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T aha Abdurrahman’a göre zaman ikiye ayrılır: Teknolojik 
zaman ve ahlaki zaman. Teknolojik zaman dünyaya hük-

metme imkânı veren ve milletler arasında değişen bir zaman-
ken, ahlaki zaman vahyin inmesiyle sahibini bulur. Son vahyin 
sahibi Müslümanlar olduğuna göre ahlaki zaman onların uhde-
sindedir. Dolayısıyla modernitenin ahlaki bağlamda ifsat ettik-
lerini ıslah etmek Müslümanlar için bir düşünsel konfor değil, 
bir dinî vecibedir. 

Gelgelelim yaklaşık üç asırdır Müslümanlar, çağlarının bağ-
larına ve mahkûm edildikleri süreçlere maruz kalarak kendile-
rine ait bir anlam dünyası kuramamışlar, nihayetinde inşa etme-
dikleri bir dünyaya maruz kalarak varoluşlarını zedelemişlerdir. 
Bu maruz kalma durumu, failliği değil edilgenliği başka bir de-
yişle nesneleşmeyi beraberinde getirmiştir. Dijital dünyada var 
olma saikiyle hareket eden kişilerle sohbetleri bu âleme “caps” 
olma malzemesi sunmanın ötesine geçemiyor.

Günümüzde tüm toplumlarda bencillik, atomizasyon ve 
narsisizmin yükselişi küresel bir olgudur. Sosyal medya hemen 
herkesi aslında özünde bir işletme gibi çalışan birer üreticiye ve 
girişimciye dönüştürmektedir. Sosyal medya dinden siyasete, 
eğitimden kültüre toplumu ve topluma ait olan her şeyi tüke-
ten ego kültürünü küreselleştiriyor. Şurası açık bir hakikattir ki, 
sosyal medyada kendimizi üretiyoruz ve sürekli teşhir içinde-
yiz. Bu öz-üretim, egonun bu süregelen “teşhiri” bizi yoruyor ve 
bunalımdan bunalıma sürüklüyor. Mevcut krizlerin sebebi ise 
esasında insanoğlunun gaybî olanla alakasını koparılmasıdır. 
Bu krizlerden kurtulmanın yolu ise hiç kuşkusuz asli mercie, 
insana varlık bahşeden Yaradan’a dönmektir.

Korona salgını ile ilgili esrarengiz olan durumlardan biri 
hastalığa yakalananların aşırı yorgunluk ve hâlsizlik çekme-
si. Hastalık kalıcı yorgunluğa birebir benziyor gibi görünüyor. 
Hastalığı atlatan ancak uzun vadede şiddetli belirtiler yaşamaya 
devam eden hasta sayısı giderek artmakta. Bu belirtilerden biri 
de kronik yorgunluk sendromu. Koreli düşünür Byung-Chul 
Han Yorgunluk Toplumu adlı kitabında yorgunluğu neoliberal 
başarı toplumunu etkileyen bir hastalık diye tanımlamıştı. Ki-
mileri buradan kimileri başka göstergelerden hareketle din yor-
gunluğu söylentisini dolaşıma soktular ve bu kavram oldukça 
rağbet gördü. Fakat şu soruları gündeme getirmediler: İnsanlar 
yorulabilir, dindar yorulabilir, dinî odaklı kurumlar yorulabilir. 
Yorgun insanı, yorgun toplumu anlarız da ne demek yorgun 
din? Dini hesaba çeker gibi din yorgunluğundan bahsetmek id-
raksizliğin de ötesinde meseleyi tam anlamıyla kavramamaktır 
aynı zamanda. Hâlbuki asıl hesaba çekilmesi gereken din değil, 
bu öngörüsüzlük ve dinle kurulan ilişkinin emanet paradigma-
sından uzaklaşmasıdır. 

Yorgunluğun olması için belli bir dönemde ciddi anlamda 
dinle hemhâl olmak, onunla uğraşmak ve onun gündelik haya-
tın repertuarına dâhil etmek gerekir. Yorgunluk tartışmaların-
daki kasıt dinin modern bağlamdaki sorunlarına göndermede 
bulunmaksa şayet, dinin üç yüz yıldır yorgun olduğu söylene-
bilir. Ki sekülerleşme tezleri zaten bunu ifade etmektedir. Diğer 
bir ifadeyle din yorgunluğu bu hâliyle sekülerleşme tezlerinin 
yeni bir versiyonu gibi durmaktadır. Dolayısıyla yorgunluk din-
de değil, Müslümanlardadır ve bu yorgunluğun önemli neden-
lerinin başında moderniteye uyarlanma konusu gelmektedir. 
Genelde insana konfor sağladığı kabul edilen modernite, İslâm 
ile ilişkiye getirildiğinde yorucu sorunlar türetmektedir. Moder-
nite, sunduğu konforla insanlığı yorup ırmaktadır. Postmodern 
çıkışlar, mesiyani düşünce tarzı bir Batı kültür kodu olmasına 
rağmen bir modernite yorgunluğudur. 

Konu üzerinde duran bazı yazarların da altını çizdiği gibi 
retorikten ilk anlaşılan, mevcut modern kültür ortamında dini 
anlama ve güncel sorulara cevap vermede çekilen sıkıntılar ve 
özellikle yeni nesle dini sunma noktasındaki eğitim sorunları-
dır. İyi de din ile ilgili soru ve sorunlardan din eğitimimizdeki 
başarısızlıklardan, dolayısıyla gençliğin dine kayıtsızlığından ve 
hatta bir karşıt tavır üretmesinden söz ediyorsak bu sorunları 
yorgunluk kavramıyla anlatabilir miyiz? 1960’lı yıllardan sonra 
Türkiye’de meydana gelen dinî canlanma iç göç gerçeği dikkate 
alınarak açıklanmalı ya da en azından son zamanlarda yapılan 
dindarlık tartışmaları Türk sosyal yapısının henüz köyden kente 
evirildiği gerçeği gözetilerek yapılmalıdır. Köyden kente gelen 
birinci ve ikinci nesilden kaynaklı dinî canlılık kentli sürece evi-
rilen üçüncü ve dördüncü jenerasyonla birlikte kentin havasına 
eklemlenmekte ve yeni biçimlere dönüşmektedir. Bir önceki 
dindar kuşaktan farklı olarak ülkedeki düzenin normalleşme 
momentine girmesiyle beraber iyi eğitim alan, çeşitli imkânlara 
kavuşan ve uzun süreli bir muhafazakâr iktidarla yönetilen Z 
kuşağının kendinden önceki kuşaklardan farklı alanlara yönel-
mesi, dindarlıklarının içerisinde keskin olmayan birtakım tipo-
lojiler sergilemeleri beklenilebilecek bir durumdur. 

Bu bakımdan mesele, Müslümanların İslâm algısının yeter-
sizliği, mevcut dünyada kendini konumlandırmadaki sıkıntısı, 
dolayısıyla yeni nesli yetiştirmedeki başarısızlığıdır. Kısaca 
İslâm algısındaki sorunlar, tebliğ noksanlığı ve çok daha önem-
lisi seküler ahlak teorilerinin insanlığı karşı karşıya bıraktığı 
büyük krizleri çözme imkânlarını barındıran vahiy temelli bir 
ahlak inşa edilememesidir. Bunların farklı çağrışımlar taşıyan 
bir retoriğe bağlanmasının doğru olmayacağı açıktır. Öte yan-
dan gençlerin dindar görünümlü bazı büyüklerinin dine aykırı-
lık teşkil eden davranışlarından etkilendiği de bir başka gerçek. 

Herkesi dışadönük yapmak, her zaman dışarıya çıkmaya 
zorlamak modern toplumların doğasında var. Bu yüzden ken-
dini illüzyona yani sanala kaptıran dijitalleşmenin muhatabı 
bireyler hakikatin yitimi ile karşı karşıya kaldılar. Kendisinin ve 
buyruklarının hakikat olduğunu ifade eden dinin tercih edilme 
ihtimali sanal düzlemde zayıflamıştır. Dinin görünüm alanını 
dijital dünya şeklinde kabul etmek dinin de istenildiği şekilde 
manipüle edilecek bir veri olması sürecini değiştirmeyecektir.

Ne var ki tüm bunların ötesinde din yorgunluğu denilince, 
din bu çağın ihtiyacına cevap veremiyor, kendini tazeleyemiyor 
anlamı çıkmaktadır. Bu şekilde olumsuz kullanılan kavramların 
yuvarlanıp maksadı aşarak zarar verir bir noktaya gelme ihtima-
li ise hayli yüksektir. O yüzden işin gelip dayandığı yer doğru-
dan dinin bir eksiği ve yanlışı varmış gibi bir noktaya evriliyorsa 
bir değil bin kez düşünmek gerekmektedir. Ehrama taş taşımak 
yerine yüz yüze görüşmek, muhabbet etmek ve emojilerin dün-
yasından koparak kişilerin kelamına ve simasına yabancılaşma-
mak lazım. 

Dolayısıyla kendi toplumsal sorunlarımızı konuşup tartış-
mak ne kadar doğru ise onları kendi ana değerlerimizi zedele-
meden ve aşağılamadan ifade etmek ve bu değerlere düşman 
olanların değirmenine su taşımayacak bir tarzda gündeme getir-
mek de o kadar doğrudur. Başka bir deyişle, bu meseleleri sanki 
sorunları tespit edip dinî değerleri savunuyorum adına günde-
me getirmek, kendine ve değerlerine düşman insanlara malze-
me taşımak, onların saldırılarına müsait atmosfer oluşturmak 
hiç de doğru bir tutum değildir. 

Bu vesile ile Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, Kur’ân’da zik-
redilen şahitlik, emanet ve risâlet misaklarını yeniden hatırla-
mamıza vesile olmasını Rabbimizden dileriz.

Yeni sayımızda buluşmak üzere…
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G Ü N D E M

Ç evre sorunlarının her 
geçen gün hayatımızda 

yeni bir boyut kazandığı dün-
yamızda mayıs ayının başından 
itibaren, İstanbul’un güney sa-
hillerinde başlayan ve Marmara 
sahillerine yayılan deniz salyası 
(müsilaj), giderek neredeyse Mar-
mara Denizi’nin tümünü kapla-
yacak duruma geldi. Müsilajın 
sebebi yeterli arıtma yapılmadan 
denize boşaltılan sanayi atıkları 
ve evsel atıklardır. Yaşadıkları-
mız kontrolsüz şehirleşmenin 
beton yığınlarına dönüştür-
düğü kıyılar, sahillerdeki 
fabrikalar, kurallara uyma-
yıp rüşvetle işini götüren-
ler, azgın kâr hırsı, çıkar 
için her şeyin mubah 
olduğu neoliberal bir 
anlayışın sonucudur. İn-
sanoğlunun sınırsız ihti-
ras ve bitmek bilmeyen 
talepleri tabiatta önüne 
gelen her şey tahrip et-
mektedir. İnsana, taşa, 
toprağa, bitkiye, böceğe 
her şeye zarar veren rant-
çı zihniyetin, üst yapıya, 
gökdelenlere, kentlerin 
makyajına kocaman bütçe-
ler ayırırken altyapıyı ihmal 
etmesinin sonucudur bu ya-
şananlar.

Marmara Denizi’nin yaşadı-
ğı salya felaketi, vahşi kapitalist 
sistemin bütün yıkıcılığı ile uy-
gulandığı Türkiye’nin bu anla-
yıştan kurtarılması gerektiğini 
haykıran bir imdat çığlığı gibi-
dir. Türkiye sanayisinin yarısın-
dan fazlası, ülke nüfusunun ise 
1/3’i bu denizin etrafında küme-
lenmiştir. İstanbul’un nüfus ar-
tışı engellenmeyip, aksine teşvik 
edilerek, 7 milyondan 18 milyona 

çıkartılmıştır. İmar rantı ile her 
yerin betonlaştırılması, yeşil alan-

ların korunamaması, nüfus artışı, 
İstanbul’u ve Marmaray’ı kaldırama-

yacağı bir kirletme yükü ile karşı kar-
şıya bırakmıştır. Gözümüzün önünde 

can çekişen bir deniz var. Fosseptik 
çukuruna döndürülen Marmara feryat 

ediyor. Bu olaydan ibret almak zorunda-
yız. Başkan Erdoğan İstanbul için, “Bu 
şehrin kıymetini bilemedik. İhanet ettik. 
Hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan 
sorumluyum!” (21 Ekim 2017) demişti. 
Yakın zamanda da Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Biz 
Marmara’yı fosseptik gibi kullanmışız.” 
(05.06.2021) dedi.

Çevreyi koruma, çevre kirliliğini 
önleme gibi çabaların amacı, insan-

ların rahat ve sağlıklı bir çevrede 
yaşamalarını sağlamaktır. Ancak 

insanlık çevreyi iyi ve doğru kul-
lanmadığı gibi, yeryüzünü bir 

DENİZİN SALYASINDAN 
DÜZENİN SALYASINA SİSTEMİK DEPREM

 METİN ALPASLAN 

Dinî değerlerimizi yok sayan bir sistemin muhibbi ve aşığı olmak yolunda ilerliyoruz. Maneviyat 
kaybı ile birlikte elitistleşme, zenginlik ve gücü gösteriye dönüştürme şımarıklığı başlıyor. 

Din zahiri olana, görüntüye ve gösterinin içine hapsediliyor. Özünde bilgi, çalışma, üretme, 
dürüstlük, ahlak ve vicdan gibi değerler olan din yalnızca dış görünüşe indirgeniyor. Bahsi 

edilen dönüşüm tam da büyük sıfırlama (great reset) sürecinin tasarımcılarının hedeflediği yeni 
düzen kurgusuna tekabül etmektedir.
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emanet gibi görmüyor, adeta yağmalıyor. Doğayı 
hiçe sayan anlayış ve uygulamalar nedeniyle çevre 
dengesi alt üst oluyor, dönüyor dolaşıyor ve sonun-
da insanın kendisini vuruyor.

Her konuda olduğu gibi ne yazık ki Kanal 
İstanbul’u da şu an siyasi kamplar hâlinde, aklı ve 
bilimi bir kenara koymuş vaziyette tartışıyoruz, Ka-
nal İstanbul’un müsilaj da dâhil Marmara Denizi’ni 
nasıl etkileyeceğine dair elimizde bir model, bir 
veri yok. Karadeniz ile Marmara arasındaki alt ve 
üst akıntılar belli, kanalın debisi ve derinliği belli. 
Bu alanda çalışan bilim insanlarının bu ve benze-
ri parametrelere göre simülasyon yapması ve elde 
edilen sonuçlara göre karar verilmesi gerekirken, 
mesele yine ya bendensin ya da karşımdasın ay-
rışması şeklinde tartışılmaya 
devam ediyor.

DÜZEN SALYA KUSUYOR!

Türkiye’de yoksulluk, iş-
sizlik, enflasyon, eğitim ve 
sağlık gibi birçok problem ya-
şanırken son günlerde Sedat 
Peker’in YouTube üzerinden 
yaptığı ifşaatlar gündeme 
oturdu. Öyle bir oturdu ki, 
adeta devletin bağırsakları 
kusuyor. Her videoda “yeni 
olaylar, yeni isimler, işlenen 
birçok suç ve bu suça karı-
şan eski-yeni bürokratlar, si-
yasiler” ülkenin gündemine 
girdi. Söylenen iddialar göz 
ardı edilecek şeyler değil. 
Türkiye’de yaşanan karanlık 
vakalar, devlet kurumlarının 
illegal yapılarla münasebet-
leri, siyaset-mafya-bürokrasi 
üçgenindeki kirli menfaat 
ilişkileri, ortaya saçılan va-
him ifşaat ve suçlamalar 
âdeta bir lağım patlaması gibi. Batı basınında da 
yer bulan, dünya gündemine giren bu kirli ilişkiler 
Türkiye için iyi bir görüntü vermemektedir. Sedat 
Peker’in bu ülkedeki kiri, kusuru, günahı faş eden 
deşifreleri ve buna karşı devlet-yargı cephesindeki 
suskunluk yine her zamanki gibi bu vaka da örtbas 
edilecek mi endişesini doğuruyor.

Sedat Peker’in “Biz hepimiz bir aileyiz, her suç-
ta beraberiz” sözünü doğrularcasına, geçmişten bu-
güne suç örgütlerinin bürokrasi ve siyaset ile iliş-
kileri hiç değişmemiştir. Bu şebekeler, siyasiler ve 
güvenlik bürokrasisi tarafından hep kullanılmıştır. 
Ne zaman ki, çok fazla bilgiye sahip olduklarından 
dolayı tehlike arz ederlerse ya da aralarında men-
faat paylaşımı nedeniyle çatışma yaşanırsa ve ipin 

ucu siyasete ve bürokrasiye uzanırsa, bunlardan 
kurtulmak istenir. Birden operasyonların yönü de-
ğişir ve birkaç torbacı, aracı derdest edilerek konu 
bir şekilde kapatılır. Ya da ateş topuna dönen bu 
kullanışlı adamlar Peker örneğinde olduğu gibi dö-
nüp sahiplerini vururlar.

Bu uluslararası uyuşturucu baronları, silah ka-
çakçıları ve ihale mafyaları kamuoyunda genellikle 
hatırlı iş adamları olarak tanıtılırlar. Kapitalist soy-
gun düzeninin türevi olan bu aparatlar, görünüşte 
hayır hasenatta hayli cömerttirler. Cami, okul ve 
yurtların açılış törenlerinde devlet adamları ta-
rafından kendilerine plaketler verilir, kurdeleyi 
birlikte keserler. Normal vatandaşın hiçbir zaman 
elde edemeyeceği polis ya da istihbaratçı kimliği, 

sahte pasaport, polis koruması, 
çakarlı araba gibi imkânların 
organize suç örgütlerinin lider-
lerine tahsis edildiği her daim 
söylenmektedir. Terör ortamla-
rı bunlar için çok kazançlı pa-
zarlardır. 1 Mayıs 1977 Taksim 
katliamını, 12 Eylül öncesi sağ-
sol kavgasında katledilen 5 bin 
kişiyi, Maraş ve Çorum hadise-
lerini, Güneydoğu’yu 90’lı yıl-
larda kasıp kavuran Yeşil’i, 17 
bin faili meçhul cinayeti, Yük-
sekova Çetesini, helikopter-
lerle taşınan uyuşturucuları, 
Madımak’ı, Gazi Mahallesi’ni, 
Susurluk’u, Ankara patlamala-
rını, hendek kazanlara, halkın 
evlerini işgal edip patlayıcı ve 
silah depolayanlara “ilişmeyin” 
talimatlarını ve daha neler ne-
leri düşünüyor insan. Milletin 
canını yakan bu olaylara kim 
sebep oldu, kimler göz yumdu, 
hangi amaçla yapıldı ve kimler 
faydalandı soruları peş peşe in-
sanın aklına geliyor.

Bu ülkede provokatif eylemler hiç bitmedi. 
Son olarak İzmir HDP binasında işlenen cinayet, 
bu olaydan sonra AK Parti binalarına yapılan sal-
dırılar ve Sedat Peker’in açıklamaları yan yana 
koyulduğunda sanki bir yerlerden düğmeye basıl-
mış gibi. İhanet ve tuzağın bini bir para. Nasıl Rıza 
Zarrab’ı Amerika’nın kucağına verdilerse şimdi de 
Sezgin Baran Korkmaz’ı Amerika’ya kaptırıyorlar. 
Bu adamı da aynen Rıza Zarrab davasında olduğu 
gibi Türkiye’ye karşı bir tehdit ve şantaj unsuru ola-
rak kullanacaktır. Bu adamın mal varlıkları üzerin-
deki tedbirleri ve yurt dışına çıkma yasaklarını kim 
kaldırdı? Sezgin Baran Korkmaz, sahibi olduğu Pa-
ramount otelinde kimleri ağırlamamış ki, gazeteci-
ler, yargı mensupları, siyasetçiler, bürokratlar. Bu 

Gençler dindar görünümlü 
büyüklere bakıyor. Onların 
adaletsizliğini, haksızlığını, 
kul hakkı yediğini, harama 

el uzattığını, yolsuzluk 
yaptığını, rüşvet yediğini 

görüyor. Yolsuzluk 
iddialarının araştırılmaması, 

yargılamaya konu 
olmaması, onlarda 

umutsuzluğa ve yılgınlığa 
yol açıyor. Yoksulluk ve açlık 

sınırındaki yığınlardan 
toplanan vergilerin israf 

edilmesi, devlete, hukuka ve 
adalete duyulan güvenlerini 

sarsıyor.
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iki şahsın Türkiye dışına nasıl çıkarıldığı, kimlerin 
buna hangi amaç ve menfaat karşılığı göz yumdu-
ğu araştırılmalıdır. Sezgin Baran Korkmaz’ın da 
Zarrab gibi ABD ile anlaştığı ve Türkiye aleyhinde 
itiraflarda bulunacağı anlaşılıyor. Görüldüğü üzere 
birkaç açgözlü muhteris görevli yüzünden koca ül-
keye tehdit ve şantajla boyun eğdirilmeye çalışılıyor.

Türkiye bu noktaya getirilerken kafa karıştıran 
bazı noktalar dikkatlerden kaçmıyor. Bildiğiniz 
gibi, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemine geçiş 
MHP’nin desteğiyle gerçekleşebilmişti. Anayasa 
değişikliği gerektiren bu husus milletvekili sayısı 
yeterli olmadığı için AK Parti tarafından tek başı-
na yapılamıyordu. 15 Temmuz Darbe girişiminden 
önce başkanlık sistemine ve AK Parti lideri Tayyip 
Erdoğan’a şiddetle karşı olduğu bilinen ve Erdoğan 
için “En az PKK kadar tehdittir” gibi çok sert açıkla-
malar yapan Devlet Bahçeli şaşırtıcı bir şekilde bir 
anda elini uzatıvermiş, ittifak ortağı olmuştu. Artık 
biliyoruz ki, AK Parti MHP desteğiyle iktidardadır. 
Erdoğan ancak MHP desteğiyle cumhurbaşkanı se-

çilebiliyor. Eski sistemde %35 oyla bile iktidar ola-
bilmek mümkün iken yeni sistem %50+1 oy almak 
zorunlu ve bu yüzden AK Parti, MHP’nin desteğine 
muhtaç durumdadır. Ve bu nedenle AK Parti, iliş-
kinin devam edebilmesi için siyasi tercihlerinde 
MHP’nin çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmek 
zorunda kalmaktadır.

Ancak anketler, bu birliktelik nedeniyle AK 
Parti oylarında bir erime yaşandığını gösteriyor. 
Çünkü Cumhur İttifak’ının yaptığı her yanlışın 
faturası AK Parti’ye kesilip, ona oy kaybettiriyor. 
Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret 
etmesi ve Çakıcı’nın ceza süresi bitmeden erken 
tahliye edilmesinin arkasından Sedat Peker video-
larının ülke siyasetine bomba gibi düşmesi insanı 
düşündürmektedir. Sedat Peker’in “ifşaatları” han-
gi partiye zarar vermektedir? Bu ifşaların MHP’ye 
dokunan bir yanını gören var mı? Hükûmete bakan 
vermeyip sorumluluğu paylaşmayan MHP, “kâra 
ortak ama zarardan uzak” gibi imtiyazlı bir davra-
nış sergiliyor.

Devlet Bahçeli, partisinin gurup konuşmasın-
da, siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden çı-
karılması gerektiğini söyledi. Hatırlanacağı üzere, 
söz konusu kanun teklifi daha önce 2015 yılında 
siyasetin finansmanında şeffaflık paketiyle beraber 
gündeme gelmişti. TBMM’de grubu bulunan siyasi 
partilerin grup başkanvekilleri, genel merkez yöne-
ticileri, il ve ilçe başkanlarına mal bildiriminde bu-
lunma zorunluluğu getirilmesini öngören şeffaflık 
paketini Erdoğan eleştirmiş, “Böyle giderse görev 
alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız!” sözleriyle 
tepkisini dile getirmişti. Bu paket ile belki birçok 
şaibeli işin önüne geçilebilecekti ama ‘siyasette 
adam kalmaz’ denilerek izin verilmedi.

