluğu 

hakkında aydınlatmakla görevli 

temiz insanların iradesidir.”8 Bu 

alıntılara baktığımızda Cumhu-

riyet döneminde yönetme erki-

ni elinde bulunduran yönetici 

sınıfının benzer bir düşünce ile 

hareket ettiğine dair birçok ör-

nek hemen akla gelecektir ki, 

Falih Rıfkı Atay’ın da ifade ettiği 

“Bir milletin tarihinde medeniyet 

meselesinin oy toplayarak halle-

dildiği görülmemiştir.”9 görüşü 

Fransız düşünürlerin etkisinin 

açık bir göstergesi olarak yeter-

lidir. Bu düşünce tarzı dönemin 

yöneticilerinin ve aydın kesimi-

nin ortak kanaati halinde karşı-

mıza çıkmaktadır. Yapılan inkı-

laplarda halkın fikrini sormak 

veya gösterdikleri tepkiye göre 

hareket etmek gibi bir siyasal 

anlayış beklemek mümkün de-

ğildir. Çünkü halk kendi iyiliğini 

istemesine rağmen neyin iyi veya 

kötü olduğunu bilme kudretine 

sahip değildir, hatta bu yetenek-

ten mahrumdur.

Rousseau’nun genel irade 

fikrinin Mustafa Kemal ve ya-

kın arkadaşlarında geniş bir 

kabul gördüğünün en veciz 

8 Taha Akyol, a.g.e., s. 51.

9 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 449.

açıklamalarından birisini Sina 
Akşin şöyle anlatıyor: “Mahmut 
Esat Bozkurt’un bir sözü var-
dır: “Hiçbir halkın geriye gitme 
hakkı yoktur” diyor. Geri kalma 
hakkı yoktur, esir olma hakkı 
yoktur insanların. Ben kendi 
irademle esir olmak istiyorum 
deme hakkın yok. Bunun teoride 
de yeri var. Rousseau’da iki çeşit 
toplum iradesi vardır. Biri genel 
irade ki, genel irade olması ge-
rekendir; iyi, güzel, doğru olan 
genel iradedir. “Ama insanlar 
bir araya gelip oylama yapıp, iyi, 
güzel ve doğruya aykırı bir karar 
verirlerse, bu genel irade değil-
dir” diyor Rousseau. Atatürk bu 
ayrımın farkındaydı sanıyorum. 
Doğrusu da bu bence… Millet 
soyut bir kavram. Millet, genel 
iradenin oluşturduğu bir toplu-
luktur. Dolayısıyla iyi, güzel ve 
doğruya aykırılıklar makbul sa-
yılamaz. Oylama yapılsaydı ne 
saltanat kalkardı, ne hilafet kal-
kardı, ne şeriat kalkardı. Hiçbiri 
olmazdı.”10 

Cumhuriyet’i kuran ilk çe-
kirdek kadrodan itibaren asker-
lerin ve aydınların zihin dünya-
sına derinlemesine işleyen bu 
Rousseau’cu düşünme tarzı Türk 
siyasal yaşamında en sonuncusu 
28 Şubat postmodern darbesin-
de gördüğümüz gibi belli aralık-
larla siyasal tercihlere ordunun 
müdahalesi şeklinde etkisini 
yıllarca sürdürmüştür. Ancak bu 
uzun tarihsel çizgide 15 Temmuz 
kalkışması ciddi bir kırılma ola-
rak karşımıza çıkmıştır. İlk defa 
halk ben tercihlerimin arkasın-
dayım diyerek kendisini “genel 
irade sananlara karşı” genel ira-
denin kendisinde olduğunu ha-
tırlatmıştır. Halk onayı olmadan 

10 Taha Akyol, a.g.e., s. 53-54.

siyasetin ve yönetimin dizayn 
edilmesine razı olmadığını fiili 
olarak göstermiştir. Yaşanan bu 
gelişme “genel irade” kavramının 
da gerçek anlamına kavuşmasını 
sağlaması bakımından da ayrıca 
önemlidir.