Siyasi parti farkı gözetmeksizin belediyelerdeki 
yolsuzluklar, yandaş kayırmaları ayyuka çıkmış du-
rumdadır. Belediyeler ile ilgili Sayıştay Raporları-
na bakın çürümüşlüğü göreceksiniz. Devletin muh-
telif birimlerinden çeşitli adlar altında alınan 2-3-4 
hatta beşinci maaşlardan bahsediliyor. Rakamlar 
dudak uçuklatıyor. Bazı bürokratların aylık 50-60-
70 bin hatta 150 bin liralık gelirlerinden bahsedi-
liyor. Sedat Peker’in, siyasetçilerin araçlarına çan-
talar dolusu para konulduğuna dair iddiaları var. 
Peker’in ayda 10.000 dolar ödediği siyasetçiler ol-
duğunu İçişleri Bakanı söyledi. Görüldüğü üzere sa-
dece çevre felaketiyle değil, başta siyaset olmak üze-
re sistemik bir ahlak felaketiyle de karşı karşıyayız.

SONUÇTA BAKIN NE OLUYOR?

Gençler dindar görünümlü büyüklere bakıyor. 
Onların adaletsizliğini, haksızlığını, kul hakkı ye-
diğini, harama el uzattığını, yolsuzluk yaptığını, 
rüşvet yediğini görüyor. Yolsuzluk iddialarının 
araştırılmaması, yargılamaya konu olmaması, on-
larda umutsuzluğa ve yılgınlığa yol açıyor. Yoksul-
luk ve açlık sınırındaki yığınlardan toplanan ver-
gilerin israf edilmesi, devlete, hukuka ve adalete 
duyulan güvenlerini sarsıyor. Siyasi tartışmalar 
onları ilgilendirmiyor. Onlar, fakirin derme çatma 
evi haksız imar uygulamaları ile yıkılırken, güçlü 
ve zenginlerin sahillerde, yeşil alanlarda ve dahi 
tarım arazilerinde imar kanunlarını delerek yük-
selttikleri gökdelenleri gördükçe isyan ediyorlar. 
Onlar bu kirlilik neden diye soruyorlar. Sonra ne 
oluyor; her üç gençten ikisi Türkiye’yi terk etmek 
istiyor. Çünkü eğitim ile istihdam arasındaki bağ 
koptuğu için genç kesimdeki işsizlik had safhada-
dır. 5 milyon gencin KYK borcu vardır. İşsizlik ne-
deniyle KYK’ye borcunu ödeyemeyen 300 bin genç 
hakkında e-haciz işlemi uygulanmıştır. Birleşmiş 
Milletler’in 149 ülke arasında yaptığı değerlendir-
meyle belirlediği Dünya Mutluluk Raporu’nda Tür-
kiye 104. sıradadır.

Bazı Müslümanlar zenginleştikçe ve iktidar 
sahibi oldukça kapitalist kültürle bütünleşip bu 
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dönüşümün parçası hâline geliyorlar. Maddi zen-
ginleşme ve iktidar gücü arttıkça çürüme de artma-
ya başlıyor. Bu kesim dinî değerlerimizi yok sayan 
bir sistemin muhibbi ve aşığı olmak yolunda iler-
liyor. Maneviyat kaybı ile birlikte elitistleşme, zen-
ginlik ve gücü gösteriye dönüştürme şımarıklığı 
başlıyor. Din zahiri olana, görüntüye ve gösterinin 
içine hapsediliyor. Özünde bilgi, çalışma, üretme, 
dürüstlük, ahlak ve vicdan gibi değerler olan din 
yalnızca dış görünüşe indirgeniyor. Bahsi edilen 
dönüşüm tam da Büyük Sıfırlama (Great Reset) 
sürecinin tasarımcılarının hedeflediği yeni düzen 
kurgusuna tekabül etmektedir. Plan işliyor yani.

Yetkililerin kamuoyunu sarsan yolsuzluk iddia-
ları karşısında duyarlı olması, meclis soruşturması 
mekanizmasını harekete geçirmesi gerekirdi. Ne 
yazık ki, kamuoyunun önemli bir kesimini rahatsız 
eden yolsuzluk iddialarını açığa çıkarmak yerine 
suskun kalmak tercih edilmiştir. CHP milletvekil-
lerinin Ruhsar Pekcan hakkında ortaya atılan iddi-
aların araştırılması için verdikleri önerge, AK Parti 

ve MHP oylarıyla reddedilmiştir. Sedat Peker’in 
yayınladığı videolardaki “yolsuzluk iddiaları” hak-
kında meclis araştırması yapılması için HDP’nin 
verdiği araştırma önergesi de yine AK Parti ve MHP 
oylarıyla reddedilmiştir. Bu gibi davranışlar kamu 
vicdanını derinden yaralamaktadır.

Milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırı 
altında yaşadığı bir toplumda insanların gözüne 
sokulurcasına gösterilen haksız kazanç ve zengin-
lik imajları kamu vicdanını yaralamaktadır. Müs-
lüman olarak görünüp Müslümanca yaşamayan, 
iman ettiği hâlde gereğini yerine getirmeyen, hakkı, 
hakkaniyeti gereğince dillendirmeyen, yaşantısıyla 
inancı biribirine uymayan ama buna rağmen en iyi 
Müslüman olduğunu söyleyen bir taifenin varlığı 
gençleri üzmekte, dinden uzaklaştırmaktadır. Milli 
eğitim müfredatının ve politikasının amaca uygun 
olmaması, eğitimin yetersizliği, din dilinin gençle-
rin kalplerini açamaması, gördüklerinin kafaları 
ile uyuşamaması nedeniyle meydana gelen boşluk 
uyuşturucu, deizm, ateizm ile doldurulmaktadır.

YAŞANAN KİRLİLİK KİŞİSEL DEĞİL 
SİSTEMİKTİR

Toplumumuz 19. yüzyılın ortalarından itibaren 
Batı tipi bir modernleşmeye sürüklenmiştir. Ama 
bu modernleşme, hem modernleşmeyi yürüten ak-
törleri tatmin etmemiş hem de modernleşme ameli-
yesine tabi tutulan geleneksel kesim tarafından tam 
benimsenmemiştir. Sonucunda ucube bir toplum 
düzeni ortaya çıkmıştır. Bugün içinde yaşadığımız 
sıkıntılar Batı tipi modernleşmenin bir deli gömle-
ği gibi zorla bu topluma giydirilmesi, buna karşılık 
Müslümanların kendine özgü bir alternatif oluştu-
ramamasından dolayıdır. Türkiye’nin bugün yaşa-
dığı sorunların temelinde, bir anda bir halkın dilini, 
kültürünü, ideolojisini değiştirmek yatıyor. Türkiye 
şimdi bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyor.

Dünyada da insanlığın liberal kapitalist sis-
temle gidebileceği bir yer bulunmuyor. Demokrasi 
kılıfı altında tam bir aldatma, sömürü ve soygun 
düzeninin meşrulaştırılması üzerine bina edilen 
bu sistem insanlığı mutlu etmemiş ve yarı yolda 
bırakmıştır. İnsanı ailesine, çevreye, tabiata ya-

bancılaştıran bu sistemde hayat insan odaklı değil, 
benmerkezci, materyalist sanal bir dünyaya doğru 
hızla ilerliyor. Bu sistemde oyuncular, büyük ço-
ğunluğu borsa, finansal kâğıt oyunları, türev finan-
sal ürünlerle sanal bir kapital oluşturarak bunu 
ekonomiye dâhil etme ve soygun yoluyla daha çok 
para kazanmaya çalışmaktadır. İnsan emeğini sö-
mürüyor, doğa katliamı yapıyor, haksız kazanç elde 
ediyorlar. Dünyada bugün en büyük sorun; bu ada-
letsiz soygun sisteminin hükümetler tarafından 
desteklenmesi, bu talancıların çevreyi kirleterek, 
ekilebilir toprakları, ormanları yok ederek talanla-
rına devam etmeleridir.1

Mevcut düzen değişmediği sürece, haklının 
güçlü olduğu bir dünya kurulmadığı sürece, gücü 
elinde bulunduranlar her şeyin sahibi olmak iste-
yecek, güçsüz olanlar her şeyini kaybetmiş olacak, 
kontrolsüz ve denetimsiz iktidarlar devam ettiği 
sürece istenen huzur ve refah ortamı bir türlü tesis 
edilmeyecektir.

1 İsmail Tokalak, Kapitalizmin Soygun Düzeni-Dünyayı Soyanlar 
ve Metodları, Ataç Yayınları, İstanbul, 2016, s. 15.

Türkiye’nin sağlam bir gelecek inşa edebilmesi için her şeyden önce kendisini iyi tanıması, 
bugün bulunduğu yerin muhasebesini yapması ve sahip olduğu değerleri doğru tespit 

etmesi gerekmektedir. Başkaları kendi programlarına ve gelecek planlarına göre gündemi 
tespit ederken, biz onları takip etmekten, onların oluşturdukları sorunlara cevap bulmaya 

çalışmaktan kendi gündemimizi ve programımızı bir türlü oluşturamıyoruz.
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Bizim gibi medeniyet kodları ve değerler sistemi 
Batı’dan farklı toplumların, izzet ve şerefi İslâm’da 
aramak yerine, zulümden başka bir şey getirmeyen 
batı toplumunu kurtarıcı gibi görmesi zihinsel ola-
rak ne kadar çökmüş olduğumuzu göstermektedir. 
Kendi ütopyalarımızı kurmaktan ziyade, başkaları-
nın ütopyaları içinde bir yer edinmeye çalışan bir 
aydın ve siyasetçi tipi ile karşı karşıyayız. Bunun en 
güzel örneği Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerde 
ortaya çıkmaktadır. Millete rağmen kurulmuş bu 
yozlaşmış düzenin artık dikişleri sökülmektedir. 
“Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştir-
medikçe Allah onların durumunu değiştirmez.” 
(Ra’d,11) ayeti mucibince bilinçli bir Müslüman 
olarak bu düzene direnmenin zamanıdır.

“Keşke dindarları ve âlimleri onların çirkin söz 
söylemlerine, haram yemelerine engel olmaya ça-
lışsalardı” (Mâide, 63) diye buyuran Rabbimizin 
emri ortada iken sisteme karşı gelmek yerine, ma-
kul ve uyumlu görünmek gibi bir gayret var çoğu 
insanda. Sisteme sınır çizmenin gerekli olduğu 
yerde bu sınırları çizmemek düzene teslimiyet ile 
sonuçlanır. Bugüne baktığımızda maalesef çoğu 
Müslümanın düzenle irtibatlarında hem işbirlikçi 
hem de teslimiyetçi olduğunu üzülerek görüyoruz. 
Tüm dünyalık tutkulara, heva ve heveslere itinayla 
İslâmî kılıflar üretme konusunda büyük maharet-
ler kazanıldı zaman içerisinde. Yeni bir toplum inşa 
etmek için çalışmak yerine düzen muhafızlığına 
soyunanlar, Batı medeniyetinin önümüze koyduğu 
bu seküler kapitalist Kemalist düzen karşısında diz 
çökmüşler demektir. Çoklu organ yetmezliği yaşa-
yan bu sisteme, savunulur tarafı kalmamış olan bu 
düzene bir itirazımız yoksa ya akletmiyoruz ya da 
köle ruhluyuz demektir. Sistemin temel felsefesine, 
ilkelerine, dogmalarına, putlarına dokunamıyorsa-
nız, değiştiremiyorsanız, o zaman siz orada cari sis-
temin bekçisisiniz. Değirmen onların değirmeni ve 
siz ona sürekli buğday taşıyan, arızasız çalışmasını 
sağlayan memurlarısınız.

“Neden bu hâle geldik, ne oldu bize, bu işte pa-
yımız nedir?” diye kendimizi sorgulamamız ve bu 
vurdumduymaz tavrımızdan vazgeçmemiz gereki-
yor. Bu toplumun bir ahlak sorgulamasına ihtiyacı 
vardır. Merhum Nurettin Topçu, bir Müslümanda 
“mesuliyet ahlakı” ve “isyân ahlakı” olması gerekti-
ğini söylüyor. İşini doğru ve güzel yapacak; her za-
man hem mesuliyet ahlakı ile hesap vermesini hem 
de isyân ahlakı ile hesap sormasını da bilecektir.2 
Ama ne yazık ki bunu yapacak insan pek azdır.

2 Hüseyin Aydoğdu, “Ahlak Filozofu” ve “Hareket Adamı” Olarak 
Nurettin Topçu”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, 16 (40) , 2010, 439-462 https://dergipark.org.
tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2879/39707

TÜRKİYE YENİ BİR İHYA HAREKETİNE 
MUHTAÇTIR…

Dünyanın çevre sorunları başta olmak üzere 
Covid-19 salgını ve ekonomik kriz gibi büyük so-
runlarla boğuştuğu, Korona salgınının oluşturdu-
ğu kaos ortamında büyük sıfırlamaya start verildi-
ği, güç haritalarının yeniden oluştuğu gelişmelerin 
arkasında yeni bir dünya düzeni planı yatmaktadır. 
1929 Büyük Buhranı sonrasında olduğu gibi ikti-
sadi düzenin yeniden inşa edildiği, insani ilişkiler 
ve toplumsal düzenin yeniden tanımlandığı, yeni 
değer sistemlerinin kurgulandığı yeni bir dünyaya 
doğru ilerliyoruz. O nedenle, yeniden kurgulanan 
ve adım adım inşa edilen günümüz dünyasında 
kavga çok büyük!

Böyle bir ortamda, Türkiye’nin sağlam bir gele-
cek inşa edebilmesi için her şeyden önce kendisini 
iyi tanıması, bugün bulunduğu yerin muhasebesi-
ni yapması ve sahip olduğu değerleri doğru tespit 
etmesi gerekmektedir. Başkaları kendi program-
larına ve gelecek planlarına göre gündemi tespit 
ederken, biz onları takip etmekten, onların oluş-
turdukları sorunlara cevap bulmaya çalışmaktan 
kendi gündemimizi ve programımızı bir türlü 
oluşturamıyoruz. Öncelikle yapılması gereken şey, 
inisiyatifi ele alıp kendi geleceğimizi belirleyecek 
gündemi kendimizin oluşturmasını sağlamaktır. 
Daha güçlü olabilmek ve insanlığa huzur ve adalet 
getirebilmek için dünyadaki yerimizi, birikimleri-
mizi ve değerlerimizi korumamız ve geliştirmemiz 
gerekmektedir. Bunun önündeki en büyük engel 
ise özgüvenden mahrum ve değer merkezli olma-
yan zihni yapımızdır. Gelecek tasarımları önce zi-
hinlerde ortaya çıkar, belli bir süreçten geçtikten 
sonra hayat ve gerçeklik kazanır. Siyaset ve serma-
yenin aydınlar ve fikirler üzerinde baskı kurup söz 
sahibi oldukları toplumlarda, aydınlar sermayedar 
ve siyasetçilerin sözcüsü hâline gelirler. Günlük 
politikanın kuyruğuna takılanlar ideallerinden sa-
panları eleştirmek yerine, meşrulaştırmak için ça-
lışırlar. Hâlbuki namuslu aydının görevi, kendi de-
ğer ve idealleri ışığında sosyal eleştiride bulunmak 
ve gidişatı sorgulayıp, sorumlular maşeri vicdanda 
hesaba çekmek olmalıdır.

Uzun yıllar kendi tezlerini üretmek yerine sade-
ce reaksiyoner tavır sergileme ve antitez pozisyon-
da kalmak toplumda etkili olmuş ve bunun maliye-
ti de çok ağır olmuştur. Şimdi de sorgusuz-sualsiz 
itaat etmenin peşindeyiz. Bu millet bir lideri kut-
samaktan çok çekti. Meselenin halledilmesi, insani 
adil bir düzenin kurulması için her alanda kararlı, 
inisiyatif sahibi, hakkı ve adaleti gözeten, birikimli 
güçlü aydınlara/kadrolara ihtiyaç vardır. Yanlışlara 
itiraz edenlere ve ardından yol gösterenlere “Şimdi 
sırası mı?” diye çıkışıp tepkileri erteleyerek bugün-
lere geldik. Şu ölümlü dünyadan göçüp gitmeden, 
hesap günü gelip çatmadan, “Şimdi değilse ne za-
man” konuşup amel edeceğiz?



TAKSİM CAMİSİ

M üslümanlar için cami, kamusal bir ihtiyaçtır. 
Bu her yerde böyledir. Modern bireyin ka-

musal alanda vakit geçirme ve bulunma süresi 
göz önüne alındığında, bu ihtiyaç neredeyse bir 
zorunluluğa dönüşür. Taksim de bu ihtiyacın 
İstanbul’da en çok hissedildiği semttir. Bu gün-
cel bir ihtiyaç değildir. Yaklaşık 150 yıllık bir se-
rüvenden bahsetmek mümkündür. Bu bağlam-
da Taksim’de cami yapımına ilişkin kaynaklar 
arazinin 19. yüzyılda vakfedildiğini işaret 
eder. Burası Maksem’in arkasında yer alıp, bu-
gün üzerine cami yapılan alandır. Vakfiyeden 
sonra bu alan imar planlarında çokça hüviyet 
değiştirip, uzun yıllar otopark şeklinde kul-
lanılmıştır. Taksim çevresinde 1595 yılında 
ibadete açılan Ağa Camii’nden başka her-
hangi bir caminin bulunmayışı ve özellikle 
Aya Triada Rum Ortadoks Kilisesi’nin Osman-
lı geleneksel sistemi benzeri inşa edilen kub-
besinin gösterişli cüssesi, yeni bir cami inşa 
meselesini ciddileştirir.

Ne var ki cami ve dinî 
yapıların inşasına ilişkin 
Cumhuriyet rejiminin 
1950’lere kadar devam 
eden, yasakçı tavrı, 
Taksim’e cami inşa-
sına da izin ver-
mez. Tek parti 

döneminde camiler için verilen çaba ancak 
camilerin dönüştürülmesi veya laikleştiril-
mesi adına terbiye edilmesi esaslarına daya-
nır.

“KENTSEL TEMSİL MEKÂNI” TAKSİM’E 
CAMİ TARTIŞMALARININ TARİHÇESİ

Cumhuriyet tarihinde Taksim’de cid-
di bir cami inşası girişiminden ilk defa 
1952 yılında bahsedilir. Taksim Camisi 
için vakfedilen arsa üzerinde bir dü-
zenleme yapılır. Ancak 27 Mayıs 1960 
Darbesi sonrası mevzu tekrar kapanır. 

1960 ve ‘65 yıllarında Süleyman Demi-
rel hükûmeti zamanında mevzu tekrar 

gündeme gelir. Arsanın imar 
durumu yerel yönetimler 

arasında görüşülür. 
Fakat sürpriz bir 

İhtiyaç ve İdeolojik Çatışma Sarmalı Açısından 
TAKSİM CAMİSİ

 MELEK KUTLU DİVLELİ 

Taksim Camisi, sol ve muhafazakârlar arasında açıktan bir ideolojik çatışma nesnesine 
dönüştüğü 1990’lı yıllara kadar işlevsel gereksinim olma hâlini korumuştur. 1990’lı yılların 

ortasında yerel ve merkezî yönetiminin muhafazakârların eline geçmesiyle Cumhuriyet 
elitlerinin yaşadığı endişe ve tepkisel durum, muhafazakârların Taksim Camisi’ne yaklaşımını 

bir ihtiyaç olmanın ötesine taşıyarak ideolojik bir çatışma zeminine taşır. Taksim Camisi 
muhafazakârlar için ihtiyaç olduğu kadar artık bir varlık meselesine de dönüşmüştür.
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şekilde imara otopark olarak işlenir. 1977 yılında 
imar durumu otoparktan camiye çevrilir ve Bülent 
Ecevit hükûmetinde anıtlar kurulundan olur alınır. 
Ancak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
yine onay çıkmaz. Bunun üzerine 1980’de tekrar 
başbakan olan Demirel cami için yeni bir girişim-
de bulunurken 12 Eylül 1980 Darbesi meydana 
gelir ve mesele bir kez daha kapanır. Darbe son-
rası hükûmeti araziyi tekrardan otoparka çevirir. 
1983’te Taksim’de yapılacak bir cami şehircilik il-
keleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından 
uygun olmadığına karar verilerek reddedilir. 

1984 yılındaki belediye seçimlerinde ANAP’ın 
adayı Bedrettin Dalan kazanır ve Taksim meydanı-
nı düzenleme sözü verir. An-
cak bu düzenlemede camiye 
yer verilmez. 1991 yılında 
ise Taksim Camii Kültür ve 
Sanat Vakfı kurulur ve uzun 
yıllar bu dernek aracılığıyla 
cami mücadelesi devam eder. 
Yönetiminde Recep Tayyip 
Erdoğan, Vehbi Koç, Rahmi 
Koç, Sabri Ülker, Sakıp Sa-
bancı, Semiha Şakir, Şarık 
Tara, Osman Boyner, Ekme-
leddin İhsanoğlu gibi önemli 
isimlerin yer aldığı vakfın ça-
balarına 1993’te olumlu bir 
cevap gelir. Cami Maksem’in 
boyunu geçmemesi kaydıy-
la yapılabilecektir. Taksim’e 
cami sözü veren Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 1994 yılında 
belediye başkanı seçilmesiyle 
caminin yapılacağı medyanın 
gündemine yerleşir. Fakat 
dönemin valisi buna asla izin 
vermeyeceğini dile getirir. 
Hemen ardından aynı arazi 
tarihî su yapılarına ait kalıntı-
lar ve tuğla mezarlardan olu-
şan bir nekropol olduğu iddia 
edilerek SİT alanı ilan edilir. 
Bu restleşme, meselenin bir 
iktidar-muhalefet savaşı olduğunu tescillemiş olur. 
Taksim Camisi laiklik tartışmalarının göbeğinde 
bundan sonra daha fazla yer almaya başlayacaktır. 

28 Şubat 1997 Darbesi ve akabindeki AK Parti 
iktidarının ilk on senesi boyunca mesele üzerinde 
bir sessizlik yaşanır. 2012 yılında dönemin Başba-
kanı Erdoğan Taksim Camisi’nin, yıkılan topçu kış-
lasıyla beraber yapılacağını tekrar gündeme getirir. 
Tepkiler bırakıldığı yerden devam eder ve 2013 yı-
lında Gezi Parkı olayları baş gösterir. Bir süre daha 
ertelenen cami meselesi, 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Taksim’e cami yapmanın zama-
nının geldiğini ifade etmesiyle tekrar masaya ya-
tırılır ve nihayet 2017’de caminin temelleri atılır. 
2021 yılı Mayıs ayında da, İstanbul’un fethinden 
bir gün önce, Gezi Parkı olaylarının da başlangıcı 
olan 28 Mayıs Cuma günü Taksim Camisi açılır.

Bu uzun süreçte Taksim Camisi ihtiyaç ve tasa-
rımından ziyade siyasi-ideolojik bir zeminde tartı-
şılmıştır. Türkiye’nin herhangi bir yerinde sayısız 
cami inşası herhangi bir itiraz söz konusu olmadan 
devam ederken, Taksim Camisi’ni böylesi bir tar-
tışmanın içine çeken nedir? Kuşkusuz bu, Taksim 
Meydanı’nın teşekkül serüveninden bağımsız de-
ğildir.

Bölge İstanbul’un fethin-
den bu yana kozmopolit bir 
inanç ve sosyal tabakaya sahip-
tir. İstanbul fethine karşın Pera 
gayrimüslimler için önemli bir 
yerleşim yeri olma özelliğini 
devam ettirmiştir. 17. yüzyıl 
ile beraber Müslüman nüfus 
artmış olsa da Cumhuriyet dö-
nemine kadar yabancı misyon 
adamları ve gayrimüslimlerin 
yaşadığı bir mekan olmuştur.

Taksim Meydanı Cumhu-
riyet öncesi İstanbul’un gay-
rimüslim semti Pera’nın doğu 
bölgesinde İstiklal ve Sıra-
selviler caddelerinin Taksim 
Topçu Kışlası ve Talimhane 
Meydanı’na açılan bölgesinde 
bir kavşak niteliğindedir. Mey-
dan ismini 18. yüzyılda (1732) 
bölgeye gelen suyun taksimini 
yapan Maksem’den alır. 19. 
yüzyıla kadar mezarlık bölge-
si olarak bilinen Taksim’de bir 
meydan teşekkülünden önce 
sıra evlerden meydana gelen 
bir sokak dizesinin olduğu bi-
linir. 19. yüzyılın hemen başın-
da (1806) III. Selim tarafından 
Osmanlı ordusunun topçu sını-

fı için büyük bir kışla inşa edilir. 1864’de Taksim 
ve Pangaltı arasındaki yol inşa edilmiş, ilerleyen 
yıllarda bu yol üzerinden Şişli’ye kadar uzanan atlı 
tramvay hattı hizmete girmiştir. 

19. yüzyılda kamusal alan fikrinin gelişmesiyle 
Osmanlı’da kamuya açık park kavramı gelişmeye 
başlar. Buradaki Hristiyan mezarlıkları Şişli’ye ta-
şınarak büyük bir bahçe yapılması düşünülür ve 
böylece Osmanlı’nın ilk kamusal parkı tasarlanır. 
19. yüzyıl sonundan itibaren Beyoğlu’nun Batı et-
kisinde bir Avrupa kenti olabilmesi için bir dizi ye-
nilikler yapılır. Özellikle 1913 yılında Beyoğlu’nu 

Dört bin kişilik namaz 
kapasiteli Taksim Camisi 

bodrum ve zemin katlarda 
salon, sergi salonu, 
kütüphane ve aşevi 

mekânlarını barındırır. Hem 
zemin kat hem de birinci 
bodrum katta İstanbul’un 

en yoğun arterlerinden 
olan İstiklal Caddesi 

ve Tarlabaşı Bulvarı’nı 
birleştirir. Cami, etrafındaki 

hareketi kolaylıkla içeriye 
dâhil edebilmek için pek 
çok girişi olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Kubbeli ve 
iki minareli camide klasik 

detaylar kullanılmış ve 
bunlar hassas bir şekilde 

yorumlanmıştır.
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Şişli’ye bağlayan elektrikli tramvayın gelmesi 
alanın çekiciliğini arttırmıştır. Buna bağlı olarak 
da Taksim çevresinde iskân alanları ve bölgenin 
yoğunluğu artmıştır. 1920’lerde meydanın doğu 
kısmındaki mezarlıklar da kaldırılmış, alanın çev-
resi temizlenmiştir. Bu dönemde Topçu Kışlası’nın 
karşısındaki boş talim alanı, 1920’li yılların sonun-
da apartmanlarla dolarak bir semt hâlini almış ve 
Talimhane olarak adlandırılmıştır. 1921’de işlevini 
yitiren kışlanın avlusu stadyum şeklinde düzenlen-
miş ve yıkıldığı döneme kadar bu şekilde kullanıl-
mıştır.

Cumhuriyet’in ilanıyla beraber meydanın yakın 
çevresinde bulunan cadde ve sokak isimleri, yeni 
rejimi temsil edecek isimlerle değiştirilir. Cadde-i 
Kebir İstiklal Caddesine, Kışla Caddesi Cumhuri-
yet Caddesine, Rue Syra Selvi Caddesi Sıraselviler 
Caddesine, Ayaz Paşa Bulvarı Tak-ı Zafer Bulvarı’na 
dönüşür. Bunları hızlı bir fiziki değişim takip eder. 
Cumhuriyet’in kendine ait bir meydan oluşturma 
düşüncesi Taksim’de karşılık bulur. 1928 yılında 
ilk olarak Topçu Kışlası’nın ahırları yıkılır ve geniş 
bir meydan ortaya çıkar. Cumhuriyet kutlamaları-
nın yapılacağı, kortejlerin geçeceği kısacası bir ide-
olojik temsil mekânı olarak meydanın gerçek bir 
Cumhuriyet mekânına dönüşmesi için merkezinde 
Atatürk’ün bulunduğu bir anıt yerleştirilir. Taksim 
Meydanı’na bugünkü karakterini veren bu iki deği-
şim Cumhuriyet’in İstanbul’daki ilk kentsel temsil 
mekânlarından biri olarak kabul edilir.

1936’da İstanbul Belediyesi Henri Prost’a yeni 
bir plan hazırlatır. Bu planda Prost 1928 yılında 
tamamlanan anıta ve meydanın dairesel yapısına 
müdahale etmez fakat Topçu kışlası ve çevresinin 
yıkılmasını öngörür. Dönemin İstanbul belediye 
başkanı Lütfü Kırdar Batılı bir şehir inşa etme-
yi arzulamaktadır. Paris’teki meşhur parklar gibi 
büyük bir park yapmak ister ve Kışla yıkılır. Park 
projesine başlanır ancak tamamlanamaz. 1949’da 
inşasına başlanan Atatürk Kültür Merkezi 1969’da 
tamamlanır.

Böylelikle Taksim artık gerçek bir Cumhu-
riyet Meydanı hüviyeti kazanır. 27 Mayıs 1960 
Darbesi’yle beraber meydanın o zamana kadar ta-
şıdığı anlam hızlı bir değişime uğrar. Siyasi alanın 
çalkantılı ve darbelerle geçen yılları meydanın taşı-
dığı anlamı da yavaş yavaş zenginleştirir. 1970’ler-
de meydan kitlesel mitinglere ev sahipliği yapmaya 
başlar. Meydan daha çok sosyo-politik çatışmaların 
yaşandığı siyasi bir miting alanına dönüşmüştür. 

BİR İKTİDAR ALANI OLARAK 
TAKSİM MEYDANI

1990’larda bölge ticari ve nüfus bağlamında 
canlanmaya başlar. İstiklal Caddesi yayalaştırılarak 
uzun bir kültür sanat ve alışveriş aksı oluşur. Bölge 
eskisinden çok daha canlı bir hâl alır. 2000’lerde 

kentsel dönüşüm projeleri ile özel projeler hazır-
lanır. 2005’te Tarlabaşı yenileme projeleri devam 
eder ve bu proje muhalefet tarafından ağır eleşti-
rilere maruz kalır. 2008 yılında depreme dayanıklı 
olmadığı için AKM kapatılır. Laik-sol cenahtan çok-
ça itiraz gelir. İstiklal Caddesinin yayalaştırılması 
projesi zamanla meydana doğru uzar ve önce Gezi 
parkı önünde yer alan otobüs durakları kaldırılır. 
Meydanın etrafındaki yolların doğu-batı doğrul-
tusunda irtibatı kesilir. 2011 yılında başlayıp gü-
nümüze kadar devam eden Taksim Meydanı Yaya-
laştırma Projesi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
itirazları ve açılan davalarla sürekli ötelenir. 2012 
yılında Topçu Kışlası’nın tekrar yapılması ve Tak-
sim Camisi meselesinin gündeme gelmesi de ar-
dından tepkileri yükseltmiş, 2013 yılında meydan 
Gezi olaylarına şahit olmuştur. 2018’de AKM yıkı-
lır. AKM, Cumhuriyet döneminin simgelerinden, 
modern mimarlığın önemli örneklerinden bir anıt-
sal yapı olduğu vurgulanarak, tam da bu özellikleri 
nedeniyle yıkıldığı söylenerek çokça gündem olur. 
Ardından 2017’de Taksim Camisi’nin temeli atılır. 
Ve nihayet Mayıs 2021’de Taksim Camii meydan-
daki yerini alır.

Taksim Meydanı, Cumhuriyet’in inşa ettiği bir 
alandır. Meydana karakterini kazandıran ise Cum-
huriyet Anıtı’dır. Anıt Cumhuriyet’in İstanbul’da-
ki ilk simgesi, ilk meydanı, ilk anıtıdır. Taksim 
Ankara’nın İstanbul’daki ilk ve en güçlü simgesi-
dir. Bu yüzden Cumhuriyetçiler Taksim’i bir iktidar 
alanı olarak görür. Taksim’de ötekini temsil edecek 
fiziksel bir inşa kendi varlıklarını yıkacaktır. Uzun 
yıllar devam eden gerilimin merkezinde bu gerekçe 
bulunur. AKM yıkımı-yapımı, Topçu kışlası yıkımı-
yapımı, Kristal Gazinosu’nun yıkımı, bu mücade-
lenin tezahürlerindendir. Taksim’deki söz konusu 
fiziksel kurguda yer alan bütün yapılar ve yapıtlar, 
dönemin siyasal iktidarının gücünü simgeler.

Sol, Taksim’de olası bir cami inşasını 
Cumhuriyet’e karşı bir tehdit olarak görür. Cami-
nin etrafını dönüştürme ve bölgenin İslâmî bir 
kimliğe bürünme düşüncesi, meydan ve yakın 
çevresinin Cumhuriyet’le beraber kazandığı temsil 
değeri için adeta bir tehdittir. Muhafazakârların, 
cami meselesini her iktidara geldiklerinde günde-
me taşımaları Müslümanların Cumhuriyet’le derdi 
olarak yorumlanır.

Taksim Meydanı, her ne kadar Cumhuriyet’in 
simgesi olarak kurgulanıp düzenlenmiş olsa da 
türlü okumalara açık kamusal bir alandır. Bu den-
li güçlü kültürel anlamlar ve çeşitlilikle dolu bir 
ülkede, muhalif ‘öteki’nin Cumhuriyet’le kurduğu 
ilişki için de bir temsil değerine sahiptir. Ne var 
ki muhafazakârlar ve onun temsil mekanizmala-
rından biri olan sağ iktidarlar açısından Taksim 
Camisi’nin inşası öncelikli olarak ideolojik bir 
çatışmanın mücadele alanlarından biri değildi. 
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İbadetlerini yerine getirmek isteyen sıradan bir 
Müslüman meseleye gündelik kamusal hayatın 
içerisindeki dini ihtiyacını karşılayabileceği iş-
levsel bir ibadet mekânı olarak yaklaşır. İbadet 
mekânlarının sayıca az olduğu diğer pek çok yer-
de olduğu gibi Taksim Camisi için de benzer bir 
durum gözlenir. Namazın tanımlı bir zaman ara-
lığında kılınacak olması caminin az olduğu bir 
bölgede bu ihtiyacı artırır. Bunun için bölgenin 
kullanıcıları ve ziyaretçileri için Taksim Camisi 
işlevsellik bağlamında hayati bir öneme sahiptir. 
Cami, sol ve muhafazakârlar arasında açıktan bir 
ideolojik çatışma nesnesine dönüştüğü 1990’lı 
yıllara kadar işlevsel gereksinim olma hâlini koru-
muştur. 1990’lı yılların ortasında yerel ve merkezî 
yönetiminin muhafazakârların eline geçmesiyle 
Cumhuriyet elitlerinin yaşadığı endişe ve tepkisel 
durum, muhafazakârların Taksim Camisi’ne yak-
laşımını bir ihtiyaç olmanın ötesine taşıyarak ide-
olojik bir çatışma zeminine taşır. Taksim Camisi 
muhafazakârlar için ihtiyaç olduğu kadar artık bir 
varlık meselesine de dönüşmüştür.

Öyleyse genelde toplumsal bir ihtiyaç hâline 
gelmiş mimarlık eseri, özelde camiler bir siyasi-iti-
bar, siyasi-çekişme malzemesine dönüşebilirler mi? 
Ya da itibar malzemesi edildiği için bir mabet yok 
sayılabilir veya ihtiyaç olmaktan çıkarılabilir mi?

CAMİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ VE 
MİMARİ TASARIMI

Mekânın kutsallaştırıldığı ve tabulaştırıldığı 
bir toplumsallıkta her ikisi de mümkündür. Aslın-
da caminin bizatihi varlığı ideolojik bir temsile de 
dayanır. Cami yalnızca bir ibadet mekânı değildir. 
İslâm’ın o yerdeki varlığının kanıtıdır. İslâm’ın 
bütün içeriğini bünyesinde barındırır. Bir cami 
gördüğümüzde hissettiğimiz kadar İslâm’a aittir. 
İslâm’ın erken dönemlerinden itibaren fethedilen 
gayrimüslim coğrafyalara cami yapılması, oraya 
yerleşen Müslümanların fiziksel ihtiyacını karşıla-
mak kadar bir temsil değerine de sahiptir. Orasının 

artık bir Müslüman beldesi de olduğuna işaret 
eder. Bütün İslâm tarihi bu örneklerle doludur.

Ne var ki caminin bu temsil değeri Taksim 
Camisi’nin yüz elli yıllık serüveninin son otuz yı-
lında fiziksel bir ihtiyaç olma meselesinin önüne 
geçmiştir. İki taraf arasındaki çatışmanın ihtiyaç-
ideolojik temsil arasındaki dengede ideolojik çatış-
ma tarafı ağır basmıştır. Bu tepkisel duruş ve dönü-
şümü ihtiyaç olma durumundan ziyade ideolojik 
temeller üzerine inşa edilen Çamlıca ve Ataşehir 
Mimar Sinan camilerinde de açıkça görebiliriz. 
Ancak Taksim Camisi’ni diğer camilerden ayırabil-
mek hayatidir.

Şu bir gerçek ki, bir ibadet mekânı olarak cami, 
mimari yapılar içerisinde çevresini ticari, kültürel 
ve inanç bağlamında değiştirebilme özelliğine sa-
hip en güçlü olanıdır. Bütün işlevselliğini yitirmiş 
kışlanın yıkılıp yerine Avrupai bir park ve anıt me-
zar yapılması Taksim meydanını ne kadar değiştir-
diyse Taksim Camisi de inşa edildiği çevreyi o ka-
dar değiştirecektir. Üstelik bu, ideolojik zemini yok 
saydığımızda bile caminin yalnızca işlevsel özelliği 
üzerinden gerçekleşmesi muhtemeldir. Dolayısıyla 
Cumhuriyet elitlerinin endişeleri yersiz değildir. 
Onlar için kendi varlıklarına meşruiyet kazandıran 
bir mekânın, üstelik inşa ettikleri ilk ve en değerli 
mekânın, İstanbul’un batılı yüzünün akamete uğ-
raması, zayıflaması, gücünü kaybetmesi anlamına 
gelecektir. Tarihsel tecrübe bu dönüşüm ihtimalini 
güçlendirmektedir. Hem erken İslâm döneminde 
hem de sonrasındaki gayrimüslim coğrafyanın fet-
hedilmesinde uygulanan yerleşme politikalarında, 
caminin ve diğer dinî yapıların değeri, toplumsal 
ve mekânsal bir dönüşümü mümkün kılmaktadır. 
Ancak bir İslâm coğrafyasında caminin varlığını 
hele ki ihtiyaç varsa tartışmak anlamsızdır.

Yapılan İslâmî bir eserin de namaz kılan cemaa-
tin de bu bağlamda Cumhuriyet’le bir derdi yoktur. 
İslâm dini, ritüelleri ve bunun için gerekli olan mi-
marlıklar, Türkiye’de solun kabul etmek zorunda 
olduğu bir gerçekliktir. Dayatma, zorla terbiye etme 
yönteminin kendi tarihleri açısından siyasi bir ba-
şarı getirmediği, hatta daha büyük bir ötekiyi inşa 
ettiği görülmektedir. O hâlde tartışmaya siyasi bir 
zemin yerine bir mimari ve tasarım meselesi olarak 
bakmak daha anlamlı olacaktır. Taksim Camisi mi-
mari tasarım bağlamında nerede konumlanmakta-
dır, hangi tasarım boyutlarıyla tartışılmalıdır?

Dört bin kişilik kapasiteli Taksim Camisi bod-
rum ve zemin katlarda salon, sergi salonu, kütüp-
hane ve aşevi mekânlarını barındırır. Hem zemin 
kat hem de birinci bodrum katta İstanbul’un en yo-
ğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı 
Bulvarı’nı birleştirir. Cami, etrafındaki hareketi ko-
laylıkla içeriye dâhil edebilmek için pek çok girişi 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Kubbeli ve iki mina-
reli camide klasik detaylar kullanılmış ve bunlar 
hassas bir şekilde yorumlanmıştır. 33 metre yük-
sekliğindeki kubbe, kemerli pencerelerden oluşan 
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bir yüksekçe bir kasnak üzerine oturtulmuştur. 
Kubbe titanyum-çinko alaşım kaplıdır. İki şerefeli 
minarelerin yükseklikleri 64,80 metredir. Yükselti 
kuleleri ana kubbenin etrafında küçüklü büyüklü 
dizilirler. Bu sekizgen kulelerin kimi girişi, üst kat-
larda çeşitli odaları ve birimleri meydana getirir. 
Cephelerde taş ve prekast kaplama kullanılmıştır. 

Taksim Camisi detayları ile içinde yeni dene-
meler barındırır. Seçilen malzemeler, renkler ve 
çizgiler camiyi klasik örneklerin birebir taklidi 
olmaktan çıkarır. Tezyinatta ise yine farklı uygu-
lamalara yer verilmiş, mihrab, minber ve kürsüde 
klasik formlar sadeleştirilerek modern bir yorum 
ortaya konulmuştur. Naht tekniği ile uygulanan 
hatları bakımından da oldukça sade olan camide 
klasik Osmanlı’da olduğu gibi Esmâü’l-Hüsnâ ya-
zıları, kubbe göbeğinde ve kuşakta sırasıyla Fatiha 
Suresi, Bakara Suresi’nin 285-286. ayetleri ve Haşr 
Suresi’nin 20-24. ayetleri yer alır. İç mekânda, du-
varlarda mekânı incelten dikey çizgiler hâkimdir. 
Bu çizgiler kubbede birleşerek sade geometrik mo-
tifler oluşturmuştur. İnşaat tekniği olarak yeni bir 
uygulama olan Top-Down yöntemi ve kimi yerlerde 
çelik sistemler kullanılmıştır.

Taksim Camisi plan yerleşimi bağlamında da 
farklılık gösterir. Arsanın klasik cami inşası için 
zorlu geometrisi kıble yönü, minare düzeni, cüm-
le kapısı ilişkileri bağlamında sıra dışı bir tasarım 
ortaya çıkarır. Kıble yönü arazinin dikdörtgen geo-
metrisiyle aynı doğrultuda değildir. Cami girişleri 
ve minareler arsanın formuna göre yerleştirildiği 
için camide genel olarak bir dış cephe yanılsama-
sı meydana gelir. Camilerde alıştığımız âdeta bir 
cami geleneği ve algısı uyandıran minare ve giriş-
lerin kıbleye dönük olma durumu bu camide terk 
edilmiştir. Dolayısıyla son cemaat mahalli de kıb-
leye paralel değildir. Harim alanı da aynı sebepten 
tanımlı bir geometriye sahip olmaz. Cemaat sayısı-
nı arttırmak ve caminin meydan tarafından kütle-
sel algısını daha belirgin kılmak maksadıyla böyle 
planlanmış olması ihtimal dâhilindedir. 

Taksim Camisi kıble, minare, cümle kapısı iliş-
kileri bağlamında bir yanılsamaya sebep olmakla 
birlikte kendine münhasırdır. Mekân organizasyo-
nu, girişi ve aksları ile yerine özgüdür. Kıble doğ-
rultusunda yer alan Maksem, meydan tarafından 

bakıldığında caminin keskin yükselişine engel olur. 
Bu hâliyle AKM ve Marmara Oteli’nin aksine mey-
dan ve çevresinde bulunan yapılarla bir geçirgenlik 
ilişki kurabilen bir sükûnete sahiptir. Bu ilişkisellik 
kilise-cami ikiliğinde daha net okunur. Yüksekliği 
ve yerleşimi İstiklal Caddesinin diğer tarafında yer 
alan Aya Triada Kilisesi ile uyumludur. Başka ilişki-
sellikler kurmak da mümkündür. Öyle ki Cumhuri-
yet Anıtı’nın meydandaki etkisini bile engellemez.

Mimari tarzıyla kimi zaman eleştirilmiş, kimi 
zaman methedilmiş Taksim Camisi, onun inşasına 
karşı çıkanları da tasarım hakkında bir beklentiye 
sokmuştur. Kimi çevreler Taksim Meydanı’nın mo-
dern ruhuyla uyumlu bir tasarımın olması gerek-
tiği noktasında görüş bildirmiştir. Caminin daha 
modern ya da klasik olması gerektiği konusundaki 
kimi öneri ve yorumlara rağmen cami, klasik cami 
elemanlarının malzeme, detay ve ölçek bağlamın-
da yeni bir yorumu şeklinde inşa edilir. Son yirmi 
yıl içerisinde inşa edilmiş ve inşasıyla siyasi-ideolo-
jik bağlamda eleştiri konusu olmuş camilerin aksi-
ne Taksim Camisi’nin inşa zemini bir iktidar temsil 
aracı olmaktan ziyade fiziksel bir ihtiyaç neticesin-
de ortaya çıkmıştır.

Bir başka durum caminin Taksim Meydan’ının 
tarihinden bağımsız, salt modernlik-klasiklik-taklit 
söylemleri ile tartışılıyor olmasıdır. Cami bugün 
ortaya çıkan bir ihtiyaca binaen inşa edilmemiştir. 
Dolayısıyla onun biçimini ve tasarım üslubunu var 
eden şey yaklaşık yüz elli yıllık bir meydan serüve-
ni ile bağlantılıdır. Caminin inşasından bağımsız 
meydan üzerinde yapılan herhangi bir mücadele 
caminin yapım sürecinde olduğu gibi tasarımsal 
yaklaşımında da bir tür gerilim, endişe ve heyecan 
inşa etmiştir. Caminin nasıl olması gerektiği konu-
sundaki yaklaşımlar meydan tasarımı, kullanımı 
ve cami izni süreçlerinde değişim göstermiştir. 
Kimi dönem klasik, kimi dönem daha modern bir 
çizgide tasarlanması gerektiği noktasında öneriler 
ortaya atılmıştır.

Ezcümle uzun bir mücadele süreci sonunda bir 
ihtiyaç olarak başlayan cami meselesi, siyasi-ideo-
lojik bir gerilimin yaşandığı son dönemde, inşanın 
bitimsizce peşinden koşan muhafazakârların bir 
zaferi olarak görülmektedir.

Kıble doğrultusunda yer alan Maksem, meydan tarafından bakıldığında caminin keskin 
yükselişine engel olur. Bu hâliyle AKM ve Marmara Oteli’nin aksine meydan ve çevresinde 

bulunan yapılarla bir geçirgenlik ilişki kurabilen bir sükûnete sahiptir. Bu ilişkisellik 
kilise-cami ikiliğinde daha net okunur. Yüksekliği ve yerleşimi istiklal caddesinin diğer 

tarafında yer alan Aya Triada Kilisesi ile uyumludur. Başka ilişkisellikler kurmak da 
mümkündür. Öyle ki Cumhuriyet Anıtı’nın meydandaki etkisini bile engellemez.
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“Yarattıklarımızdan, hakka yöneltip-ileten 
ve onunla adaleti hâkim kılan bir ümmet var-
dır.” (7 A’râf, 181)

21. yüzyıl, “dijital dönüşüm” yüzyılı olarak ön-
görülüp “büyük sıfırlama” (Great Reset) stratejisi 
uygulamaya sokulmak istenmektedir. Şer 
İttifakı (Siyonizm-ABD-İngiltere-İsrail) Co-
vid-19 pandemi sürecini bu amaca dönük 
olarak değerlendirmektedir. Bunun için 
tüm dünyadaki yönetimler/hükûmetler 
ekonomik krizle diz çöktürülüp kadife 
darbelere uygun bir gayrimemnunlar 
kitlesi inşa edilmeye çalışılmakta-
dır. Siyonizm ile dünyadaki ulu-
sal yönetimler arasında ciddi bir 
hesaplaşma dönemi başlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi’ne 
üniversite dışından rektör 
atanması ile başlatılan olay-
lar zincirini, 5. Nesil Kadife 
Darbe Süreci olarak değer-
lendirerek, süreci Boğaziçi 
Kadife Darbe olarak isim-
lendirmiştik.1

Geçen yazıda kadife 
darbelerin temel felsefe-
sini, uygulanan strateji 
ve taktikleri, yapılan ana-
lizleri, kadife darbelerin 
yönetim mekanizmasını 

1 Can, B., “Boğaziçi Kadife Darbe 
Süreci-1: Birinci Aşama Boğaziçi 
Üniversitesi Provokasyonu”, Umran 
2021.

genel olarak ele alıp inceledikten sonra, Boğaziçi 
Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanması ile ilgili 
öncelikle Boğaziçili akademisyenlerinin sonra da 
öğrencilerinin başlattıkları eylemleri ve bu eylem-
lerin ülkeye ve siyasete yansımasını ele alıp değer-

lendirdik. Yer darlığından dolayı Kadife darbele-
rin üzerine inşa edildiği iç ve dış dinamiklerin 
analizini ayrıntılı bir şekilde veremedik.