Sonuç

Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluş aşamasında ve Millî Mü-
cadele döneminde omuz omuza 
mücadele eden, birçok ismin 
yeni kurulan devletin yönetimsel 
icraatlarına başlamasıyla birlikte 
parçalanmasının ardında “yeni 
devletin nasıl modernleşeceği?” 
sorusuna verilen cevabın önem-
li bir yer tuttuğu göz ardı edil-
memelidir. Başta Mustafa Kemal 
olmak üzere onun yakın ekibi 
Fransız ihtilali ile birlikte ortaya 
çıkan sert ve tepeden inmeci bir 
modernleşme anlayışını benim-
sediklerini göstermeye başladık-
tan sonra ayrılıklar çorap söküğü 
gibi ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Başta Halide Edip Adıvar ol-
mak üzere Kazım Karabekir, 
Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan 
Adıvar gibi daha çok Amerikan 
ve İngiliz tarzı daha yumuşak 
modernleşme taraftarı olanlar 
vakit geçirmeden tepkilerini or-
taya koymuşlardır. Tabi onların 
ortaya koydukları muhalif tavır 
gücü elinde bulunduran kadro 
tarafından hoş karşılanmamış ve 
bunun sonucunda kimi yıllarca 
yurt dışında yaşamak zorunda 
kalmış, kimi çeşitli bahanelerle 
idamla yargılanıp verilen göz-
dağının ardından siyaset dışına 
itilmiştir. Yaşanan bu hadisele-
rin sonucunda da Fransız tipi 
modernleşme anlayışı tek partili 
yılların değişmeyen siyaset tarzı 
olarak varlığını uzun yıllar de-
vam ettirmiştir. 
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teori pratiğin arkasında ve gölge-
sinde kalmıştır.

Atölye üretiminden fabrikas-
yon seri üretime geçişle beraber 
bilim, sanayi devriminin hizme-
tinde bir personele; niceliğe, is-
tatistiğe ve sonuçlara ayarlanmış 
bir makine dişlisine dönüşmüş-
tür. Bilgiyi eylemin hizmetçisi 
kılan bu merkez kayması, bütün 
bir akıl ve onun etrafında dizil-
miş kelimeler ve kavramlar diz-
gesinin ters yüz edilerek yeniden 
örgütlenmesi demekti. Kısacası 
paradigmaya dair bir makas de-
ğişikliği idi.

Yeni egemen döngü her ala-
nı olduğu gibi siyasal alanı da 
etkiledi. Bu alanda daha otori-
ter bir akıl gezinmeye başladı. 
Metafizik, tarih, toplum, kültür, 
sanat, edebiyat gibi daha birçok 
alan yeni bir duruş aldı. Bilimsel 
pragmatizmin gücü hegemonik 
ilişkilerin destekleyici unsurla-
rına dönüşmüştü artık. Bilimsel 
bilginin otoriter kimlik ile aldığı 
yol kısa süre sonra pozitivizmi 
doğurdu. Artık Francis Bacon’ın 
bayrağı dalgalanıyordu: “Doğa-
ya egemen olma tutkusu”, hedef 
alanı büyüterek ‘tarih, toplum ve 
insan’ ile ilgili bir egemenlik söy-
lemine dönüştü.

Bakılanla Kurulan İlişki ve 
Akışkan Hayatlar

Siyaset bilimcilerinin sıklıkla 
kullandığı ‘toplum mühendisliği’ 
ifadesinin modern anlamda kök-
leri işte buraya dayanır. Böylece 
pozitivizm bilimsel bilgiyi saf 
dışı ettiği gibi kendi istikametin-
de akan gündelik toplumsal dav-
ranışları da derleyip düzenleyen 
sistematik müdahaleci bir güce 
dönüştü. Pozitivizmin dışarıda 
bir şey bırakmayan bu total ifsat 
hareketinin toplumu sıkıştıran 

K üresel kapitalist sistem, rah-
metli Ali Şeriati’nin isabetle 

işaret ettiği üzere, kendi asli di-
namiklerini sürekli yeniliyor ve 
kendisini değişen zaman dilim-
lerine uyarlayarak süreçlere ikti-
dar suretinde dâhil oluyor.