Bu yazıda buna yer verilerek kadife dar-
benin dördüncü aşaması analiz edilecektir. 

Boğaziçi Kadife Darbesi sürecinde şim-
di dördüncü aşamaya gelinmiş-

tir. Dördüncü aşama, Sedat 
Peker’in sosyal medya üzerin-
den başlattığı aşama olarak 

değerlendirilmektedir. Bi-
rinci nesil Kadife Darbeler-
de (Sırbistan, Gürcistan, 
Ukrayna, Kırgızistan, 
Kıbrıs) Kadife Darbe lider-
lerinin fiziki meydanlarda 

kitlelere ulaşıp başlatıp de-
vam ettirdikleri mücadeleleri, 
Sedat Peker, sosyal medya üze-
rinden başlatıp devam ettirmiş 
ve geniş kitlelere ulaşıp onları 
etkilemiştir.

Bu olgunun görülmesi ge-
rekir.

Hatırlatma: Bu yazı se-
risinde Sedat Peker’in kimliği, 

kişiliği ve yaptığı işlerle ilgili kendisi-
ne atfedilen sıfatlarla ilgilenmiyoruz. 

BOĞAZİÇİ KADİFE DARBE SÜRECİ-2
DÖRDÜNCÜ AŞAMA:

SEDAT PEKER AŞAMASI-I
 BURHANETTİN CAN 

Sedat Peker’in başlattığı süreç yıpratmak, tasfiye etmek için hedef seçtiği kişiler ve kazanmak 
istediği hedef kitle çok ciddi bir toplumsal analize dayanmaktadır. Bu durum, kadife darbelerde 

yapılan analizlerle örtüşmektedir. Yaklaşık beş yıllık bir süreci içeren, seçim merkezli kadife 
darbe stratejisi, sürece etki edebilecek tüm parametreler göz önüne alınarak belirlenmektedir.
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Ona ilişkin kullanılan sıfatlardan ziyade yaptıkla-
rı, söyledikleri, hedefledikleri, yapmak istedikleri, 
seçtiği hedef kitle, hedef kitleyi etkileme tarzı ve 
Türkiye siyaseti üzerindeki etkileri üzerinde dura-
cağız. Başlattığı süreçte kadife darbecilerin beyin 
takımı ile organik bir ilişkisinin olup olmadığını 
bilmiyoruz. Eğer siyasi iktidar gerekli tedbirleri 
almazsa Peker’in yaptıkları, söyledikleri ve iddiala-
rı kadife darbenin 1. ve 2. beyin takımı tarafından 
çok iyi değerlendirileceğini söyleyebiliriz.

Ele alınan 9 videodaki iddiaları ve bu iddialara 
muhatapların verdiği cevaplar gelecek sayıda de-
ğerlendirilecektir.

KADİFE DARBE STRATEJİSİNİN
DAYANDIĞI ANALİZ

Sedat Peker’in başlattığı süreç yıpratmak, tas-
fiye etmek için hedef seçtiği kişiler ve kazanmak 
istediği hedef kitle çok ciddi bir toplumsal analize 
dayanmaktadır. Bu durum, kadife darbelerde ya-
pılan analizlerle örtüşmektedir. Yaklaşık beş yıllık 
bir süreci içeren, seçim merkezli kadife darbe stra-
tejisi, sürece etki edebilecek tüm parametreler göz 
önüne alınarak belirlenmektedir. O nedenle kadife 
darbelerdeki iç ve dış dinamiklere ilişkin analizle-
rin temel başlıklarını burada vermek istiyoruz:2

İÇ DİNAMİKLER

Kadife darbe sürecine etki eden, onu kolaylaş-
tıran veya zorlaştıran iç parametreleri, aşağıdaki 
başlıklar altında toplayabiliriz:

1. Toplumsal Yapı:
– Demografik parçalanmışlık: etnik unsurlar 

arasında ve farklı inançlar arasında kin ve 
nefretin yayılma derecesi,

– Değerlerin yozlaşması, toplumsal bağların 
çözülmesi,

– Öğrencilerin ve gençlerin biriken öfkesi,
– Yabancı istihbarat mensuplarının öğrencile-

rin arasına sızarak iyi bir konum elde etmiş 
olmaları,

– Şiddetin yaygınlaşması, suç oranlarında ar-
tış,

– Güvensizlik dalgasının yaygınlaşması,
– Bizzat dışarıdan finanse edilen iş birlikçi si-

vil toplum örgütlerinin var olması,
– Yönetime ve sisteme karşı güvensizlik, biri-

ken öfke, gittikçe artan küskünler kitlesi,
– Cemaatler, hareketler, STK’ların durumu, 

tepkileri, dayanma güçleri, halkla bağları, 
olaylara tepkileri, kimin yanında yer alacağı.

2 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik Bir 
Çerçeve, ABD, Albert Einstein Enstitüsü, Dördüncü Baskı, Mayıs 
2010, s. 10-36; 77-85.

2. İktidarın Durumu:
• İktidardakilerin Bütünlük Düzeyi,
– Liderle iktidar arasındaki uyum,
– Liderle halk arasında ilişki; parti ile halk 

arasındaki ilişki,
– Liderin kadrosunun birikimi, bütünlüğü ve 

lidere bağlılık düzeyleri,
– İktidarın iktidar olma kararlılığı,
– Muhtemel gelişmeler karşısında halkın tep-

kisi, gençliğin tepkisi
• Yönetimdeki Zaaflar:
– Yöneticilerin lükse, israfa kaymaları, yolsuz-

luklarının olup olmaması
– Halka karşı duyarsızlaşmaları,
– Eş, dost, akraba ve yandaşlık ilişkisi,
– Aile saltanatı.
– Yönetimden dışlanmış olanların, kitleler 

üzerindeki etkileri.

3. Muhalefetin Durumu:
· Muhalefetin parçalı veya bütünleşmiş olma-

sı,
· Muhalefetin halk ile ilişkisi, gücü, sürükle-

yiciliği,
· Muhalefet liderlerinin popülaritesi, güve-

nirliliği, sempatikliği,
· Daha önce yönetimde bulunup da dışlanan 

yöneticilerin muhalefet lideri olabilme ka-
pasiteleri,

· Dış güçlerle iş birliğine girme düzeyi,
· İktidarı destekleyecek muhalefet partileri-

ni, tarafsızlaştırma veya cepheye dâhil etme 
imkânları.

4. Kitle İletişim Araçlarının Durumu:
· Kimin kontrolünde olduğu,
· Ülke içinde ve dışında güvenirliliği,
· Dünya ve bölge kamuoyunu etkileme gücü,
· Eğlence kültürünü yayma gücü,
· İş birliğine uygunluğu,
· Sosyal medya faktörü.

5. Yargı ve Güvenlik Güçlerinin Tutumu:
· İktidara karşı mı?
· Tarafsız mı?
· Muhalif mi?
· Destekliyor mu?
· Muhtemel hareket tarzı ne olabilir?

6. Ekonomik Yapı:
· Güçlü mü?
· Zayıf ve kırılgan noktaları var mı; varsa ne-

lerdir?
· İş birliği yapılmasına uygun sermaye güçle-

ri ve zararlarının karşılanması,
· Üretim, borsa, turizm, hizmet sektörünün 

durumu,
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· Çıkarılacak krizin ekonomik boyutunun ül-
keye, bölgeye ve dünyaya etkileri,

· Halkın ekonomik kriz karşısında muhtemel 
tepkisi, dayanma gücü.

DIŞ DİNAMİKLER

Ülkenin Jeostratejik, Jeopolitik, Jeoekono-
mik ve Jeokültürel Durumu

– Bölgesel ve küresel güçler için ne anlam ifa-
de ettiği,

– Büyük Ortadoğu’yu etkileyecek jeostratejik 
konumları,

– Enerji kaynakları ve ulaşım yolları,
– Diğer kıymetli yer altı kaynakları,
– Bölgesel ve küresel güçlerin ülke ile irtibat 

düzeyleri.

Dış Güçlerin (Bölgesel ve Küresel Güçlerin) 
Tutumu

– Devletlerin, uluslararası kuruluşların (BM, 
NATO, IMF, Dünya Bankası) olaya bakışı, 
tavrı ve müdahale etme kararlılığı,

– ABD ve AB yönetimlerinin ya doğrudan ya 
da elçilikleri aracılığıyla müdahale etme 
imkânları.

– Dışlanmış yöneticilerle iş birliğinin sağlan-
ması,

– Eksen çatışmasının süreci etkileme düzeyi,
– Bölgesel güçlerin süreci etkileme düzeyi.

Ekonomik Manipülasyon:
– Mevcut yönetimi sıkıntıya düşürebilmek ve 

halkın şikâyetlerinin artması için Ekono-
mi ile oynamak. Böylece işsizlikle beraber 
memnuniyetsizlik ve güvensizliği artırmak.

Seçim Gözleyicilerinin Davranışları:
Seçim sonuçlarını tanımama ve onları uluslara-

rası kamuoyuna yanlış bir şekilde aktarma durum-
ları.

Kitle iletişim Araçlarının Tutumu:
• Dış destek sağlama imkânları
• Gerçeği çarpıtarak yansıtma kapasiteleri
• Sosyal medya faktörü
Yabancı Vakıfların Hedef Ülke İçerisinde
Yıpratma Faaliyeti Yürütme İmkânları:
• İçerdeki sivil toplum örgütlerine verdikleri 

parasal destek,
• Gençliğin kamuoyu oluşturma konusunda 

eğitilmesi,
• Gençlere burslar verilmesi ile sempati oluş-

turulması,
• Örgütlemeye fiilen iştirak edilmesi.
Kadife darbeler, buna benzer yapılan bir analize 

dayanmaktadır. Ülkeden ülkeye analizler farklılık 
gösterse bile analizin ana iskeleti bu şekildedir. 
Harekete geçme anı, gerekli hazırlıkların yapılıp 

tamamlandığı, stratejinin uygulamaya sokulduğu 
andır. Süreç, stratejinin adım adım uygulanması 
ile değişik aşamalar ve evreler, ihtiva etmektedir. 
Kadife darbelerde dolaylı harp stratejisi uygulan-
maktadır. Yönetimlerin dikkatini bir yere yöneltip 
onların oradan saldırı beklemesini sağladıktan 
sonra tam ters yönden saldırı yaparak yönetimlerin 
karar mekanizmalarını dumura uğratmak esastır.

Uygulama aşamasında ne zaman ne yapılaca-
ğının hedef yönetim tarafından öngörülüp tedbir 
alınmasına mâni olmak esastır. Kadife darbe savu-
nucuları, olayları, masum, rastgele olmuş, o anki 
olaylar şeklinde sunarak karşı cephe oluşmasını ve 
uygulanan stratejinin farkına varılmasını engelle-
meye çalışırlar. Bu nokta dikkat edilmesi gereken 
en önemli noktalardan biridir.

Kadife darbeler, sosyolojik bir savaşın kısa va-
deli uygulaması olup amaç, kısa vadede, ülkedeki 
siyasi iktidarı devirmek, uzun vadede de, toplum-
sal yapının içinde fay hatları inşa edip çatıştır-
mak için uygun bir alt yapı hazırlamak ve ülkenin 
bölünmesini sağlayacak kin ve nefrete dayalı bir 
“federatif yapıya” dönüştürmektir. O nedenle ilk 
hamlelerin savuşturulması, sürecin bittiği anlamı-
na gelmemelidir.

Taraflardan biri tasfiye oluncaya ya da taraf-
lar arasında uzlaşma sağlanıncaya kadar müca-
delenin şiddeti artarak devam etmektedir.

BOĞAZİÇİ KADİFE DARBE SÜRECİNİN 
DÖRDÜNCÜ AŞAMASI:
SEDAT PEKER AŞAMASI

Bu aşamada Sedat Peker’in ne olduğu, kim ol-
duğundan ziyade neyi, niçin ve nasıl yapmak iste-
diği üzerinde durulacaktır. Sosyal medya üzerin-
den yayınladığı 9 ana video, aşağıdaki kapsamda 
ele alınıp değerlendirilecektir:

Videoları yapma gerekçesi,
· Videoların genel yapısı,
· Her bir videoda ele alınan konular, stratejik 

hedefler ve kadife darbe stratejisi,
· Videolarda yıpratılmak istenen, tasfiye veya 

yok edilmek istenen insan unsurları,
· İttifak kurulmak istenen insan unsurları, 

gayrimemnunlar ittifakı,
· Kazanılmak, yönlendirilmek istenen hedef 

kitle,
· İddialarla ilgili ileri sürülen ortaya konan, 

belgeler,
· Çatışan güçler.

VİDEOLARIN GENEL YAPISI

Peker’in videolarındaki genel yapı şu şekilde 
özetlenebilir: 1. Bir oda da özel olarak donatılmış 
bir masa ve arka bir fon var. 2. Videonun ismi, 3. 
Videonun tarihi, 4. Masa üzerinde bir kitap, 5. 
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Tespih, rozet, kolye, 6. Videonun ana konusu, ele 
alınan konular, 7. Hedefe konan, tasfiye edilmek ya 
da yıpratılmak istenenler, ismi geçenler, 8. İttifak 
edilmek istenen insan unsurları, 9. Kazanılmak is-
tenen kitleler, 10. Mesaj verilen özel kesimler, gizli 
güçler, yapılar, organizasyonlar.

 Bu videolar incelendiğinde Sedat Peker ile 
başlayan süreç, kadife darbelerin dayandığı iç ve 
dış dinamiklerle ilgili analizin kapsam alanı ile çok 
ciddi bir şekilde örtüştüğü görülmektedir. Boğazi-
çi kadife darbe sürecinde gelinen aşamaya Sedat 
Peker aşaması deyişimizin daha iyi anlaşılabilme-
si için bu durumun, değişik boyutları ile bir seri 
hâlinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekmekte-
dir.

VİDEOLARI YAPMA 
GEREKÇESİ

Sedat Peker, sosyal med-
ya üzerinden siyasi iktidarın 
belli kesimlerine karşı bir 
mücadeleye girme gerekçele-
rine, yayınladığı videolarda 
yeri geldikçe ana hatları ile 
değinmektedir.

Sedat Peker, 1. Videoda vi-
deoları doldurma gerekçeleri-
ni, bazı “devlet büyüklerinin” 
kendisine “verdikleri bir söz 
üzerine yurt dışına gittiğini”, 
bu yılın (2021) Nisan ayın-
da ise “işler düzeleceği” için 
ülkeye çağrılacağını; ancak 
böyle bir çağrının yapılma-
yıp yurt dışında kalmasının 
istendiğini ifade etmektedir:3 
“Kıymetli dostlarım, bildiği-
niz üzere takriben bir senedir 
içinde bulunduğum şartlarla 
ilgili bir paylaşım yapmadım. 
Bunun sebebi devlet büyüklerimizin içinde bulun-
duğumuz Nisan ayında ülkede birçok şeyin deği-
şeceğini, bana yapılan haksızlıkların ise telafi edi-
lerek Türkiye’ye davet edileceğimi söylemeleriydi. 
Kamuoyunda derin devlet başı olarak simgelenen 
Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, 
bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuz-
lukların taşeronluğunu yaptılar. Üç ay içinde 12 
tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşa-
cağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak 
olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin 
en adil davranış olacağına inanıyorum.” (1. Video)

3 https://odatv2.com/sedat-pekerin-hedefinde-mehmet-agar-
var-02052124.html

Peker, yaklaşık bir yıldır yurt dışında olma ge-
rekçesini izah ederken, Türkiye’de çatışan iki güç 
merkezinin varlığından söz etmektedir:

1. Kendisini korumak amacıyla yurt dışına 
gönderen “devlet büyükleri”,

2. “Mehmet Ağar ve Pelikancıların” “taşeronlu-
ğunu yaptıkları bazı güç odakları”.

Peker’in bu ifadelerine göre Türkiye’nin arka 
planında, karanlık dehlizlerinde çatışan iki iç güç 
merkezi vardır. Bu iki güç merkezinin çatışmasın-
dan dolayı Türkiye’ye dönemediği için “Geçmişte 
yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayları” 
kamuoyu ile paylaşarak “kamuoyunun hakemliği-
ne” başvurmayı düşünmüş ve bunun için videoları 
doldurmuştur.

3 ay içerisinde 12 video hazırlayıp yayınlaya-
cağını ifade etmiş olması, ken-
disine belli bir yol haritası ve 
strateji çizdiği veya çizildiği 
anlamına gelmektedir. Böyle 
bir yol haritasında gerekli mal-
zeme, kullanılmak üzere ya 
kendisi tarafından ya da kendi-
sine destek veren bir güç mer-
kezi tarafından hazırlanmıştır. 
Ya da yol boyu kendisine sü-
rekli malzeme verileceği, ortak 
hareket edileceği güvencesi ve-
rilmiştir.

1. Videoda masanın üzerin-
de koyduğu Mario Puzo’nun 
Mafyanın “Sessizlik Yasası” 
(Omerta) kitabı ile devlete ya 
da devlet içindeki bir meka-
nizmaya, beni ülkeye alın, beni 
yabancı istihbaratçıların eline 
düşürmeyin, bana güvence ve-
rin ve susayım. Eğer bu güven-
ceyi vermezseniz konuşurum, 
mesajını vermek istemiştir. An-
laşılan o ki bu mesaj ya alına-
madı ya da alınmak istenmedi 

veya içerde bir mutabakat sağlanamadı. Bunu üze-
rine Peker, 2. Videosunda masanın üzerine Isaac 
Deutscher’ın Kovulan Sosyalist Troçki kitabını ko-
yarak yeni bir mesaj daha verdi: Beni Troçki gibi 
sürgüne gönderiyorsunuz ve öldürmek istiyorsu-
nuz. Ölmeden önce bildiğim her şeyi anlatacağım 
ya da “Gerekeni yapın Omerta Kanununa uyayım!”

3. Videosunda masadaki kitap, Mark 
Winegardner’in Baba’nın Dönüşü ile soğuk bir sa-
vaşa başladığını ve bir gün geri döneceği mesajını 
vermiştir. Bu mesaj da alınmamıştır ya da alınmak 
istenmemiştir.

Sedat Peker’in video yayınlama gerekçesi, sa-
dece Nisan ayında Türkiye’ye dönememesi değil, 
“evine ve adamlarına yönelik” bir operasyonun 

Sedat Peker’in kimliği, 
kişiliği ve yaptığı işlerle ilgili 
kendisine atfedilen sıfatlarla 
ilgilenmiyoruz. Ona ilişkin 

kullanılan sıfatlardan ziyade 
yaptıkları, söyledikleri, 
hedefledikleri, yapmak 
istedikleri, seçtiği hedef 

kitle, hedef kitleyi etkileme 
tarzı ve Türkiye siyaseti 

üzerindeki etkileri üzerinde 
duracağız. Başlattığı süreçte 

kadife darbecilerin beyin 
takımı ile organik bir 

ilişkisinin olup olmadığını 
bilmiyoruz.
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düzenlenmiş olmasıdır. Özellikle evine yapılan 
baskında, kendi ifadesi ile ilk başta “kadın polisin 
bulunmaması” (!), “çocuklarının odasına silahla 
girilmiş olması” ve (Peker: “Sayın Cumhurbaşkanı 
açıklamıştı.) Sabahın 05.00’inde insanların evine 
gidilip böyle şeyler yapılmayacak!” demiş olması-
na rağmen bunlara uygun olmayan bir operasyo-
nun evine yapılmış olmasıdır. Peker’in ifadesine 
göre evine yapılan bu baskın kendisini zıvanadan 
çıkarmıştır: “Ben kızımın bir damla gözyaşına 
dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım, 
billahi yakacağım.” Nitekim ikinci videosunda da 
aynı konunun üzerinde durmakta kendisine özel 
bir operasyonun çekildiğini ifade etmektedir:4 “Bu 
operasyonun şifreleri var. Özellikle bayan polis 
getirmediler, beni küçültmek istediler. Beni tanı-
yamamış olmanız benim değil, bu organizasyonu 
yönlendiren Mehmet Ağar ve Pelikancıların ayıbı-
dır… Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz 
bilelim. Her şeyi anlatacağım, içime dert oldu” (2. 
Video) “…Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Benim 
karımın iç çamaşırını erkek polise aratmaya kalk-
tınız? Pezevenklerin evine giderken kadın polis 
getirdiniz, benim evime getirmediniz.” (3. Video). 
“…Evime arama yapmaya geldiklerinde kadın polis 
yoktu, diğer polis memurları görevini yaptı; onlar-
dan Allah razı olsun dedim. Ben o iki bayan polis 
kardeşimize teşekkür etmedim mi? Eve bayan polis 
sonradan geldi demedim mi” (7. Video) Peker’in bu 
iddiaları, Bakanlık / Emniyet Birimleri tarafından 
yalanlanmıştır.5

Evine yapılan bu baskınla kendisinin aşırı tah-
rik edilerek sahaya çekildiğini belirtmesi konumuz 
açısından önemlidir6: “Bana diyorlar ki neden yapı-
yorsun? Vallahi ilk sinirle yaptım, özür bekledim. 
Haklıyım ya. Ben de dedim tiki tikine gideyim. Tek 
bir şey umurumda olur, devletin zarar görmesi. 
Devlete zarar vermek istesem iki kelimeyle kilitle-
rim, kimse de aksini ispatlayamaz…” (8. Video)

Peker, İçişleri Bakanının ve ilk videodan 24 
gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı 

4 h t t p s : / / w w w. cu m h u r i ye t . co m . t r / h a b e r / s e d a t - p e ke r -
operasyonun-ardindan-ilk-kez-konustu-1832802

 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ucuncu-video-derin-
d e v l e t c i l e r - p e l i k a n c i l a r - b i r - t r i p o d a - b i r - k a m e r a y a -
yenileceksiniz,38696

 https://www.karar.com/guncel-haberler/sedat-pekerden-
ucuncu-video-milletvekilinin-kemiklerini-kirdirdim-1615804

 https://www.gercekgundem.com/guncel/273250/sedat-
pekerden-3-video-jandarma-genel-mudurlugune-cevap-verdi-
carpici-iddialarina-devam-etti

 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-7-video-sizin-
yeni-uyusturucu-rotanizi-anlatacagim-haber-1523070

5 Peker’in videolarındaki iddialar ve bunlara ilgililerin verdiği 
cevaplar gelecek yazıda ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Bu 
yazıda böyle bir değerlendirme yapılmayacaktır. Olayın kadife 
darbe boyutuna dikkat çekilmek istenmektedir.

6 h t t p s : / / t e l e 1 . co m . t r / s e d a t - p e ke r - d i z i s i n d e - 8 - b o l u m -
yayinlandi-402536/

 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-8-video-sadat-el-
nusra-ya-benim-uzerimden-silah-yolladi-346487

 https://www.cumhuriyet .com .tr/ haber/sedat-peker-8-
videosunu-yayimladi-iddialarini-surdurdu-1840354

açıklamalar ile “ajan konumuna” sokulmuş ve bun-
dan sonra tüm köprüler atılmıştır.

İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERDE 3 GÜÇ MERKEZİ

9. Video incelendiğinde Sedat Peker’in ifadele-
rinden kendisi ile ilgilenen üç güç merkezinin var 
olduğunu söyleyebiliriz:

1. Kendisini Koruyan ya da Destek Veren İç 
Güç Merkezi

2. Kendisini Dışlayan ve Yok etmek İsteyen İç 
Güç Merkezi

3. Kendisi ile İrtibat Kurmak İsteyen Dış Güç 
CIA ve ABD Başkanı Biden

1. KENDİSİNİ KORUYAN YA DA
DESTEK VEREN İÇ GÜÇ MERKEZİ

Peker’e göre kendisini korumak amaçlı yurt 
dışına gönderen güçle kendisini tasfiye etmek is-
teyen güçler farklıdır. Kendisini tasfiye etmek is-
teyen güç, ‘Derin Devletin başı’ olarak nitelediği 
Mehmet Ağar ve Pelikancılardır7: “Bana yapılan 
operasyon, derin devletimizin başı olarak bilinen 
Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak adlandırılan, 
şu an hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup 
tarafından koordine edilmiştir.”  ”Yazı işleri mü-
dürlerini kardeşim gibi, onların da beni ağabey 
gibi sevdiği basın organlarında bile suç örgütü diye 
yazdırabilecek güç ancak, basındaki Pelikancıların 
oluşturmuş olduğu gruba ait.” 

Peker’in ‘iz bırakmadan iş yapan’ Mehmet 
Ağar’ın kendisine çekilen operasyonda “çok fazla iz 
bırakmış olmasının” nedenini anlayamadığı şeklin-
de yaptığı açıklama, oldukça ilginç ve dikkat çekici-
dir8: “Benim kafama takılan sorulardan en önemli-
si şu; Mehmet Ağar, yılların kurdu. Hiçbir işinde iz 
bırakmaz, bu kadar iz... Onun yönettiği, onun yön-
lendirdiği her şeyiyle o kadar açık ki! Bunu neden 
yaptı, bunu neden bu kadar açık etti? Bunun da illa-
ki vardır bir sebebi”…”Taşeronluğunu yapmış oldu-
ğu bu organizasyonla, ona bu taşeronluğu verenleri 
belki mutlu etmiştir.” 

Peker’in dikkat çektiği önemli diğer bir nokta da 
“Mehmet Ağar’ın taşeronluğunu yaptığı” yapının 

7 h t t p s : / / w w w. cu m h u r i ye t . co m . t r / h a b e r / s e d a t - p e ke r -
operasyonun-ardindan-ilk-kez-konustu-1832802

 https://odatv2.com/sedat-pekerin-hedefinde-mehmet-agar-
var-02052124.html

 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ikinci-video-mehmet-
agar-in-oglunu-tecavuzden-sikayet-eden-kadin-ertesi-gun-olu-
bulundu,38617

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-mehmet-
agari-neden-hedef-aldi-1833062

8 h t t p s : / / w w w. cu m h u r i ye t . co m . t r / h a b e r / s e d a t - p e ke r -
operasyonun-ardindan-ilk-kez-konustu-1832802

 https://odatv2.com/sedat-pekerin-hedefinde-mehmet-agar-
var-02052124.html

 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ikinci-video-mehmet-
agar-in-oglunu-tecavuzden-sikayet-eden-kadin-ertesi-gun-olu-
bulundu,38617

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-mehmet-
agari-neden-hedef-aldi-1833062 
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“gizli toplantılarında” “Sedat Peker’i yok etme emri-
ni verdiği” bunun da “bir güç zehirlenmesi olduğu” 
şeklinde yaptığı değerlendirmedir.

Peker 3. Videosunda, bu videoya verdiği isim-
le bu güç merkezine meydan okumaktadır: “Derin 
Devletçiler, Pelikancılar; bir tripoda, bir kameraya 
yenileceksiniz!” Masanın üzerine koyduğu Mark 
Winegardner’in Baba’nın Dönüşü adlı kitap ve 
taktığı ‘Zülfikâr kılıcı’ taşıyan bir kolye ile “bugün-
lerin geçeceği ve bir gün Türkiye’ye geri döneceği” 
mesajını vermektedir. Kendinden emin bir şekilde 
Mehmet Ağar ve Pelikancılara daha fazla yüklen-
mektedir. İlk videosundan itibaren Mehmet Ağar 
ve Pelikancı Grubu asıl düşman olarak ilan edip he-
defe koyan Peker, 3. Videosunda Pelikancılar gru-
buna ilişkin daha fazla ayrıntı vermekte ve onları 
suçlamaktadır.

Peker’e göre Ağarcılar, Pelikancılar, Cumhur-
başkanını tecrit ettiler, çevresini kuşattılar ve dev-
lete yerleştiler:9 “Siz Türk-İslâm davasına inanan 
gençlerin abisini çaldınız. Tayyip Erdoğan’la herke-
sin arasına mesafe koydunuz. Ona ayrı bir Türkiye 
anlattınız. Oysa gerçek Türkiye bu değil. Atadığınız 
kadrolar, bence en tehlikeli olanlar onlar. İnsanla-
rın içini kan doldurdunuz. Sayın Cumhurbaşkanı-
na olan sevgilerinden susuyorlar ve susacaklar. Ben 
cezaevinde yatarken, Sayın Cumhurbaşkanımız 
başbakan olduğu dönemde ben ona ‘Bir gün Türk-
İslâm birliği kurulacak’ diye dua ediyordum. Biz bu 
itikat üzereyiz. Siz, ‘kral dairelerinde alemlere… ‘Siz 
Pelikancılar, derin devletimizin başıyla iş tuttuğu-
nuz için yenileceksiniz.” “…Peker: Pelikancısı, Ağar-
cısı, Süleymancısı, nedir ulan. Sarmışsınız Tayyip 
Abi’nin çevresini, dünyayla temasını kesmişsiniz, 
Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’ndaki hâlleri gibi. 
Ayrı bir ülke anlatıyorsunuz, ‘Ülke böyle büyüyor, 
ülke şöyle büyüyor.’ İnsanlar intihar ediyor. Bakan 
değil misin, intihar edenlerle ilgilensene. Sizin tele-
vizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip 
onu görüyorsunuz, ülke öyle değil kardeşim. Pide 
alamadığı için insanlar intihar ediyor. Senin göre-
vin değil mi bunları engellemek?”

2. İÇ GÜÇ MERKEZİ ÇATIŞMASI:
“HAKAN FİDAN-MEHMET AĞAR EKİBİ”; 

“SOYLU-İBRAHİM KALIN”

Sedat Peker yayınladığı 3. Videosunda, Mehmet 
Ağar’ın başını çektiği derin devletle MİT Başkanı 
Hakan Fidan arasında ciddi bir ihtilafın, güç ça-
tışmasının var olduğu imasında bulunmaktadır:10 

9 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ucuncu-video-derin-
d e v l e t c i l e r - p e l i k a n c i l a r - b i r - t r i p o d a - b i r - k a m e r a y a -
yenileceksiniz,38696

10 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ucuncu-video-derin-
d e v l e t c i l e r - p e l i k a n c i l a r - b i r - t r i p o d a - b i r - k a m e r a y a -
yenileceksiniz,38696

 https://www.arti49.com/sedat-pekerden-ucuncu-video-
2353064h.htm

“Pelikancı olarak bilinen arkadaşların başı olarak 
geçen Süheyb diye bir arkadaş var. Kendisini ta-
nımıyorum. Benim yanıma bir gazeteci kardeşimi 
yolladı. ... O kardeşimizle konuşurken bana ‘Abi ben 
aracıyım. ‘Tolga Ağar’a laf dersen Hükûmet’e laf 
demiş gibi olursun.’ dedi. Hakan Fidan’la Mehmet 
Ağar’ın arası açıkmış, Hakan Fidan’la beraber böyle 
bir organizasyon yapıp Hükûmet’e... Ya siz deli mi-
siniz kardeşim? Benim böyle bir hayalim yok. ‘Ben 
Sayın Hakan Fidan’ı tanımıyorum, hayatımda hiç 
görüşmedim tanışmadım.”(3. Video)

Yukarıdaki ifadelerde dolaylı bir şekilde Ha-
kan Fidan – Mehmet Ağar, Hakan Fidan-Hükûmet 
ihtilafının ve arada bir çatışmanın var olduğu, 
kendisinin de Hakan Fidan’la hükûmete karşı ope-
rasyon yaptığı ifadeleri yer almaktadır. Peker böy-
le bir iddiada bulunmuyor; iddianın Pelikancılara 
ait olduğunu söylüyor. Peker’e göre İçişleri Bakanı 
Soylu, İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor:11 “İbrahim 
Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. Devletin 
namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya ben ona 
kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem… … 
bu İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor, biliyor musunuz? 
… Özel kalem müdürü Hasan Beyi de takip ettiri-
yor…”(6. Video)

Bu iddiaların doğru olup olmadığı özel olarak 
araştırılmalıdır. İddialar doğru değilse, Peker’in 
kadife darbenin stratejisine uygun olarak “Yöneti-
mi birbirine düşürme düşman etme ve yıpratma” 
amaçlı bir çalışma ortaya koymakta olduğu söyle-
nebilir. Peker’in açıklamalarına göre Türkiye’nin 
içinde geçmiş dönemlerde olduğu gibi hâlâ daha 
çatışan iki ana güç merkezi vardır. Peker’in 4. Vide-
osunda kendisi hakkında soruşturma başlatıldığını 
kendisine ileten bir kanat, yurt dışına çıkmasını is-
temiştir. Nisan ayında Türkiye içerisindeki sorun-
lar çözüldüğünde kendisi geri getirilecektir. Fakat 
istenen olmamış, kendisine savaş açılmıştır.

11 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-6-videosunu-paylasti-ya-
sanan-catismanin-kirilma-noktalarini-anlatti-tayyip-erdogan-so
nrasina-kimin-planlari-varsa-bizi-mahvedecekler-dedim,38983 

Mehmet Ağar
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Bu açıklamalara göre Türkiye’de devlet içeri-
sinde kendisini koruyan güçle, kendisini tasfiye 
etmek isteyen iki ayrı mekanizma mevcuttur. Bu 
parçalanmışlığı ortaya koyma bağlamında üstü 
kapalı birkaç anlama gelebilecek şifreli “Sayenizde 
devletten devlete kaçmayı öğrendim.” ifadesini kul-
lanmıştır12: “... Süleyman sen bir efsanesin. Alacak-
sın, bekliyorum. Gel al. Devletin gücü elinde alır-
sın, hiçbir sıkıntı yok. ‘Kırmızı bülten de çıkardık’ 
diyorsun, devlet yalan söylemez, çıkarmıştır. Ama 
ben de devletten devlete kaçmayı sizin sayenizde 
öğrendim. Bakalım buradaki macera nasıl olacak? 
Ya bana neler yaptılar, ‘Biz seni seviyoruz’ derken 
bana her ülkede tuzak 
kurdular.” (4. Video)

Peker, ihtilaflar mey-
dana getirme ve imaj 
oluşturma, Devlet kat-
manlarında güven bu-
nalımı meydana getire-
bilme bağlamında çok 
başarılı bir psikolojik sa-
vaş yürütmektedir. Kadi-
fe darbeci ekip bu fırsatı 
iyi değerlendirmektedir. 
Peker ve Peker’e karşı 
olanlar da bilerek ya da 
bilmeyerek sürece kat-
kıda bulunmaktadırlar. 
Ülkeyi yönetenler, bu 
gerçeği bir an önce gör-
mek zorundadırlar.

3. KADİFE DARBELERDE DIŞ GÜÇLER

“Peker’le İrtibat Kurmak İsteyen Dış Güç”, 
“ABD Başkanı Biden” mı?

Kadife darbeler öz, yapı olarak Soros ekibi ta-
rafından inşa edilen, yumuşak güç kullanan seçim 
endeksli bir darbe türüdür. O nedenle kadife dar-
belerde etkin unsurlardan biri, dış gücün yardımı 
ve desteğidir. Şiddete dayanmayan mücadele anla-
yışına göre dış destek önemlidir.13 O nedenle kadife 
darbeciler, hedef ülkelerde etkili olabilecek şahıs, 
örgüt ve yapılarla temas kurmak, onları kazanıp 
sürece dâhil etmek isterler.

Amerikalı neocon yazar Michael Rubin, Ame-
rican Enterprise Institute (Amerikan Girişimcilik 
Enstitüsü)’nün web sayfası - aei.org köşesinde ya-
yımlanan 12 Ekim 2016 tarihli yazısında  “üçün-
cü bir darbenin” yaklaşmakta olduğu iddiasında 
bulunmuştur. Bu makalesinde adı Erdoğan’dan 
sonra en çok geçen iki isim Sedat Peker ve Mehmet 

12 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-dorduncu-video-
koruma-polisimi-sen-vermedin-mi-suleyman-soylu-temiz-
suleyman-in-istifa-olayi-var-ya-bir-gun-once-robot-hesaplardan-
tweetler-hazirlandi,38805

13 Sharp G., age., 10-36.

Ağar’dır:14 “Derin devletin doğası politik ve etnik 
gruplaşmalara kadar uzanır, 1996 Susurluk skan-
dalı bize bunu göstermişti. Eğer Erdoğan suikasta 
uğramış olsa -ve orada buna kalkışacak birileri var- 
Türk derin devleti, vakumu doldurmak konusunda 
geride kalan en büyük muhtemel güç olacaktır. Pe-
ker hakkında genel olarak konuşulan konu, kendi-
sinin hırslarını ve ideolojisini bir kenara bırakma-
ya uygun birisi olmadığı yönünde. Peker geçmişte 
devletin dizginlerini eline almak istememiş olsa da, 
kendisini başkanlık sarayına bir kukla olarak oturt-
mak isteyebilecek çok sayıda kıdemli Türk politika-
cı ile yeterli bağlantılara sahip…”

“Eski Çankırı milletve-
killerinden Mete Bey ABD 
Büyükelçisi ile bir toplan-
tıda Peker hakkında çok 
uzun bir sohbet yaptıkla-
rını” Peker’e aktardığında, 
Peker, Mete Bey’e kendisi 
ile ilgili sohbeti kimin açtı-
ğını sormuştur:15 “…Ameri-
ka büyükelçisi tarafından 
konunun açıldığını, ken-
disinin şahsımla ilgili çok 
değişik şeyler duyduğunu, 
ancak bunların hangisinin 
doğru olduğunu bileme-
diğinden kendisine beni 
sorma ihtiyacı duyduğunu 
dile getirdi. Mete Bey de 
dostluk adına kendince 
bende gördüğü özellikleri 

uzun uzun anlatmış ve sohbetin başından sonuna 
kadar büyükelçi devamlı yazılı notlar almış.” “…Sen 
bana iyilik olsun diye, bütün iyi niyetinle bunları 
elçi beye anlatmışsın, ancak Mete Abi sen farkında 
olmadan benim ipimi çekmişsin dedim. Sen de gö-
receksin ki çok uzun bir zaman geçmeden başıma 
büyük bir felaket gelecektir, dedim. … Sohbetimiz-
de Mete Bey’e, bundan önceki büyükelçi dönemin-
de, onların resmî talebiyle, 2000’li yılların başında, 
Swiss Otel’in kral dairesinde Amerika elçilik görev-
lileri, CIA ve DEA ajanları ile resmî bir görüşme 
yaptığımı, orada söylediklerimden sonra senin bu 
anlattıklarını da üzerine koyarsak sıkıntı yaşaya-
cağım kaçınılmazdır demiştim. (Aradan geçen kısa 
bir zaman dilimi beni haklı çıkarmaya yetti de art-
tı.)”

2016 yılındaki yazısında Michael Rubin, Pekeri 
“Mafya Babası” olarak niteleyince Peker, kendisine 

14 https://www.aei.org/publication/the-next-phase-in-turkeys-
political-violence/

 Şıvan Okçuoğlu, Odatv.com
 https://odatv4.com/yeni-darbe-geliyor-erdogan-hayatiyla-odeye-

cek-1210161200.html

15 h t t p s : / /o d a t v 4 . c o m /c i a - i l e - g o r u s m e m i - a c i k l a y a c a -
gim-1410161200.html 

Joe Biden
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aşağıdaki cevabı vermiştir:16 “Michael Rubin’e beni 
aşırı milliyetçiliğe sahip, ancak aynı zamanda da 
bu bölgenin en büyük mafyası olduğumu belirten 
bu yazısına karşılık şunu sormak isterim: Sizin 
büyükelçilik yetkilileriniz ayrıca CIA, DEA ajan-
larınız iki yeminli tercüman ile beraber dünyanın 
her yerindeki mafya babalarıyla görüşme mi yapı-
yor? O zaman Sayın Rubin sizin kendi devlet yet-
kililerinize böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsınız? 
diye sormanız gerekmez mi? (Bu görüşmedeki ko-
nuların ne olduğuna, görüşmeye katılan Amerikalı 
yetkililerden hatta yazılı raporlardan da ulaşabilir-
siniz.) Kıymetli Dostlarım, önümüzdeki günlerde 
Michael Rubin’in merakını gidermek için Swiss 
Otel’de yapılan ve Amerika Devleti’nin resmî tale-
biyle gerçekleşen görüşmenin detaylarını sizlerle 
paylaşacağım. Kendisinin bu bölgenin en büyük 
mafyası dediği şahsıma Amerika devlet görevlile-
rinin hangi güzellemeleri yaptıklarını da mutlaka 
anlatacağım.”

Peker’in, söz konusu görüşmenin içeriğini açık-
laması hem kendisi hem de ülke için son derece 
yararlı olacaktır ya da Türkiye’nin bu görüşmenin 
notlarını resmi bir yazıyla istemesinde ve kamuo-
yuna açıklamasında fayda vardır.

Tam bu noktada dikkat çekilmesi gereken en 
önemli olgulardan biri, ABD Büyükelçilerinin il-
gisini çekmiş, CIA ile görüşmüş, bir Sedat Peker’i 
Türkiye nasıl yurt dışına gönderir, gitmesine mü-
saade eder? Ne yazık ki anlaşılması çok zor olan 
bu tavır, tutum Abdullah Öcalan, Rıza Zarrap, Fet-
hullah Gülen’de de aynı şekilde ortaya konmuştur. 
Bu noktada Türkiye, kendi öz eleştirisini yapmak 
zorundadır.

Sedat Peker, bir taraftan CIA ile görüştüğünü 
ifade ederken; diğer taraftan Biden’in kendisi ile gö-
rüşmek istediği imasında bulunmaktan çekinme-
mektedir. Bu konuyu ele almadan önce bugünkü 
ABD Başkanı Biden’in daha Başkan adayı değilken 
senatör olarak, 16 Aralık 2019’da Amerikan tele-
vizyon kanalı FX’te yayınlanan The Weekly Prog-
ramında Türkiye ile ilgili dikkat çekici, çok önemli 
bir açıklamasına yer vermekte fayda vardır17: “Ben-
ce ona (Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygula-
malıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça 
göstermemiz lazım. Parlamento’ya katkı sunmak 
isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş 
bir süre iyi gidiyordu.

16 h t t p s : / /o d a t v 4 . c o m /c i a - i l e - g o r u s m e m i - a c i k l a y a c a -
gim-1410161200.html

17 https://www.mepanews.com/abd-baskan-adayi-biden-erdogana-
karsi-muhalifleri-desteklemeliyiz-38788h.htm ; https://tr.euro-
news.com/2020/08/15/joe-biden-n-erdogan-darbe-ile-degil-
secimle-degismeli-ac-klamalar-na-bestepe-den-sert-tepk ; https://
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53794105 ;; http://www.
diken.com.tr/muhalif-liderleri-desteklemeliyiz-diyen-bidena-
muhalefet-ve-iktidardan-tepki/ ;; https://www.amerikaninsesi.
com/a/erdogan-dan-biden-a-diyalog-ab-ye-yaptirimlar-bizi-
irgalamaz-mesaji/5692840.html 

Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göster-
memiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi 
yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışa-
caklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı 
uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre, 
ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceği-
miz konusunda bedel ödemeli.

Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi 
onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek 
duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği 
unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları 
güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... 
Partisi, İstanbul’dan dışarı atıldı. Peki, biz ne yapı-
yoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.

Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda 
boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve on-
lara Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O 
dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı.

Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya’ya 
bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir za-
man önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana 
kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya 
devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani 
çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişi-
mimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki 
müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgede-
ki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek 
bizim için son derece fazla iş olacak.

Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili faali-
yetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayı-
da başka şey... Ama cevabım ‘evet, endişeliyim.”

Biden’ın, yukarıdaki konuşmasında dikkat çe-
ken noktalar şunlardır:

· Türkiye’de mevcut siyasi iktidarı düşürebil-
mek için bir yol haritası ortaya konmalıdır.

· Erdoğan’a çok farklı yaklaşmalıyız.
· Mevcut siyasi iktidar askerî darbe ile değil 

seçim ile düşürülmelidir.
· “Türk liderliği unsurları” ile “benim yaptı-

ğım gibi” doğrudan temasa geçilmeli ve on-
lara destek verilmelidir.

· Muhalefet açıkça desteklenmelidir.
· Sesimiz yükseltmeliyiz ve siyasi iktidar be-

del ödemelidir.
· Kürtler konusunda boyun eğilmemelidir ve 

Kürt hareketi parlamentoda olmalıdır. Bu 
konuda endişeliyim.

· Türkiye’nin Ruslarla hareket etmesi engel-
lenmelidir.

· Rusya’dan alınan hava savunma sistemin-
den dolayı üslerimizden ve üslere ulaşmak-
tan dolayı çok endişeliyim.

· Türkiye’ye silah satma konusunda bedel 
ödettirmeliyiz.

· Bölgedeki Müttefiklerle bir araya gelip Tür-
kiye bölgede tecrit edilmelidir.
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· Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ara-
ma faaliyetleri için endişeliyim.