Kapitalist aklın ve örgütleni-
şin bu hamleleri salt ötekine kar-
şı kapitalizmin konumlanışı ola-
rak değerlendirilmemelidir. Asıl 
görülmesi gereken, kapitalizmin 
kendisini genel olarak varlık, 
özel olarak da insan toplulukla-
rı karşısında ‘asli kurucu unsur’ 
olarak görmesidir. Yani kendisi-
ni, ‘kalıcı, meşru, yenilenebilen 
ve sürdürülebilen sistemik üst 
organ’a dönüştürmesidir.

Kapitalizmin Yeni Hâlleri

İktidarın karmaşık doğası-
nın tüm katmanlarını evrenin 
efendisi edasıyla arkasına alan 
ve otoriter bir dil ile eşyanın tek 
boyutunu topluma dayatan mul-
ti nasyonal kapitalizm, çoğulcu 
düşünsel zenginliği budamış ve 
bu yöndeki inanç ve umutları 
kötümser süreçlere itmiştir.

İslâm, sosyalizm, uzak doğu 
idealizmi gibi alternatifleri acı-
masız yöntemlerle itibarsız-
laştıran ve bitirmeye çalışan 

kapitalizm, ‘alternatif’ algısını 

ve buna bağlı imkân teorisini 

de böylece geniş toplum kesim-

lerinin zihninden söküp atmış, 

yegâne çözümü ‘liberal demok-

rasi’ adresinde göstermiştir. Bu 

zihinsel işgal sonrasında, serbest 

piyasa ekonomisi ile ilişkili her 

toplumsal kuram, disiplin ve 

eylem makul ve değerli bulunur-

ken, bundan gayrı her bağımsız 

ve müstakil oluşum şeytanlaştı-

rılarak tecrit edilmiştir.

Kapitalizm, egemen ideolo-

jinin kurumlarını araçsallaştıra-

rak, elleriyle yonttuğu kulelerini 

birer seküler mabet olarak yük-

seltirken, serbest piyasa mabe-

dine trajik şekilde entegre ve 

enterne edilen kurumlardan biri 

de “bilim” olmuştur. Sanayi dev-

rimi sonrasında bilgi ahlakından 

uzaklaşarak yeni sömürü düze-

ninin korunmasına ve geliştiril-

mesine dönük bir aparata dö-

nüşen bilim, kendindeliğini ve 

kendi içinliğini kaybederek ka-

pitalizmin dinamiklerine destek 

verir duruma gelmiştir. Serbest 

piyasa canavarının bilimi köle 

ruhlu hâle getirerek iç etmesinin, 

Foucault’nun deyişiyle uyruklaş-

tırmasının sonucu, akademide 

VİTRİN UYGARLIĞI

Ahmet BURTAŞKIRAY

Anlama eylemi yerine teslimiyet eylemi dayatılan kalabalıklar 
büyük bir simülasyon girdabına tutularak farklı hakikat 
tanımları ile meşgul edilmekte, sığ ve yavan hayatlara salt ‘seyir’ 
makamında dâhil olmaktadırlar. Modern birey, uygarlık vitrininde 
boyutsuz bir salınımla seyreden ve seyredilen bir nesnedir artık. 

K
Ü

LT
Ü

R
 | 

SA
N

A
T



79

 Umran • Şubat 2020

  VİTRİN UYGARLIĞI

ve sığlaştıran etkilerini Nurdan 
Gürbilek Vitrinde Yaşamak’ta 
şöyle değerlendirir: “Bakılanla 
kurulan ilişki aslen bir seyir iliş-
kisine, sözün kendisi bir vitrine 
dönüştü. Birçok şeyin gösteril-
diği için ve göründüğü kadarıy-
la var olduğu, sergilendiği için 
ve seyredildiği kadarıyla değer 
kazandığı bir toplum çıktı orta-
ya. Epeydir vitrinde yaşıyoruz 
hepimiz.”