Biden’ın konuşmasında konumuz açısından en 
önemli unsurlardan biri, “Türk liderliği unsurları” 
ile “doğrudan temasa geçilmeli ve onlara destek 
verilmelidir.” ifadesidir. Kim bunlar? Peker, video 
konuşmalarında ABD Başkanı Biden’ın kendisi ile 
ilgilendiği, şeklinde bir imada bulunmaktadır:18 
“Şimdi Metin Külünk’ten konuşacağız, Metin ağa-
beyden. Metin abi beni telefondan aradı, Biden beni 
Erdoğan’a karşı… Ya dedim abi ne diyorsun sen, 
Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker’i mi bekliyor, 
hepten delirdik, vallahi delirdiler. Adamlar dünya-
yı yönetiyor, onun devlet başkanı Sedat Peker’i mi 
bilecek? Benim kendi meselem var… Almanya’daki 
o dernekler var ya, rica ederdi ‘para yollar mısın?’ 
diye, el altından onlara para verilirdi. Ama öyle 
her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde 
arabasına para bırakırdım… Ama Biden miden, gel 
film yap, sonra beni karalama kampanyasına abilik 
yap. İstesem gömmek için evet verdim derdim ama 
10 bin değil çok daha fazlasını verdim.” (9. Video)

Sedat Peker’e göre, kendisine gösterilen ilginin 
ve yapılan operasyonun ana nedeni, kendisinin kit-
leler üzerindeki büyük etkisidir. AK Partiye destek 
vermek amaçlı yaptığı mitinglerde (“Rize, Sakarya, 
Sivas, Maraş, Niğde, Kıbrıs, İzmir, Nevşehir, Ankara 
ve İstanbul”)19 büyük ve coşkulu kalabalıklar top-
lamış olması, içerde birilerinin rahatını kaçırırken 
ülke dışında da birilerinin dikkatini, ilgisini çek-
miştir. Peker’in kendi ifadesi ile bu durum, iki kırıl-
maya neden olmuştur:20

1. Kırılma ABD’li Michael Rubin’in 2016 yılında 
yazdığı yazıdaki iddiaları;

2. Kırılma Elazığ Mitinginin Peker’e rağmen ip-
tal edilmiş olmasıdır.

BİRİNCİ KIRILMA NOKTASI:
“ERDOĞAN SONRASI DÜZENLEMEDE

PEKER OLGUSU”

“Peker: Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin 
adında Amerikalı bir yazarın, yazdığı yazıyla oldu. 
Rubin, ‘Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştir-
meye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında, 

18 https://tele1.com.tr/sedat-peker-dizisinde-9-bolum-iste-pekerin-
son-videosundaki-iddialar-407737/

 https://odatv4.com/sedat-pekerden-yeni-iddialar-06062137.
html

 https://abcgazetesi.com/sedat-pekerden-f las-aciklama-tum-
dunyanin-gozu-onunde-kafama-sikacagim-391977

19 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-akpye-
destek-mitingi-aciklamasi-1843122

 https://www.birgun.net/haber/organize-suc-orgutu-344290
 https://www.birgun.net/haber/organize-dus-orgutu-344537
 https://odatv2.com/begenmediginizeski-turkiyeden-beter-

durumdasiniz-14052142.html
 https://yetkinreport.com/2021/05/14/yil-2021-mafyatik-sahis-

ile-icisleri-bakani-duelloda/

20 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sedat-peker-altinci-
videoyu-yayinladi-fitili-o-atesledi-452721h.htm 

Tayyip Erdoğan’a ihanet etmez.’…’Pan-Türkizm gö-
rüşüne sahip bu kişi, bu şekilde güçlenmeye devam 
ederse, Tayyip Erdoğan sonrası oraya simge birinin 
seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yöne-
tir.’ dedi.

…İşin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gurur-
landılar, ‘Artık seni dünyada insanlar daha iyi an-
layacak, konumunu anlayacaklar.’ dediler. Dedim 
ki, bu tuzak, bize tuzak kurdular. Tayyip Erdoğan 
sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler, 
dedim. Bu yazıyı çeşitli yerlerde yayınladı, sonra 
birden yayınlanması kesildi, durduruldu. Herkesin 
okuması engellendi.” (6. Video)

9. Videoda Peker, Soylu’ya seslenerek, “Beni 
satmasaydın Cumhurbaşkanı olurdun” demesi,21 
Rubin’in yukarıdaki iddiasını doğrulamaktadır. 
Anlaşılan o ki kitleler üzerinde o yıllarda büyük 
etkiler bırakılmış ve kendisi ile ilgili bir şuuraltı 
oluşturmuştur.

İKİNCİ KIRILMA NOKTASI:
PEKER’İN ELAZIĞ MİTİNGİNİN
ONA RAĞMEN İPTAL EDİLMESİ

“Elazığ’da şehit aileleri beni davet etti, miting 
yapacağız. Kasımpaşa’da binlerce kişinin katıldığı 
iftardayız, Mehmet Ağar bey beni aradı, …Derin Me-
met, ‘Elazığ mitingini iptal eder misin?’ Dedim ki 
ben oraya şehit aileleri çağırdı, nasıl iptal edeyim?... 
Dedi ki aynı gün CHP’nin de mitingi var orda, dev-
letten bilgi geldi, karışıklık çıkacak. Dedim ki şehit 
aileleri devlet başkanından bile önce gelir, gitmem 
lazım, seni sonra arayayım... Sonra bir daha aradı 
kendisi, ben oraya gitmezsem rezil olurum dedim. 
Orada en az 30 bin kişilik miting yaparım dedim. 
Ağar ama ‘provoke çıkacak, çatışma falan...’ Konu 
netleşmeden telefonu kapattık.

Sonra bir baktım Elazığ gazetelerinde, ‘Sedat 
Peker mitingi iptal etti.’ haberleri çıktı. Bunun 
üzerine, arkadaşlara hazırlanan, Elazığ’a mitinge 
gidiyoruz dedim. Sonra şu anda hükûmetin içinde 
bakanlık yapan bir beyefendi, o zaman özel kalem 
müdürü, kendisi benim bir yakınımla görüşüyor, 
‘Oraya gitmesin, karışıklık çıkacak!’ dedi. Yine ol-
maz dedim. Sonra valilikten karar çıkardılar, ‘gü-
venlik’ gerekçesiyle miting iptal oldu. İkinci kırıl-
ma noktası bu oldu. Herhâlde boyun eğmediğim 
için bizi kullanışsız gördüler. Dedim Memet, yanlış 
varsa söyle.” (6. Video)

Anlaşılan Sedat Peker’in mitinglerde kalaba-
lıkları toplaması, devlet içerisinde birilerini çok 
rahatsız etmiştir.

21 https://tele1.com.tr/sedat-peker-dizisinde-9-bolum-iste-pekerin-
son-videosundaki-iddialar-407737/
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KADİFE DARBELERİN HEDEFİ, DİKTATÖR 
İLAN EDİLEN YÖNETİMİ / LİDERİ DEVİRMEK

Kadife darbeler, rastgele eylemler zinciri olma-
yıp “büyük strateji” diye adlandırılan uzun vadeli 
bir stratejinin ürünü olup “dolaylı harp stratejisini” 
esas almaktadır. Şiddet içermeyen mücadele yak-
laşımının en dikkat çekici noktalarından biri, ülke 
içindeki yönetimi diktatör olarak takdim etmek, 
sunmak, diktatör imajını inşa edip halka kabul et-
tirebilmektir.22

Boğaziçi kadife darbe sürecinin Sedat Peker aşa-
masında, Peker’in Türkiye’de “Bir tane kral yok ki, 
20 tane padişah geziyor ülkenin içinde” (8. Video) 
demiş olması bu açıdan değerlendirilmelidir:23 “Bu 
kadar zulüm olmaz. Herkese zulüm. Onu korkut, 
onu korkut, bir dur arkadaş. Bir rahat yaşayalım. 
Bir tane kral yok ki, 20 tane padişah geziyor ülke-
nin içinde. Padişahım çok yaşa, tamam ama bizim 
atalarımız ne yapmış dünyayı yönetirken. Cuma 
hutbelerinde, böbürlenme padişahım senden bü-
yük Allah var demişler. Siz her şeyi bilemezsiniz…”

KADİFE DARBELERDE KORKU DUVARINI 
YIKMAK VE PEKER

İnsanlar, genel olarak diktatörlerden nefret 
ederler ve korkarlar. Kadife darbeci teoriye göre 
bu “korkuyu yıkmak” ve “halka güven vermek”24 
önemlidir: “İnsanlar genellikle diktatörlüğe karşı 
nefretlerini ve özgürlüğe olan açlıklarını ailele-
riyle ve arkadaşlarıyla bile paylaşmaktan korkar. 
Toplum, genellikle ciddi bir halk direnişini düşün-
mekten çok korkar. Geçmişte, bazı insanlar direniş 
girişiminde bulunmuş olabilir. Söz konusu geçmiş 
direniş hareketleri ne kadar soylu olursa olsun, 
yine de insanların korkularının ve itaat etme alış-
kanlıklarının üstesinden gelmeye yetmemiş, dikta-
törlüğü yıkmak için gerekli ön koşulu sağlayama-
mıştır.”

Şiddete dayanmayan mücadele anlayışına göre 
halk üzerindeki korkuyu giderebilmek ve kadife 
darbe girişimini başarılı kılabilmek için dış destek 
önemlidir. Dış desteğin istenen sonucu verebilmesi 
için diktatörün karşısına dikilebilecek bir iç kitle-
ye, güce ve güçlü bir direnişe ihtiyaç vardır:25 “Güç-
lü bir iç direniş hareketini desteklediklerinde ise 
uluslararası baskılar çok faydalı olabilir, Örneğin, 
o zaman, uluslararası ekonomik boykotlar, ambar-
golar, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ulusla-
rarası kuruluşlardan dışlanma, Birleşmiş Milletler 

22 Çiçek, N., PKK’nın Yeni Stratejisi: ‘Şehir Gerillacılığı’, Timetürk, 
08.09.2015.Önenli Güven, M., PKK: 31.07-10.08.2015 Dönemi 
Eylem Analizi, 21.YY. Enstitüsü 12.08.2015.
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organları tarafından kınama ve benzeri eylemler 
büyük ölçüde yardımcı olabilir. Ancak, güçlü bir iç 
direniş hareketinin yokluğunda, başkaları tarafın-
dan bu tür eylemlerin gerçekleştirilme ihtimali de 
zayıf.”

Peker göre, Türkiye’de bu korku duvarı yıkıl-
mıştır. Bu yıkımın daha hızlı ve etkin olabilmesi 
için “gazetecilere” ve “muhalefet partilerindeki 
yürekli insanlara” coşku ve cesaret verilmesi ge-
rekir. O zaman iktidar gidecektir (9. Video):26 “… 
‘Sedat Peker’in her dediği doğru çıkmaya başladı’ 
diyorlar. Bir tanesi yanlış çıksın, elimi keseceğim 
diyorum ya anlamıyor musunuz? Siz gazeteciler, 
korku iklimi var ya, kırıldı gerçi de. O korku iklimi-
ni aşmaları için gazetecilere cesaret vermeniz ama 
namuslu olanlara. Siz onlara cesaret verince mu-
halefet partilerinin içinde atarlı yürekli tipler var, 
onlara da coşkuyu verince, baskıyı kurunca, oy ver-
meyiz, bir gidecekler, iktidar. İktidar keşke açsaydı, 
bütün her şey ortaya çıkacak.”

KADİFE DARBELERDE GAYRİMEMNUNLAR 
İTTİFAKI VE PEKER:

“FAKİRLER”, “YOKSULLAR”, “HALK”

Şiddet içermeyen mücadelenin dayanak kitlesi, 
mevcut siyasi iktidara karşı olan tüm gayrimem-
nunların koalisyonudur. Alınan dış desteğin iste-
nen sonuç verebilmesi için diktatörün karşısına 
ülke içerisinde dikilebilecek farklı fikri görüşle-
ri olan bir iç kitleye ve güçlü bir direnişe ihtiyaç 
vardır:27

“Totaliterler zorunlu, hatta kaçınılmaz olarak 
baskıya şiddete başvuruyorlar. Bu totaliter rejimle-
rin karşısına konabilecek bir seçenek var. Gerçeğin 
kimsenin tekelinde olmadığı bir seçenek. Farklı bi-
reylerin değişik görüşleri taşıdığı, bu farklılıkların, 
bu çeşitliliğin barış içerisinde bir arada yaşamasını 
sağlayacak kurumların gerektiği bir seçenek…”

Kadife darbe teorisyeni Sharp’a göre diktatör-
lükler genellikle ilgili ülkenin iç güç dağılımından 
dolayı meydana gelmektedir:28 “Bir tarafta azınlık 
olan zenginler, diğer tarafta çoğunluk olan fakirler 
vardır. Yönetime karşı olan tüm gayrimemnunla-
rı bir çatı altında toplamak esastır”. Peker’e göre 
Türkiye, bir azınlık tarafından soyulmakta, sömü-
rülmekte, geniş kalabalıklar ise açlık içerisinde 
kıvranmaktadır:29 “Niye 5-10 aile alıyor bu ülke-
deki tüm parayı, niye halk fakir? Bu sorunun bir 

26 https://tele1.com.tr/sedat-peker-dizisinde-9-bolum-iste-pekerin-
son-videosundaki-iddialar-407737/
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27 Karl Popper, ‘Açık Toplum ve Düşmanları’

28 Sharp G., age., s. 10-36; Kırgızistan Kadife Devrim Dosyası, 
Araştırma Kültür Vakfı Arşivi, 2005. 
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cevabı olması gerekmiyor mu? Ekonomimiz büyü-
yor, maşallah.” “Ben darağacına gideceğim bana şe-
ref. Benim akrabam İbrahim Genan, Kâğıthane’de. 
Binlerce daire var üstlerinde. Belediyelerdeki imar 
müdürleri 100-200 dairesi olur, bir insanın içinde 
binlerce daire var, milletin köpek kulübesi yok. 
Ölüyorlar lan millet açlıktan. Araştırın o kadar 
tapu var mı, yok mu? İnsanlar delirmek üzere. Sizi 
galeyana getirip sokağa çıkın diyenler olacak yap-
mayın. …Ben size, sizin patron olduğunuzu öğrete-
ceğim.” (8. Video)

Peker, konuşmalarında fakir halka seslenirken, 
ülkenin gerçek sahipleri olduğunu, asıl patronun 
onlar olduğunu, Erdoğan’ın da patronu olduklarına 
vurgu yaparak halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
karşısında konumlandırmaya çalışmaktadır (8. 
Video):30 “Ben size sizin patron olduğunuzu öğrete-
ceğim. Siz Tayyip Abi’nin de patronusunuz, onun 
maaşını siz veriyorsunuz. Siz hepsinin patronusu-
nuz; ama bilmiyorsunuz. Ben anlatacağım.”

KADİFE DARBELERDE GAYRİMEMNUNLAR 
İTTİFAKI VE PEKER: “ALEVİLER”, “KÜRTLER”, 

“NAMUSLU SOLCULAR”
Peker’e göre Alevi meselesi ve Kürt meselesi 

olmak üzere Türkiye’nin iki ciddi sorunu vardır:31 
“İki büyük sorun var, gelecekte bizi büyük felaket 
bekleyen; Kürt meselesi, Alevi meselesi. Yav çö-
zümleri çok basit, hep çözülmemesi için çalışılmış. 
Gelecek sıkıntılı günler için birlik olmak lazım.” (7. 
Video)

Peker 3, 4, 5, 6, 7. Videolarında sahne düzen-
lemesinde Hz. Ali’nin kılıcını kolye olarak bulun-
durmaktadır. 6. Videoda ise Hz. Ali görseli vardır. 
Peker, Kürt meselesinde daha radikal bir tavır ser-
gileyerek Abdullah Öcalan’ın yaptıklarına ve Diyar-
bakır cezaevlerinde yapılanlara özel bir vurgu yap-
maktadır32: “…Öcalan gibi tipler var, acayip yaratık. 
İlk gücü ele geçirmeye başlayınca kendi köylüle-
rinden, hemşehrilerinden, akrabalarından bir ekip 
kuruyor. Ne kadar zeki adam gelirse 10 kişiden 2 
kişiyi polis ajanı diye öldürüyorlar. Hem diğerle-
rine korku veriyorlar sakın isyan etmeyin diye, di-
ğer taraftan da zekileri öldürüyorlar. Ondan sonra 
yetenekli olan sivrilenleri çatışmalara yollatıyor. 
Sağ çıkma şansı olmadığı çatışmalara. Hep kendi 
öldürtüyor aslında.” “Bir de o cezaevlerinde insan-
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lara bok yediren, kendini vatansever zanneden, ya 
birilerinin özellikle yaptırdığı, sadist. Bütün kadın-
ları çırılçıplak, çocuğunun yanında arama var diye 
soyuyor, bunlar oldu. O çocuk onu gördükten sonra 
başka şansı yok. Bu adamlar bizi bırakmamış, biz 
niye düşman, düşman.” (8. Video)33

Peker, Suriye meselesinde Kürtlere zamanında 
Türk pasaportunun verilerek kazanılmaları gerek-
tiğini ifade etmektedir:34 “…Suriye konusunda şim-
di bağırıp çağırıyoruz ya. Suriye olayı ilk olduğunda 
bütün Suriye’deki Kürtlere buradakiler akrabası, 
hepsine birer tane Türk pasaportu verseydin, dış 
politikada danışarak hareket edeceğiz deseydiniz 
kesin kabul ederlerdi. Bunun ne zararı olurdu, ne-
den küçülmeyi düşünüyoruz?” (8. Video).

Alevilere ve Kürtlere dönük bu söylemin amacı, 
gayrimemnun bir kitle inşa etme ve yaygınlaştırma 
amaçlı olarak görülmektedir. Geçmişte bu konular-
da herhangi bir açıklama yapıp yapmadığını bilmi-
yoruz. Araştırılmaya değerdir.

KADİFE DARBELERDE GAYRİMEMNUNLAR 
İTTİFAKI VE PEKER: “40 YAŞ ALTI NESİL”

Peker konuşmalarında özenle 40 yaş altı nesle 
hitap etmekte ve her vesile ile bunu dile getirmek-
te, bu neslin önemine dikkat çekmekte, 40 yaş üstü 
nesille mukayese etmektedir. Türkiye’nin gelece-
ğini tayın edecek neslin 40 yaş altı nesli olduğunu 
her fırsatta seslendirmektedir:35 “Bana suç örgütü 
diyen herkes utanacak, o suç örgütünü de anlataca-
ğım ama ben 40 yaşından küçüklere anlatacağım, 
büyükler gelirse onlar misafir…” (6. Video) 

“…40 yaşından küçük olan kardeşlerim, bence 
sizin bir sorununuz var. Televizyonlarda gördüğü-
nüze inanıyorsunuz, inanmayın dedim, şimdi ben 
anlatıyorum bana inanıyorsunuz. Ben, ‘Bana da 
inanmayın’ dedim. …Fakat ben sizinle akit yaptım. 
Allah’a yemin olsun sizinle olan akdimi bozmam. 
Söz namus, o yüzden dolayı yalan söylemeyeceğim. 
Ama benim söylediklerime lütfen inanmayın. …40 
yaşına kadar olan kardeşlerim, sizi de beni dinle-
diğiniz için başkalarına karşı mahcup duruma dü-
şürmeyeceğim. …40 yaşından küçük kardeşlerim 
bu konuyu siz zaten mutlaka çözersiniz. İki tane 
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büyük sorun var Türkiye’de, belâ yaklaşıyor. Gele-
cekte çok daha yaklaşacak. Sülü, ‘Benim KİA’m var’ 
demişti ya. Süslü’ye bir sorar mısınız, gazeteciler 
sormuyor, siz sorun 40 yaşın altındaki arkadaşlar. 
…Özellikle çakma gazetecilere sakın inanmayın.” 
(8. Video)36

“Arkadaşlarımız bana hep, ‘Neden 40 yaş al-
tındaki insanlara sesleniyorsun? Bizim işimiz bit-
medi, biz de genciz, biz de bu ülke için iyi şeyler 
düşünüp yapmak istiyoruz.” diyor. Siz misafirsiniz, 
ben de misafirim. Ama vallahi tüm anlattıklarım 
40 yaş altı için. …Kıymetli kardeşlerim, muhalefe-
te siz beceriksizsiniz diye lütfen yüklenmeyin. (40 
yaş altı kardeşlerim, kimseye gerek yok, biz bunları 
beraberce deli edeceğiz). Bizim ülkemiz çok büyük 
rezaletler gördü, ancak suç örgütü lideri dedikleri 
kişinin İçişleri Bakanlığının kamera kayıtlarını ya-
yınlayın kafama sıkacağım demesine karşı çaresiz 
kalışını hiçbir zaman görmedi. Siz devletin namu-
sunu kirlettiniz.” (9 Video)37

Peker, siyasi iktidara karşı verdiği bir mücade-
lede dayanak kitle olarak 40 yaş altı nesli seçmiştir. 
Bu neslin özelliği AK Parti kurulduğu zaman 15-20 
yaş grubunda olanlar AK Parti dışında Türkiye’yi 
yönetmiş koalisyon partilerini bir şekilde görmüş-
lerdir. Bu neslin bir kısmı önceki yönetimleri, par-
tileri değerlendirebilir. Bugünkü 30 yaş ve altı nesil 
ise sadece AK Parti iktidarını görmüştür. AK Parti 
iktidarını diğer partilerle, iktidar bağlamında kar-
şılaştırma şansı yoktur.

Diğer taraftan bu nesil, dijital teknoloji çağın-
da yaşamış teknolojiyi anne-babalarından daha 
iyi biliyor ve kullanıyor. İletişim çağının sağladığı 
bilgiye çabuk ulaşma konusunda eski nesilden çok 
daha avantajlılar. “Babam bilir” yerine “Ben bili-
rim” duygusu hâkimdir.

Yapılan araştırmalarda, bu neslin, öne çıkan 7 
önemli özelliği vardır: 1. Adaleti savunmak. 2. Öz-
gür olmak ve özgürlüğü savunmak, 3. Yolsuzluğa 
karşı çıkmak, 4. Yoksulluğa karşı çıkmak, kısa za-
manda zengin olmak, 5. Baskı, şiddet, hakaretten 
hoşlanmamak, 6. Hoşlanmadığı durumlarda anın-
da geri çekilmek ve susmak, ısrarcı ve iddiacı olma-
mak, 7. Akışkan kimliğe sahip olmak, her kimlikten 
olmak; bunda mahsur görmemek.

Anlaşılan o ki Peker ve ekibi bu analizi çok iyi 
yapmışlardır. Dikkat edilmesi gereken çok temel 
bir nokta da, Peker’in çok farklı kesimlerle çok ge-
niş bir alanda birleşik cephe oluşturmak istediğidir.
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PEKER’DEN İLGİNÇ BİR ÇAĞRI:
“SİZİ SOKAĞA ÇAĞIRAN OLURSA

SAKIN SOKAĞA ÇIKMAYIN!”

Peker yayınladığı videolarında yol boyu ma-
hiyetini açıklamadığı “yaklaşan bir tehlikeden” 
bahsetmektedir:38 “…40 yaşından küçük kardeş-
lerim bu konuyu siz zaten mutlaka çözersiniz. İki 
tane büyük sorun var Türkiye’de, bela yaklaşıyor. 
Gelecekte çok daha yaklaşacak.” (8. Video).

Nedir bu yaklaşan tehlike? Peker yaklaşan bü-
yük belanın, tehlikenin ne olduğuna tam bir açıklık 
getirmiyor. Michael Rubin’in makalesinde kendisi-
ne yapılan atıflardan dolayı çevresine yaptığı izah-
larda “Erdoğan sonrasını planlayanların” varlığın-
dan bahsediyor:39 “…Dedim ki, bu tuzak, bize tuzak 
kurdular. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları 
varsa bizi mahvedecekler, dedim.” (6. Video)

Peker, muhtemelen böyle bir tehlikeye karşı ge-
nel olarak tüm halka özel olarak da 40 yaş altı nes-
le, sakın sokağa çıkmayın diye sesleniyor. “Ben bile 
çağırsam” notunu da özellikle ekliyor: “Eğer ki, kim 
size sokağa çıkın, burayı yağmalayın diyorsa o ha-
indir. Darbe için zemin hazırlıyormuşuz, ben bun-
ları onun için yapıyormuşum. Namus sahibi olan 
herkes eğer bir gün darbe olursa bütün herkes dar-
beye direnmekle mükelleftir. Eğer ki bir gün darbe 
olursa, ben size dersem sokağa çıkın, darbeye des-
tek verin, dersem bilin ki, ufak kızımın başına si-
lah dayamışlardır, dayanamamışımdır. Ben desem 
bile sokağa çıkmayın kardeşlerim.” (7. Video) .40 “… 
Sizi galeyana getirip sokağa çıkın diyenler olacak 
yapmayın.” “…Sizi tahrik eden olur Allah aşkına 
asla sokağa çıkmayın, kendinizi kullandırtmayın.” 
(8.Video)41. Peker, ya sokağa çıkma kavramına iliş-
kin bir şuur altı oluşturuyor ya da bir darbe bek-
lentisi var. Peker, olacak bir darbeye halkın destek 
verme amaçlı olarak sokağa inmemesini istemekte-
dir. Bu noktada Peker düşüncelerine açıklık getir-
melidir.

38 h t t p s : / / t e l e 1 . co m . t r / s e d a t - p e ke r - d i z i s i n d e - 8 - b o l u m -
yayinlandi-402536/https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-
den-8-video-sadat-el -nusra-ya-benim-uzerimden-silah-
yolladi-346487 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-
peker-8-videosunu-yayimladi-iddialarini-surdurdu-1840354

39 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-6-videosunu-paylasti-ya-
sanan-catismanin-kirilma-noktalarini-anlatti-tayyip-erdogan-so
nrasina-kimin-planlari-varsa-bizi-mahvedecekler-dedim,38983 

40 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-7-video-sizin-
yeni-uyusturucu-rotanizi-anlatacagim-haber-1523070

 https://www.gazeteduvar.com.tr/pekerin-7-videosundaki-resat-
baba-ayrintisi-yegenleriyle-soylunun-fotograf lari-cikmisti-
haber-1523078

 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-sifreli-mesajlari-
kitaplar-sema-850ye-ayarli-saat-haber-1523103 

41 h t t p s : / / t e l e 1 . co m . t r / s e d a t - p e ke r - d i z i s i n d e - 8 - b o l u m -
yayinlandi-402536/

 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-8-video-sadat-el-
nusra-ya-benim-uzerimden-silah-yolladi-346487

 https://www.cumhuriyet .com .tr/ haber/sedat-peker-8-
videosunu-yayimladi-iddialarini-surdurdu-1840354
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KADİFE DARBELERDE “İKTİDARLARIN 
DAYANDIĞI PAYANDALARI YIKMAK” VE 

PEKER

 Kadife darbelerin en temel özelliği, dikta-
törlerin var olması ya da oldurulması olgusuna 
dayanmış olmasıdır. Şer ittifakının menfaatlerine 
karşı olan, isteklerini yerine getirmeyen, Henry 
Kissenger’in ifadesi ile “Kendisine çizilen dairenin 
dışına çıkanlar” iktidardan düşürülmeleri için ana 
hedeftirler. Mevcut yönetim diktatörlüğün özellik-
lerini taşıyor ve diktatörlüğün gereğini yapıyorsa, 
Kadife darbecilerin işleri kolaylaşmakta, stratejile-
rini ona göre çizip yönetime savaş ilan etmekte, ona 
göre söylem ve eylem geliştirmektedir.

Hedef ülkedeki iktidar/yönetim, hilesiz, hur-
dasız, şeffaf olan seçimle iş başına geliyorsa Kadi-
fe darbecilerin ilk yaptıkları iş, o ülke yönetiminin 
diktatör olduğu imajını, intibaını oluşturmaktır. 
İktidardakilerin, söz, eylem ve davranışlarının 
sertleşmesi, dillerinde ölçünün kaybolması, fevri, 
öfkeli, baskıcı tavırlar sergilemeleri, Bürokrasinin, 
özellikle hukuk sisteminin adil davranmaması, Ka-
dife darbecilerin işini kolaylaştırmaktadır.

Bugün Türkiye’de adil yargı sistemi konusunda 
“40 yaş altı neslin” kafası oldukça karışıktır. Kadife 
darbeciler, diktatör ilan ettikleri bir yönetimi yık-
manın ilk şartının, “onu destekleyen güç ve meka-
nizmaları” (“Payandaları”) sökmek, devirmek ve 
yönetimi yalnızlaştırmak olduğunu bilirler ve ona 
uygun taktikleri devreye sokarlar:42 “Popoviç (OT-
POR Lideri): Bir Diktatörü devirmenin ilk adımı, 
diktatörlük altında hayatın hiçbir zaman normal 
olmadığının herkes tarafından kavranmasını sağ-
lamaktır. …Her tiran kendisini taşıyacak ekonomik 
payandalara dayanır ve bu payandalar askerî 
üslerden, başkanlık saraylarından çok daha kolay 
hedeflerdir. Onları sallarsanız eninde sonunda ti-
ran da düşer.

Yine de bana inanmak zorunda değilsiniz. Des-
tek payandalarına odaklanan teori, “şiddet içerme-
yen mücadele teorisinin babası” sayılan Amerikalı 
akademisyen Dr. Gene Sharp tarafından geliştiril-
miştir. Sharp’a göre her rejimi birkaç temel payan-
da ayakta tutar. Bu payandalardan birine ya da 
birden fazlasına yeterli baskı uygulandığında tüm 
sistem çöker. …Bir diktatörün otoritesinin kaynağı, 
ona itaat eden insanların gönüllü rızasıdır. … Dikta-
törler insanlara bağımlıdır… Maaşlar ödendiği, her 
şey sorunsuzca işlediği sürece diktatör tahtında 
rahat ve güvendedir. Dolayısıyla eylemcinin ilk gö-
revi normal işleyişin gacırdayarak durmasını, yanı 
payandaların sarsılmasını sağlamaktır. Tabii ki pa-
yandalar her yerde farklıdır… Hangi payandaları 
tekmeleyeceğinizi iyi bilmeniz lazımdır.”

42 Popovic, S.; Miller, M.; Devrim Planı, Diktatörleri Devirmek, 
Paloma Yayınları, 2015, s. 83-84.

Peker, 1. Videosundan itibaren kademeli ve has-
sas bir şekilde “derin devlet”, “Pelikancılar”, “kral”, 
“padişahlık” kavramları üzerinden dağınık merkez-
li bir diktatörlük imajı oluşturmaya çalışmıştır. Bu 
konu, yukarıda bir ara başlık olarak değerlendiril-
di. Peker, yol boyu “diktatörlüklerin dayanaklarını 
yıkmak” amaçlı, bazen kendisinin de içinde yer al-
dığı, bazen yer almadığı doğruluk düzeyini tespit 
edemediğimiz birçok olayı, sosyal medya üzerin-
den kademeli bir şekilde Türkiye’nin gündemine 
taşıyarak sürekli bir gerilim ortamı inşa ederek 
etkin olmuştur.

PEKER’İN VİDEOLARININ GENEL ÇERÇEVESİ

Peker’in yayınladığı videolarda genel bir yapı 
vardır. Hedef, sürekli gerilim ve gayrimemnun 
oluşturmak, siyasi iktidarın “payandalarını” (!) bir-
birine düşürerek parçalamak ve gayrimemnunlar 
ittifakını genişletmektir.

Peker’in videolarındaki genel yapı aşağıdaki 
gibi özetlenebilir:

1. Video:
İsim: “9 Video Daha Çekeceğim, Anlatacağım 

Çok Şey Var”
Tarih: 02 Mayıs 2021 Pazar
Kitap: Omerta: Mafyanın “Sessizlik Yasası”
Rozet-Kolye: Tespih
Tasfiye Edilmek İstenenler ve İsmi Geçenler: 

Mehmet Ağar Ekibi, Pelikancılar
Verilen Mesaj: Türkiye İçindeki Bir Merkeze, 

“Gerekeni Yapın OMERTA KANUNUNA uyayım!”
Bu videoda ele alınan konuları aşağıdaki gibi 

özetleyebiliriz43:
1. Mehmet Ağar- derin devlet ilişkisi; “Mehmet 

Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grubun” “taşe-
ronluğunu yaptıkları “bazı güç odakları”.

2. Evine yapılan baskınını şekli, sebepleri ve 
Mehmet Ağar tarafından yaptırılması,

3. Mehmet Ağar, Mübariz Mansimov ilişkisi, 
Mansimov’un “Bodrum’daki milyar Dolarlık yeri-
nin” alınması.

4. Mansimov’ı FETÖ’cü olmakla suçlamanın se-
bepleri,

5. Kendisini korumak amacıyla yurt dışına gön-
deren devlet büyükleri.

Peker her video yayınında masanın üzerinde 
bir kitap bulundurarak bir yerlere, güçlere mesaj 
vermektedir. 1. Video yayınında masanın üzerinde 
bulundurduğu Omerta kitabını koyarak Mafyanın 
gizli yasasına, “Sessizlik yasasına” uymamı istiyor-
sanız gereğini yapın mesajını bir yerlere vermiştir. 
Anlaşılan o ki Peker’i tasfiye etmek isteyenler veya 
Peker’i destekleyenler, sahaya sürenler anlatımlar-
dan daha çok faydalanmak için Peker’i daha fazla 

43 h t t p s : / / w w w. cu m h u r i ye t . co m . t r / h a b e r / s e d a t - p e ke r -
operasyonun-ardindan-ilk-kez-konustu-1832802; https://odatv2.
com/sedat-pekerin-hedefinde-mehmet-agar-var-02052124.html
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tahrik ederek mücadelenin sertleşmesine ve derin-
lemesine fırsat vermişlerdir. Taraflar arasında mü-
cadele sertleşmiş ve Peker video yayınlarına devam 
etmiştir.

2. Video:
İsim: ‘Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek 

Yüzü’
Tarih: 06 Mayıs 2021
Kitap: Isaac Deutscher’ın Kovulan Sosyalist 

Troçki
Rozet-Kolye: Tespih
Tasfiye Edilmek İstenenler ve İsmi Geçenler: 

Ana Hedef Mehmet Ağar ve Oğlu Tolga Ağar. İsmi 
Geçenler: Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül, Sezgin Ba-
ran Korkmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet 
Hürol, Sururi Saydam, Beykoz’dan Sorumlu Emni-
yet Müdür Yardımcısı, Sunay Balıklıkaya, C Bölge 
Müdürü, Emir Sarıgül’ün şoförü.

Verilen Mesaj: Türkiye içindeki bir merkeze, 
beni Troçki gibi sürgüne gönderenler var, öldür-
mek istiyorlar, ölmeden önce bildiğim her şeyi an-
latacağım ya da “Gerekeni yapın Omerta Kanununa 
Uyayım!”

2. Videoda ele aldığı konuları aşağıdaki başlık-
lar altında toplayabiliriz:44

1. “Evine baskın olayının şifreleri”
2. Peker’in İddiası: “Beykoz Konakları olayı”: 

“Emir Sarıgül’ün şoförünün Tolga Ağar’ın Yerine 
Cezaevine Girmesi (!)”

3. Peker’in İddiası: “Tolga Ağar’ın Tecavüz Ettiği 
Kadının Ölü Bulunması (!)”:

4. Peker’in İddiası: “Uyuşturucunun Sahibi 
Mehmet Ağar(!).Nerede Olduğunu Herkes Biliyor, 
Önemli Olan Yakalamak (!)”

5. Peker’in İddiası: “Mübariz Mansimov Olayı”; 
“Cumhur İttifakı’nın Üçüncü Ortağı Mehmet Ağar 
(!)”

6. Peker’in İddiası: “Kıbrıs’ta Öldürülen Korkut 
Adalı Olayı (!)”

3. Video:
İsim: “Derin Devletçiler, Pelikancılar; Bir Tripo-

da, Bir Kameraya Yenileceksiniz!”
Tarih: 09 Mayıs 2021
Kitap: Mark Winegardner’in Baba’nın Dönüşü
Rozet-Kolye: Mumluk üzerine asılı ‘Zülfikâr kı-

lıcı’ taşıyan bir kolye, Tespih
Verilen Mesaj: Türkiye içindeki bir merkeze, 

bugünler geçecek ve ben bir gün geri döneceğim.
Tasfiye Edilmek İstenenler-İsmi Geçenler: Meh-

met Ağar, Tolga Ağar, Pelikancılar, Serhat Albayrak
Kazanılacak Kitle: Aleviler

44 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ikinci-video-mehmet-
agar-in-oglunu-tecavuzden-sikayet-eden-kadin-ertesi-gun-olu-
bulundu,38617

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-mehmet-
agari-neden-hedef-aldi-1833062 

3. Videoda ele aldığı konuları aşağıdaki başlık-
lar altında toplayabiliriz45:

1. Peker’in İddiası: ‘Tolga Ağar’ın tecavüz ettiği 
Yeldana Kaharman’ın ölümü”(!)

2. Peker’in İddiası: ‘Barış İçin Akademisyenler 
İnisiyatifine’- ‘Barış Akademisyenlerine Tehdit: 
“Kanlarınızla duş alacağız” diyerek tehdit ettiği 
akademisyenlerden özür dilemesi,

3. Peker’in İddiası: “Devlet kutsaldır.”
4. Peker’in İddiası: “Beni almak için devlet gö-

revlisi göndermeyin, devlet görevlisi öldürmek is-
temem”.

5. Peker’in İddiası: “Pelikancıların Beyin Takımı 
Serhat Albayrak’tır”

6. Peker: “Ben Hükûmeti yıpratmıyorum”, 
“Cumhurbaşkanını koruyorum”,

7. Peker’in İddiası: Pelikancılar, Cumhurbaşka-
nını tecrit ettiler, çevresini kuşattılar, Devlete yer-
leştiler (!)

8. Peker’in İddiası: “Hakan Fidan’ı tanımam”, 
“Hakan Fidan-Mehmet Ağar”, Hakan Fidan-
Hükûmet ihtilafı”(!)

9. Peker’in İddiası: Pelikancılar kendisi-
ne aracı yolladılar ve ‘Tolga Ağar’a laf dersen 
Hükûmet’e laf demiş gibi olursun.’ dedikleri. 

4. Video:
İsim: ‘Bazıları Aslan Hikâyesini Anlatmadan 

Avcının Hikâyesine İnandılar. Görüşeceğiz’
Tarih: 13 Mayıs 2021 08: 34
Kitap: Mario Puzo’nun Aptallar Erken Ölür 
Rozet-Kolye: Mumluk üzerine asılı ‘Zülfikâr Kı-

lıcı’ Taşıyan Bir Kolye, Tespih
Tasfiye edilmek İstenenler-İsmi Geçenler: İçiş-

leri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga 
Ağar,

Verilen Mesaj: Vaktinden önce konuştun, Soylu 
yok edileceksin,

Kazanılmak İstenen Kitle: Aleviler, bazı sol kit-
leler…

4. Video neredeyse İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya tahsis edilmiştir.46 Bu ve bundan sonraki 
videolarda Soylu, âdeta imha edilmek istenen tek 
insandır. 4. Videoda ele aldığı konuları aşağıdaki 
başlıklar altında toplayabiliriz:

1. Peker’in İddiası: Soylu, Peker’in yurt dışına 
çıkması için hakkında dosya hazırlandığı haberini 

45 https://www.arti49.com/sedat-pekerden-ucuncu-video-
2353064h.htm

 https://www.karar.com/guncel-haberler/sedat-pekerden-
ucuncu-video-milletvekilinin-kemiklerini-kirdirdim-1615804

 https://www.gercekgundem.com/guncel/273250/sedat-
pekerden-3-video-jandarma-genel-mudurlugune-cevap-verdi-
carpici-iddialarina-devam-etti

46 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-dorduncu-video-
koruma-polisimi-sen-vermedin-mi-suleyman-soylu-temiz-
suleyman-in-istifa-olayi-var-ya-bir-gun-once-robot-hesaplardan-
tweetler-hazirlandi,38805

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-berat-beye-
sen-beni-dusman-etmedin-mi-1835875
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vererek yurt dışına çıkması için haber göndermiş 
ve yeri zamanı geldiğinde kendisini ülkeye alacağı-
nı, muhtemelen Nisan Ayı, bildirmiş (!)

2. Peker’in İddiası: Kendisine koruma elemanı 
tahsis edilmiş (!)

3. Peker’in İddiası: Soylu- Berat Albayrak ihtila-
fı; Peker-Berat Albayrak ihtilafı

4. Peker’in İddiası: “Silivri Emniyet Müdürü Ha-
kan Çalışkan’ın intihar etmesi olayı?”(!)

5. Peker’in İddiası: “Parası olan FETÖ’cülükten 
yırtıyor,” FETÖ borsası oluşmuş (!)

6. Peker’in İddiası: Soylu “Tayyip Abi’nin altını 
oyuyor”, “bunu herkes biliyor” (!)

5. Video
İsim: ‘Her Günahın Bir İntikam Meleği Olur.’
Tarih: 16 Mayıs 2021 Pazar
Kitap: Hayırsız Peygamber Bob Dylan
Rozet-Kolye: Mumluk üzerine asılı ‘Zülfikâr kı-

lıcı’ taşıyan bir kolye, tespih
Tasfiye edilmek İstenenler ve İsmi geçenler: 

Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Tolga Ağar, Baran 
Korkmaz, Emir Sarıgül, Tolga Ağar, Tolga Ağar’ın 
kız arkadaşı, Emir Sarıgül’ün şoförü, sonradan ge-
len emniyet mensupları...

Verilen Mesaj: Hayırsızsınız, vefasızsınız
Kazanılmak İstenen Kitle: Aleviler, bazı sol kit-

leler…
5. Videoda ele alının konuları aşağıdaki başlık-

lar altında özetleyebiliriz:47

1. Sedat Peker operasyonu ve Mehmet Ağar
2. Peker’in Beykoz Konakları İçin Savcılara Çağ-

rısı
3. Peker’in İddiası: “Mehmet Ağar Rus Nadir Sa-

lifov için emniyeti aradı mı?” (!)
4. Peker’in İddiası: “Mehmet Ağar, Mübariz 

Mansimov ve Fethullah Gülen İlişkisi Nedir?”(!)
5. Peker’in İddiası: Kolombiya’da yakalanan 4 

ton 900 kilo kokainin alıcısı İzmir’deki şirketle ilgi-
li çalışma yapıldı mı, gözaltı var mı? (!)

6. Peker’in İddiası: Mübariz Mansimov’a ait 
olan 1 milyar dolar değerindeki yat limanı, 29 mil-
yon dolara satılmış-Mehmet Ağar İlişkisi (!)

7. Peker’in İddiası: Kolombiya’da yakalanan 4 
ton 900 kilo kokainin alıcısı İzmir’deki şirketle il-
gili çalışma yapıldı mı, gözaltı var mı? (!) “İzmir’e 
gelecek olan 400 ton kokain Olayı”(!), “Ataşehir’de 
öldürülen uyuşturucu satıcısı” (!)

8. Peker’in İddiası: “Tolga Ağar ve Yeldana 
(Kharman) Meselesi”(!)

9. Peker’in İddiası: ‘Ağar, Altınbaşlar’a tuzak ku-
rarak, mallarına çökmeye çalıştı’ (!)

47 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pekerden-soyluya-sen-
benim-jokerimdin-1836617

 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-peker-agara-offshore-
hesaplarini-sordu-haber-1522433

10. Peker’in iddiası: ‘Suriye’de büyük sorun var, 
hepsini konuşacağız, para alanlar var’ (!)

11. Peker’in İddiası: “Devlet adamları gibi koru-
ma polisleri yurtdışına da benle geliyordu”

5. Videoda ağırlıklı olarak merkezde İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar vardır. 4. 
Videodan sonra ana hedef Soylu ve Ağar’dır. Fakat 
dikkat çekici olan çerçevenin dolaylı ve çok ince bir 
şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru kademeli 
bir şekilde genişletilmiş olmasıdır: “Peker: …Savcı-
dan kurtulamıyorsun, külliyeye ulaşacaksın, başka 
şansın yok. Ben ulaşamadım, mektup yazdım git-
medi, böyle anlatayım dedim derdimi. Yav kahredi-
yorlar insanları.”(5. Video)48

Ayrıca bir şuur altı oluşturma bağlamında ön-
ceki videolarda ele alınan konulara kısaca değinil-
mektedir. Bu videoda Peker’in savcılara çağrıda bu-
lunması dikkat çekicidir. Bu videoda genelde soru 
sorarak farklı konulara insanların dikkatini çek-
mek istemekte ve savcıları göreve çağırmaktadır.

6.Video:
İsim: ‘Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorlu-

ğuyla Ölçülür’
Tarih: 20 Mayıs 2021 Perşembe
Kitap: Yılmaz Özdil’in Son Cüret
Rozet-Kolye: Teşkilat-ı Mahsusa’nın amblemi, 

mumluk üzerine asılı ‘Zülfikâr Kılıcı’ taşıyan bir 
kolye, tespih, Hz. Ali’nin görseli, 6 adet zarf

Tasfiye Edilmek İstenenler ve İsmi geçenler: 
Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Tolga Ağar,

Verilen Mesaj: “Teşkilat-ı Mahsusa’nın Sembolü 
Yere Düşmez!” diyerek bir istihbarat birimine veri-
len özel mesaj

Kazanılmak İstenen Kitle: 40 yaşından küçük 
olanlar, Aleviler

6. Videoda ele alının konuları, aşağıdaki başlık-
lar altında özetleyebiliriz:49

1. Peker’in İddiası: “Kendisiyle ilgili yaşanan 
çatışmanın, kırılmanın iki kırılma noktası var”; 
“Erdoğan sonrası düzenleme”(!), “Peker’in Elazığ 
mitinginin Ağar tarafından iptal ettirilmesi” (!)

2. Peker’in İddiası: “Hürriyet Gazetesini Ben 
Bastırttım”

48 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pekerden-soyluya-sen-
benim-jokerimdin-1836617

 https://www.karar.com/guncel-haberler/sedat-peker-besinci-
videoyu-yayinladi-agarda-yazili-emir-var-mi-1616586

 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-peker-agara-offshore-
hesaplarini-sordu-haber-1522433

49 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-6-videosunu-paylasti-yasan-
an-catismanin-kirilma-noktalarini-anlatti-tayyip-erdogan-sonras
ina-kimin-planlari-varsa-bizi-mahvedecekler-dedim,38983

 https://www.gunboyugazetesi.com.tr/sedat-peker-suleyman-
soylu-ibrahim-kalini-takip-ettiriyor-89819h.htm

 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/-sedat-pekerden-bomba-
iddia-suleyman-soylu-ibrahim-kalini-takip-ettiriyor--452771h.
htm

 https://odatv2.com/akpli-boynukalin-sedat-pekeri-dogrula-
di-20052159.html

 https://www.gercekgundem.com/medya/275572/pekerin-6-
videoda-dik-adam-diye-bahsettigi-yilmaz-ozdil-sedat-peker-
hakkinda-ne-demisti
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3. Peker’in İddiası: “Bir gün Tayyip abi görecek 
uluslararası ölçekte suç örgütleri var ahtapot gibi 
Türkiye’yi çevre ülkeleri sarmışlar.” (!)

4. Peker’in İddiası: “Devlet Aklı ve devlet namu-
sunu zedeleniyor” (!)

5. Peker’in İddiası: “Bana FETÖ’cü diye dava aç-
mayın”

6. Peker’in İddiası: Zorlu binası var ya, 
senin(Soylu) kardeşin telefon dinleme tapeleri ge-
liyor, orada milleti parçalıyorlar” (!)

7. Peker’in İddiası: “FETÖ Borsası var”, “insan-
ların FETÖ davalarına olan inancını yok ettiniz.”(!)

8. Peker’in İddiası: “Sabıkası olan Erdal Aras’ı 
MKYK’ya sen üye yapmadın mı?”(!)

9. Peker’in İddiası: “Süleyman Soylu’nun oğlu, 
uyuşturucu operasyonundan önce Nevzat Kaya’ya 
“5 milyon dolar verirsen seni dosyadan çıkartırız” 
dedi”(!)

10. Peker’in İddiası: Soylu, İbrahim Kalın’ı ve 
Özel kalem müdürü Hasan Beyi takip ettiriyor” (!)

7. Video
İsim: ‘Hayata Korkusuzca Bakanlar Ölümden 

Korkmazlar’
Tarih: 23 Mayıs 2021 Pazar
Kitap: Oral Çalışlar’ın İslâm’ın Doğuşu ve İlk 

Ayrılıklar, Dostoyevski’nin Ezilmiş ve Aşağılanmış-
lar, Mümin Sekman’ın Her Şey Seninle Başlar-Kişi-
sel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın

Rozet-Kolye: Yazı tahtadaki şema-’ İran-Mersin-
Sabiha Gökçen- S.D’ şeması: “Bu güzergâh yeni rota: 
“Uyuşturucu / Petrol / Silah / Karapara”.