Kurtul Gülenç Frankfurt 
Okulu adlı çalışmasında bu ko-
nuda dikkate değer bir katkıda 
bulunur: “Pozitivist tutum dün-
yayı bir takım ahlaksal, kültürel 
ve politik değer ve ideleri yansı-
tan anlamlandırılmış bir kosmos 
olmaktan çıkararak, yaşanan 
hayatların ancak seyredildiği 
ölçüde değer kazandığı olgu-
lar vitrinine çevirmiştir.” Artık 
Zygmunt Bauman’ın akışkan 
hayatını hatırlatan olgularla çev-
rilidir etrafımız. Ve ‘Özerk birey 
yoktur’. Çünkü, ‘bireyin vitrinde 
yaşamaktan başka çaresi kalma-
mıştır.’ Alışveriş mağazalarında 
krakerden karakterlere dönüşen 
birey, cam kenarında oturma ve 
görünür olmanın dayanılmaz 
hafifliği ile kalabalıklar içinde bir 
istatistiktir sadece.

Eşref-i mahlûk olarak en 
güzel surette yaratılan insanın 
‘kendi nefsine karşı tanıklığını’ 
(Kıyame/14) bol ışıklı salonlar-
da yitirmesine şerh koyan Er-
dem Bayazıt 1968 tarihli “Şehrin 
Ölümü” şiirinde ‘veda’ metaforu 
üzerinden yaşadığımız yaban-
cılaşma serüvenine şu satırlarla 
şerh düşer:

“Kalabalık toplanıyor büyük 
meydanlarda

--Aşka veda
İnsanlar geçiyor yollardan
--İnanca veda
Şehir kapanıyor içine

--Toprağa veda

Dolaşıyor bir heykelin taştan 

eli üstlerinde insanların

Kuşlar göç ediyorlar, bulutlar 

göç ediyorlar

‘Yüzünde son gülümseme 

kaybolurken çocukların’

--İnsana veda”

Bireyin Silinmesi

Galiba Max Horkheimer, ‘bi-

rey modern toplumda silinmiş 

bir varlıktır’ derken tam da bunu 

kastediyordu. Tüm bunların 

yanında, pozitivizmin hayatın 

her yanını teknolojik araçlarla 

doldurması ve kontrol etmesi 

de Jurgen Habermas’ı hatırlatan 

bir deyişle, ‘yaşam dünyasının 

sömürgeleştirilmesi’dir. Çünkü 

bağımsız birey gibi bağımsız 
gündelik hayatlar da yoktur ar-
tık. Her ana ve mekâna müda-
hale etmek için her an kendisini 
yenilemeye çalışan bu kontrol-
süz güç, bilgi skalasının organik 
bir değeri olan ‘tecrübe’yi de saf 
dışı bırakmaktadır.

Tecrübe, bireyi geçmiş ile çok 
yönlü bir iletişim hâlinde tutan 
ortak aklın ürünüdür. Toplumsal 
değerlerin birçoğunda tecrübe 
eksenli bilgi ve davranış vardır. 
İnsana ışık olan bu birikimin bir 
anda ve fütursuzca yok sayılma-
sı, aklın veriler arasında kurdu-
ğu alış veriş kurgularını sarstığı 
gibi kök ve aidiyet bilinci üzerin-
den birey ve toplum psikolojisini 
de derinden etkilemiştir. Bugün, 
büyük zihinsel gerilimlerin ku-
cağında korumasız ve aciz bir 
varlığa dönüşen birey, teknoloji 
totalitarizmi ile karanlık yarınla-
ra yürümeye devam etmektedir. 
Herbert Marcuse’un dediği gibi; 
“Teknoloji, tahakkümün meşrui-
yetini ortadan kaldırıp özgürlük 
savaşı vermek yerine tahakkü-
mün meşruiyetinin pekiştiren 
bir rol üstlenmiştir.”

Teknoloji hegemonyasının 
yarattığı siyasal güç ve ağır kül-
tür blokları, aklın ve ahlakın 
alanını daraltarak seküler inanç 
hiyerarşisi yaratmış; düşünme ve 
estetik yığınların gündeminden 
uzaklaştırılmıştır. 

Anlama eylemi yerine tesli-
miyet eylemi dayatılan kalaba-
lıklar büyük bir simülasyon gir-
dabına tutularak farklı hakikat 
tanımları ile meşgul edilmekte, 
sığ ve yavan hayatlara salt ‘seyir’ 
makamında dâhil olmaktadırlar. 
Modern birey, uygarlık vitrinin-
de boyutsuz bir salınımla seyre-
den ve seyredilen bir nesnedir 
artık. 

Tecrübe, bireyi geçmiş 
ile çok yönlü bir iletişim 
hâlinde tutan ortak aklın 

ürünüdür. Toplumsal 
değerlerin birçoğunda 

tecrübe eksenli bilgi ve 
davranış vardır. İnsana 

ışık olan bu birikimin bir 
anda ve fütursuzca yok 
sayılması, aklın veriler 
arasında kurduğu alış 

veriş kurgularını sarstığı 
gibi kök ve aidiyet 

bilinci üzerinden birey 
ve toplum psikolojisini 

de derinden etkilemiştir. 
Bugün, büyük zihinsel 
gerilimlerin kucağında 
korumasız ve aciz bir 
varlığa dönüşen birey, 
teknoloji totalitarizmi 
ile karanlık yarınlara 

yürümeye devam 
etmektedir.
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Öyle Geçer ki 
Zaman

Teoman Duralı
Turkuvaz Kitap, 2019

Öyle Geçer ki Zaman, 

Teoman Duralı’nın, bu-

güne dek gezip gördüğü 

yerler, okuyup araştırdı-

ğı konular üzerinden bir 

hakikat arayıcısının izle-

rini sürüyor. Anılarındaki 

capcanlı ayrıntılar, sarih 

ve berrak bir zihin örneği 

sergiliyor. Zonguldak’ta 

geçen çocukluk yılların-

dan dayısı ile ettikleri 

muhabbetlere, hiçbir 

zaman sevemediği okul 

yıllarından dile olan 

merakına, Norveç’te 

kaptanlık hayalinden 

Kapalıçarşı’da geçen 

çalışma faslına kadar 

birçok hikâye ve olay... 

Duralı’nın kendine özgü 

üslubuyla Türk siya-

setine damgasını vur-

muş siyasetçilerle ilgili 

tespitler ve akademik 

ortama dair değiniler... 

Teoman Duralı Kitabı 

okuyucusunu, bir filo-

zofun yerel ve evrensel 

dünyanın kültür atlasın-

daki devriâlemine ortak 

ediyor.

Millî Mücadele’nin Zaman Akışı
D. Mehmet Doğan

D. Mehmet Doğan; Batılılaşma İhaneti, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş, Türkiye’de 
Darbeler, Müdahaleler ve Siyasi Sistem’ den sonra yakın tarihimize farklı bir bakış açısı getirmeye devam ediyor. Tarihimizin en az 
ve yanlış bilinen bir dönemini ele alan Doğan, Cihan Harbi’nden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre içinde yaşanan sosyal, siyasi 
ve askeri gelişmeleri zaman sırasıyla ele alıyor.
1914-1923 yıllarını kapsayan zaman diliminde Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi olayları, bu olayların kahramanlarını, veri-
len kararların doğurduğu neticeleri gün gün ele alarak herkesin okuyup anlayabileceği şekilde bir sıraya koyan Doğan, daha 
önceki eserlerinde olduğu gibi yine “doğru bilinen” birçok tarihi meseleyi vuzuha kavuşturuyor, gerçeğe kapı aralıyor. 
Millî Mücadele’nin Zaman Akışı’nın daha önce yazılan tarihi kronoloji kitaplardan önemli bir farkı da; dönemin olayları ve kişilerine 
ait belgelerin objektif bir biçimde okuyucuya sunuyor olması. Bu kitap, zihinlere kazınan inkılâp tarihi efsanelerini yerle bir ediyor.

Bir Ceza Hâkiminin Notları
Mustafa Necati Daştan 

Adalet, bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasının en temel unsurlarından biridir, hatta 
belki ilk sıradadır denebilir. Adalet duygusuna güven sarsıldığı anda, kaos ve anarşi ortamı 
doğar; bununla bağlantılı olarak iktisadî hayat, sosyal hayat, toplum katmanlarının birbirleriyle 
olan ilişkileri... gibi önemli şeyler allak bullak olur ve insanlar kendilerini çaresizlik duygusuyla 
dipsiz bir kuyunun içinde bulur. Bu sebeple, mahkeme salonlarında hâkimin arkasında hep “Ada-
let Mülkün (devletin) Temelidir” yazar. Bu hem yargı dağıtanlara, hem de adalet arayanlara 
çok önemli bir hatırlatmadır. Uzun yıllar hâkimlik görevi icra etmiş olan Mustafa Necati Daştan, 
eserinde, meslek hayatı boyunca edindiği bilgi, görgü ve tecrübeleri okurlarla paylaşıyor. Bu 
paylaşımları, sadece dışarıdan merak eden sıradan vatandaşlar için değil, devlet ve hükümet 
idarecileri, meslektaşları için de çok önemli anahtar vurgular içeriyor. Olabildiğince yalın bir dille 
kaleme alınmış bu eser, bitiminde okurun zihninde “adalet” duygusuna ilişkin bilgiler ve yeni 
bakış açıları kazandırırsa, amacına ulaşmış olacaktır... 

İslâm Ahlakının Esasları
Babanzade Ahmed Naim 

Eski âlimlerimiz başlı başına müstakil ahlâk kitapları yazmamışlardır. Onlar ahlâk kitabı yazmayı 
da gereksiz görmüşlerdir. Bunun sebebi ise onların nazarında en yüksek bir ahlâk kitabımız var-
dı. Bu kitap Müslümanlar için Kur’ân-ı Kerim’di. Bu kitap insana doğru yolu gösteriyordu. Dahası, 
insanlık için selâmet ve saadetin prensipleri o kitabın içinde yazılı idi. İnsanın kendi nefsine, 
anasına ve babasına, büyüklere ve küçüklere, yoksullara, öksüzlere, yurduna ve devletine karşı 
sorumlu olduğu vazifeleri o kitap bize mükemmelen anlatıyordu. Bu kutlu kitabın öğrettiğine 
göre bir insanı öldürmek cinayetlerin en ağırı idi. O cinayetin dünyadaki cezasından başka ikinci 
hayatımızdaki cezası müebbeden ateşte yanmaktı. Çünkü insan Allah’ın bir yapısı idi. Katletmek, 
o yapıyı yıkmaktı, insanın gerek kendisine ve gerek başkalarına zarar verecek olan bütün fena 
hareketlerini ve düşüncelerini, bütün fena ve zararlı âdet ve teamüllerini o kitap men etmişti. 
İnsanları zulümden şiddetle sakındıran bu mukaddes buyruk bize mütemadiyen iyilik yapmayı 
emrediyordu. Âdemoğulları içinde kimin takvası ve iyiliği çoksa o en yüksek bir adamdı.

Portreler
Âkif Emre

Porteler izlenimler, çağrışımlar, metaforlar eşliğinde kelimelerle çizilmektedir. Âkif Emre, insan 
yüzünün gerisindeki zihniyetleri, düşünme biçimlerini, tutum ve davranışları, toplumsal rolleri, 
kişi ve toplum bazında olayların ve kişilerin −aydın, sanatçı, siyasetçi, simitçi, saat ustası... mül-
teci, muhacir, göçmen…−  zihin dünyalarındaki silik ya da derin izlerini araştırıyor, sorguluyor 
ama en doğru ifadeyle analiz ediyor. Onlardan aldığı izlenimleri, şahitlikleri; yaptıkları çağrışımlar 
ve metaforlar eşliğinde bir tablo gibi görünür hale getiriyor. Bu esere daha genel anlamda kişi-
ler, olaylar ve olgular üzerinden hepsi birbiriyle rabıta halinde, içiçe bir siyasi, toplumsal ve kül-
türel tarih çalışması da diyebiliriz. Portreler’de iki dünya saklı. Biri inandığı değerler, ait olduğu 
kültür ve medeniyet birikimiyle Âkif Emre’nin kendi dünyası; ikincisi de kimiyle yolları kesişmiş, 
kimiyle aynı cemiyetin havasını teneffüs etmiş, kimini okumuş, kimine de bir süreç içerisinde 
şahit olmuş aydın, âlim, siyasetçi, Uygur anası, simitçi… mülteci, muhacir, göçmen… dünyaları.

Yazar Yayınları, 
2019

Beyan Yayınları, 
2019

Büyüyenay Yayınları, 
2020

İz Yayıncılık, 2020