Bir Yere Mesaj: Soru işareti de kendini garanti-
ye almak için bir yere mesaj”

Saat 8: 50’ye Ayarlanmış
Tasfiye Edilmek İstenenler ve İsmi Geçenler: 

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım’ın Oğlu Erkan Yıl-
dırım, Mehmet Ağar, Sadık Soylu, Erdal Kayapınar, 
Halil Falyalı, Kutlu Adalı, Korkut Eken, Atilla Peker, 
Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan, 
Uğur Mumcu, Murat Kurum

Kazanılacak Hedef Kitle: 40 yaş altı nesil,
7. Videoda ele alının konuları, aşağıdaki başlık-

lar altında özetleyebiliriz50:
1. Peker’in İddiası: “Ben desem bile sokağa çık-

mayın kardeşlerim.”
2. Peker’in İddiası: “Evimdeki aramaya kadın 

polisler sonradan geldi”(!)

50 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-7-video-sizin-
yeni-uyusturucu-rotanizi-anlatacagim-haber-1523070

 https://www.gazeteduvar.com.tr/pekerin-7-videosundaki-resat-
baba-ayrintisi-yegenleriyle-soylunun-fotograf lari-cikmisti-
haber-1523078

 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-sifreli-mesajlari-
kitaplar-sema-850ye-ayarli-saat-haber-1523103

 https://www.gazeteduvar.com.tr/peker-feto-sorusturmasi-
ortuldu-iddiasiyla-ilgili-bir-yazi-paylasti-baska-delile-ihtiyaciniz-
var-mi-haber-1523120

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/peker-ve-soylunun-
agabey-dedigi-isim-bu-isin-neresinde-1838542

3. Peker’in İddiası:” Bakana Soylu ile ilgili soru 
soran AA muhabirini suçlama ve görevden alma” 
(!)

4. Peker’in İddiası: “Yeni uyuşturucu rotası 
nedir? Size delilleriyle ispatlarıyla anlatacağım”, 
“Uyuşturucu hattını Venezuela’ya kaydırmak için 
Venezuela’ya kim gitti?” “Uyuşturucu - Mehmet 
Ağar Bu Organizasyonun Tam Ortasında”, “5 Ton 
Kokain... Karakas Limanı’nda özel bölüm kiralandı 
mı?” (!)

5. Peker’in İddiası: “Köfteci Yusuf Olayı” (!)
6. Peker’in İddiası: “Çevre Bakanlığı’nı kim yö-

netiyor, Murat Kurum mu, Sadık Soylu mu?” (!)
7. Peker’in İddiası: “Kara para trafiği nasıl olu-

yor? “(!)
8. Peker’in İddiası: “İki büyük sorun var: Kürt 

meselesi, Alevi meselesi.”(!)
9. Peker’in İddiası: “Kutlu Adalı’yı Korkut Eken 

öldürttü”; “Ağar kendi geçmişini temizlemek için 
öldürttü bu isimleri...” (!)

10. Peker’in İddiası: “Ben inanıyorum, Tayyip 
Abi bunları görecek...” (!)

8. Video
İsim: ‘Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgârda 

Yıkılmaz’
Tarih: 30 Mayıs 2021
Kitap: Mario Puzo, Aile
Rozet-Kolye: Üzerinde tespih olan dünya küresi, 

pusula
Saat 8: 50’ye ayarlanmış
Tasfiye edilmek İstenenler ve İsmi geçenler: 

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Mehmet 
Ağar, Berat Albayrak, Halil Falyalı, SADAT, Pelikan-
cılar, Abdülkadir Selvi, Veyis Ateş, Çakma Solcular

Kazanılacak Kitle: 40 yaş altı nesil, Kürt halkı
Bu videonun en önemli özelliği Sedat Peker’in 

ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef tah-
tasına koyacağına ilişkin açıklama yaparak tehdit 
etmiş olmasıdır. Daha önceki videolarda bahsedi-
len, dile getirilen bazı konular, bu videoda farklı 
isim ve olay üzerinden daha da genişletilerek yeni-
den değerlendirilmektedir.

8. Videoda ele alının konuları, aşağıdaki başlık-
lar altında özetleyebiliriz:51

51 h t t p s : / / t e l e 1 . co m . t r / s e d a t - p e ke r - d i z i s i n d e - 8 - b o l u m -

Süleyman Soylu Sedat Peker
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1. Peker’in İddiası: Video doldurmalar için “Val-
lahi ilk sinirle yaptım, özür bekledim” devlet zarar 
görmesin” (!)

2. Peker’in İddiası: “40 yaş altı kardeşlerim so-
kağa çıkmayın- tahriklere kapılmayın”(!)

3. Peker’in İddiası: “Tayyip Abi, nedense bana 
değil onlara inanmayı tercih etti. Daha doğrusu 
bana da değil doğrulara” (!); “Bir dahaki videoda 
konuşacağız Tayyip Abi, baş başa”(!)

4. Peker’in İddiası: “Bu kadar zulüm olmaz. 
Herkese zulüm. Onu korkut, onu korkut, bir dur ar-
kadaş. Bir rahat yaşayalım. Bir tane kral yok ki, 20 
tane padişah geziyor ülkenin içinde” (!)

5. Peker’in İddiası: “Niye 5-10 aile alıyor bu ül-
kedeki tüm parayı? Halk niye fakir?”(!)

6. Peker’in İddiası: “Siz(halk) Tayyip Abi’nin de 
patronusunuz, onun maaşını siz veriyorsunuz”(!)

7. Peker’in İddiası: “Libya- Mavi Vatan- İhaleler-
Cumhurbaşkanı” (!)

8. Peker’in İddiası: “Soylu’nun şirketleri” (!)
9. Peker’in İddiası: “Abdullah Öcalan ve Diyar-

bakır Cezaevinde yapılanlar” (!)
10. Peker’in İddiası: “Suriye’ye gönderilen silah-

lar, “SADAT, benim üzerimden el Nusra’ya silah ve 
araç yolladı”, “Sedat Peker yardım konvoyu” (!)

11. Peker’in İddiası: “İsrail’e giden malları taşı-
yan gemiler kimin?”(!)

12. Peker’in İddiası: “Kriminal bir yapı var. Bir 
ucu Venezuela’da bir ucu Kıbrıs’ta bir ucu da 25 
sene evveline.” (!)

13. Peker’in İddiası: “Biz herkesi gidip alırız!”, 
“Halil Falyalı’yı neden almıyorsunuz?” “Herkesin 
kaseti var”(!)

14. Peker’in İddiası: “Kutlu Adalı cinayeti”(!)
15. Peker’in İddiası: Erhan Tuncel-Nurettin-

DHKPC-FETÖ (!)
16. Peker’in İddiası: “Peker’in araba plakası FG 

02” (!)
17. Peker’in İddiası: “Ben vatan haini olarak 

anılmak istemem”, “Ben vatan haini değilim.”(!)

9. Video
İsim: “Yaşadıkça ve Yaşlandıkça Değil, Diren-

dikçe Büyürüz”
Tarih: 6 Haziran 2021 Pazar
Kitap:  Münih’e Kadar 6 Mezar
Rozet-Kolye: Üzerinde tespih olan dünya küresi, 

pusula
Saat 8.50’ye ayarlanmış

yayinlandi-402536/
 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-8-video-sadat-el-

nusra-ya-benim-uzerimden-silah-yolladi-346487
 https://www.cumhuriyet .com .tr/ haber/sedat-peker-8-

videosunu-yayimladi-iddialarini-surdurdu-1840354
 https://tele1.com.tr/iste-pekerin-benim-adima-cihatcilara-

gonderdiler-dedigi-yardimlar-402581/1/
 http://www.krttv.com.tr/gundem/halil-falyalinin-elinde-

kasetler-var-h79208.html
 https://www.birgun.net/haber/can-dundar-sedat-peker-bana-tir-

h a b e r l e r i - n e d e n i y l e - a s i l m ay i - h a k - e t t i n - d i y e - m e s a j -
gondermisti-346539

Tasfiye Edilmek İstenenler ve İsmi Geçenler: 
Sezgin Baran Korkmaz, Erdoğan Demirören, Aydın 
Doğan, Esat Toplu, Muğla Emniyet Müdürü, Müba-
riz. Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Meh-
met Ağar, SADAT, Erdal Baba, Murat Alan, Şevki 
Hoca, Doğu Perinçek, Veyis Ateş,

Kazanılacak Kitle: 40 yaş altı nesil, Kürt halkı
Bu videoda ağırlık, yolsuzluk olaylarına veril-

miştir. Ajan olmadığına vurgu yaparak belgeleri 
olanların belgelerini açıklamasını istemiştir. 9. Vi-
deoda ele alının konuları, aşağıdaki başlıklar altın-
da özetleyebiliriz:52

1. Peker’in İddiası: “Korku iklimi var ya, kırıldı. 
O korku iklimini aşmaları için gazetecilere cesaret 
vermeniz ama namuslu olanlara.” (!)

2. Peker’in İddiası: “40 yaş altı kardeşlerim, 
kimseye gerek yok, biz bunları beraberce deli ede-
ceğiz.”(!)

3. Peker’in İddiası: “Belediyelerde rüşvet, derne-
ğe hayır adı altında veriliyor” (!), “Parayı yatırınca, 
belediye başkanı 100 bin liralık iş için 1 milyon 
lira fatura kesiyor”, “1 milyar dolara ihaleyi alıyor, 
doğrudan alt taşerona 400 milyon dolara veriyor, 
hiçbir iş yapmadan 600 milyon doları kılçıksız bu 
tarafta”, “Alt taşeronun da alt taşeronu var”, (!)

4. Peker’in İddiası: “(Soylu’ya): Beni Satmasay-
dın Cumhurbaşkanı Olurdun” (!), “Engin Sigorta”.

5. Peker’in İddiası: “Ben ajan değilim”(!), “Eli-
nizde bir tane kayıt var mı benim ajanlık yaptığıma 
dair.”(!)

6. Peker’in İddiası: “(Binali Yıldırım) Çocuğun 
geri zekâlı mı bırak o konuşsun!”

7. Peker’in İddiası: “Parayla adam öldüren kira-
lık gruplar var uluslararası onlarla görüşüyorlar.”(!)

8. Peker’in İddiası: “Benim her ay 10 bin dolar 
yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolla-
dıklarım var.” “Seçim zamanı arabasına para bıra-
kırdım” (!)

9. Peker’in İddiası: “Metin abi beni telefondan 
aradı, Biden beni Erdoğan’a karşı…”(!)

10. Peker’in İddiası: “AK Parti’nin seçim zamanı 
dağıttığı kahveler benim”(!)

11. Peker’in İddiası: “Pamukören ( Demirören) 
Ziraat’tan kredi aldı, ödemedi” (!)

12. Peker’in İddiası: “Bodrum’da Paramount 
Otel var”, “Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler 
var?”; “Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı’na 

52 https://tele1.com.tr/sedat-peker-dizisinde-9-bolum-iste-pekerin-
son-videosundaki-iddialar-407737/

 https://odatv4.com/sedat-pekerden-yeni-iddialar-06062137.
html

 https://odatv4.com/peker-yeni-gorusme-yayinladi-akp-hangi-
kanaldan-cok-rahatsiz-05062150.html

 https://abcgazetesi.com/sedat-pekerden-f las-aciklama-tum-
dunyanin-gozu-onunde-kafama-sikacagim-391977

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-akpye-
destek-mitingi-aciklamasi-1843122

 https://www.gercekgundem.com/guncel/280356/sedat-peker-
bana-lutfen-sayin-doktorum-de-finalde-delireceksin

 https://www.gercekgundem.com/guncel/280376/sedat-pekerd-
en-suleyman-soyluya-f las-yanit-kafama-sikacagim-demesine-
karsi



31 umranmran  |  Temmuz-Ağustos 2021  |

BOĞAZİÇİ KADİFE DARBE SÜRECİ-2

gitti”(!); “İş nasıl bozuluyor?” Oteli de istiyorlar ya 
Sezgin Baran bakıyor her şey elimizden gidecek 
bunlar 45’le başladı şimdi otel” (!)

13. Peker’in İddiası: “Emniyet Müdürünün İş 
Bankası’nda ne işi olur?” (!)

Bu 9 Videodaki ve daha sonra attığı tweetlerde-
ki iddialar ve bu iddialara muhatapların verdikleri 
cevaplar, gelecek sayıda değerlendirilecektir.

SONUÇ

“Mafyadır”, “ajandır” deyip mesele kapatılır-
sa, iddialar araştırılmazsa Türkiye’nin ödeyeceği 
bedel çok ağır olacaktır. Peker’in 9 videosundaki 
iddialarla kademeli bir şekilde inşa edilen bir geri-
lim ortamı söz konusudur. Peker’in “40 yaş altı kar-
deşlerim, kimseye gerek yok, biz bunları beraberce 
deli edeceğiz” ifadesinin özel 
bir amacı ve hedefi vardır. Bu 
amacı/hedefi, kadife darbe 
teorisyeni Sharp, aşağıdaki 
şekilde ifade etmektedir:53 
“Diktatörün kredisi azaldık-
ça ona itaatsizlik edecek olan 
bürokratların ve güvenlik 
güçlerinin sayısı da artar. Bu 
kitle kritik bir seviyeye ulaş-
tığında ise diktatör iktidarı 
kaybeder. Muhalif güçler, işte 
bu anlayışa uygun nitelikte 
bir program uygulamalıdır-
lar.”

9. Videodaki iddialar çok 
ciddi ve ağırdır. Bu nokta 
yargı üzerine düşen sorum-
luluğun gereğini yapmalıdır. 
Sedat Peker videoları üzerin-
den çok ciddi bir gayrimem-
nun kitle oluşmuştur. Kadife 
darbeciler için Peker’in biz-
zat ekipten olup olmaması 
önemli değildir. Kadife Darbeciler gayrimemnun 
oluşturmada doyuma ulaşıldığı kanaatine sahip ol-
dukları andan itibaren Peker dosyasını geri plana 
itip çok farklı yön ve alanlarda yeni bir alan açmak 
isteyeceklerdir.

Kadife darbelerde en önemli unsurlardan biri, 
(sürecin ister mahiyetini bilsin isterse bilmesin 
fark etmez) gayrimemnun kitlelerin ittifakının sağ-
lanmasıdır. Kadife darbeci beyin takımı, bir taraf-
tan var olan gayrimemnunlarla dolaylı bir şekilde, 
kendileri arka planda kalarak, çatı örgüt aracılığıy-
la ittifak kurmaya çalışırken; diğer tarafta yeni fay 
hatları oluşturup gayrimemnun sayısını artırmaya 
çalışmaktadır. Bu açıdan meseleyi ele aldığımızda, 

53 Sharp, G., age.; Kırgızistan Kadife Devrim Dosyası, Araştırma 
Kültür Vakfı Arşivi, 2005.

kadife darbeciler, devlet mekanizmasının kılcal da-
marlarına, medyaya/sosyal medyaya, iş dünyasına 
yerleşmiş, gizli, uyuyan kadroları/hücreleri aracı-
lığıyla pek çok provakatif eylem icra etmek isteye-
ceklerdir.

Tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmemesi, 
öncelikle siyasi iktidarın takınacağı tavra, ortaya 
koyacağı yol haritasına bağlı olacaktır. Cumhurbaş-
kanlığı Hükûmet Sistemiyle istediği tüm yetkilerin 
fazlasını almış bir siyasi iktidarın, başkalarını suç-
lamak, hakaret etmek üzerine kurulu bir politika-
yı devam ettirmeye çalışması çok kötü sonuçlara 
sebebiyet verebilir. Sosyal patlamaların bedeli bu 
ülkeye çok pahalıya mal olabilir.

Mesele çözüme kavuşturulmak istenirken dik-
tatörlük imajı, kanaati oluşturabilecek her türlü 

tutum, tavır, davranış, dil ve 
söylemden uzak durulmalı-
dır. Videolardaki konuları dile 
getirenlerin, seslendirenlerin 
amacı ne olursa olsun ‘hain’, 
‘ajan’, ‘mafya ağzı’ gibi ifadeler 
kullanılarak suçlanmamalı ve 
hakarete tabi tutulmamalıdır. 
Özellikle muhalefet parti men-
suplarının sorduğu sorulara, 
yaptıkları açıklamalara bu 
açıdan yaklaşılmalı, “en güzel 
tarzda mücadele ilkesi”ne uy-
gun davranılmalıdır.

Gerilim derinleştikçe 
bürokraside çok ciddi çö-
zülmenin olabileceği asla 
unutulmamalıdır. 40 yaş altı 
neslin yukarıda belirttiğimiz 
özellikleri asla unutulmama-
lıdır! Peker’in bu nesle yaptığı 
çağrılar göz ardı edilmemeli-
dir. Başta siyaset olmak üzere 

tüm gönüllü kuruluşlar hata yapmamaya çalışırlar, 
birbirini anlar, sırât-ı müstakim üzere olurlarsa ku-
rulan tüm tuzaklar paramparça edilir, yaşanabilir 
yeni bir Türkiye/İslâm dünyası/dünya inşa edile-
bilir. Bunun için gerek şart adil olmaktır, adaleti 
hâkim kılmaktır:

“Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah 
için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kini-
niz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, 
takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakının. 
Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan habe-
ri olandır.” (5 Mâide 8). “Hiç şüphe yok Allah, size 
emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar ara-
sında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetme-
nizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt 
veriyor!” (4 Nisâ 58)

Peker, ihtilaflar meydana 
getirme ve imaj oluşturma, 

Devlet katmanlarında 
güven bunalımı meydana 
getirebilme bağlamında 

çok başarılı bir psikolojik 
savaş yürütmektedir. Kadife 

darbeci ekip bu fırsatı 
iyi değerlendirmektedir. 

Peker ve Peker’e karşı 
olanlar da bilerek ya da 

bilmeyerek sürece katkıda 
bulunmaktadırlar. Ülkeyi 

yönetenler, bu gerçeği bir an 
önce görmek zorundadırlar.
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M ısır’daki askerî darbe sırasında ve sonrasın-
da binlerce kişi tutulmuş, işkence görmüş, 

uydurma dosyalarla avukat yardımı alamadan 
askerî mahkemelerde sivil insanlar yargılanarak 
cezalar verilmiştir. Malumunuz olduğu üzere bazı 
kişilere idam cezası verildi. Üniversite öğrencisi 
gençlerin de aralarında bulunduğu 91 Mısırlının 
idam cezaları infaz edildi. Son olarak aralarında 
Muhammed el-Biltaci, Usame Yasin, Saffet Hicazi 
gibi önde gelen siyasi kişilerin de olduğu 12 kişi 
hakkında da idam cezası onandı. Başka davalarda 
verilen yüzlerce idam kararı onanmış kişiler de her 
an infaz edilmekle karşı karşıyalar ve infazlar kim-
seye haber vermeksizin ansızın yapılmaktadır.

MISIR’DA DEVRİM SÜRECİ VE DARBE

Hakkında idam cezası verilenlerden birisi olan 
Dr. Muhammed el-Biltaci, Ezher Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezunu Mısırlı doktor, akademisyen, 
profesördür. 25 Ocak devriminin simgelerinden 
biri ve siyasi liderlerden birisidir.  Dr. El-Biltaci’nin 
Meclis’te seçkin ve saygıdeğer özel bir konumu 
vardı ve toplumdaki zayıf ve savunmasız grup-
ların haklarını savunmak, siyasi reform, özgür-
lükler, insan hakları ve yargı bağımsızlığı konula-
rındaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Ayrıca basın 
özgürlüğü ve eğitim alanı ile ilgili çalışmalarıyla 
da bilinirdi. Ocak 2007’de Dünya İslâmî Parlamen-
terler Forumu’nun kurulmasına katkıda bulundu 
ve 2008’de İslâm Ulusal Konferansı Yürütme Ko-
mitesi üyeliğine seçildi.

Uluslararası düzeyde Filistin davasını savundu, 
Gazze ablukasına karşı insani yardım için Mayıs 
2010 yılında yola çıkan ve İsrail saldırısına ma-
ruz kalan Mavi Marmara gemisinde uluslararası 
aktivistler arasında yer aldı. El-Biltaci, 25 Ocak 
Devrimi’ne güçlü bir şekilde katıldı ve devrim mü-
tevelli heyeti üyesi seçildi. Daha sonra Özgürlük 
ve Adalet Partisi’nin kuruluşuna katıldı. Seçim-
lerde ikinci kez parlamento üyesi oldu, ardından 
Anayasayı Yazma Kurucu Komitesi 2012 Öneriler, 
Diyaloglar ve Topluluk İletişim Komisyonu üyesi 
ve başkanı oldu. Abdülfettah Sisi’nin 3 Temmuz 
2013’te demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşka-
nı Dr. Muhammed Mursi’ye yönelik darbesinden 
sonra, el-Biltaci, darbeye karşı Rabia Meydanı’nda-
ki oturma eylemine ve protestolarına katıldı. Tüm 
hayatı şiddete ve adaletsizliğe karşı mücadele ile 
geçen el-Biltaci, kızının ve çok sayıda sivil barış-
çıl protestocuların katledilmesine rağmen sürekli 

İÇİMİZDEN BİRİSİ 
ZULME MARUZ KALDIĞINDA…

 GÜLDEN SÖNMEZ 

Sisi askerî darbe rejiminin verdiği idam kararları tüm insanlık ailesini ayağa kaldırmalıdır. 
Hemen hemen dünyanın dört bir yanından detaylarıyla bilinen sözde yargılama süreçleri, 

yapılan işkenceler bu kadar açıkça ortadayken İslâm dünyasındaki sessizlik ise hayra alamet 
değildir. Bu tarz suçlar hukukta insanlığa karşı suçlar şeklinde tarif edilir. İnsanlığa karşı suçlar 
aslında zulmedilen kişiye değil tüm insanlığa yapılmış gibidir. Biz Müslümanlar ise, birilerinin 

zulme maruz kaldığını gördüğümüzde birlik olup hep beraber karşı koymamız gerektiğini biliriz.

Muhammed el-BiltaciMuhammed el-Biltaci
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olarak şiddete başvurulmaması çağrısı yaptı. Kızını 
katledenlerden hesap sorulması gerekirken kendisi 
Rabia Meydanı davasında idama mahkûm edildi.

Dr. Muhammed el-Biltaci, 8 yıldır kötü koşulları 
ile meşhur Akrep Cezaevi’nde tutulmaktadır. Keyfî 
olarak tutulduğu günden bu yana ağır işkenceler 
görmüş, korkunç koşullarda tutulmuş, ziyaretlere 
izin verilmemiş ve sağlık durumu günden güne kö-
tüleşmiştir! El-Biltaci’nin tek kız çocuğu olan Esma 
el-Biltaci, henüz sadece 17 yaşındayken 14 Ağustos 
2013 tarihinde Rabia Meydanı’nda barışçıl bir şe-
kilde darbeyi protesto ederken tüm dünyanın gözü 
önünde babasının darbe karşıtlığına misilleme ola-
rak bir keskin nişancı tarafından vurularak katle-
dilmiştir.

Bir diğer oğlu olan Enes el-Biltaci, 31 Aralık 
2013 tarihinde haksızca tu-
tuklandığında 19 yaşındaydı 
ve hakkında hiçbir suçlama 
bulunmamasına rağmen son-
radan kurgulanan bir dosya 
ile 5 yıl hapis cezasına çarptı-
rılmıştır. Ceza süresi sona er-
diğinde, yeni sahte iddialarla 
cezası uzatılarak temyizine 
izin verilmemiştir. Hâlen ba-
basının da bulunduğu Akrep 
Cezaevi’nde bir hücrede tu-
tulmaktadır. Enes de babası-
na yapılan işkencelerin ben-
zerine maruz bırakılmıştır ve 
baba oğul aynı hapishanede 
farklı yerlerde tutulmakta, 
birbirlerini görmelerine izin 
verilmemektedir.

3 TEMMUZ DARBESİ

Dr. Usame Yasin, tıp dok-
toru olup pediatrik alerji ve 
bağışıklık uzmanıdır. Aktif 
siyasette de aktif olan Dr. Ya-
sin eski Mısır Gençlik Bakanı, 
eski parlamenter, politikacı 
ve insani yardım uzmanıdır. 
1994-2010 yılları arasında 
Ayn Şems Üniversitesi has-
tanesinin pediatri ünitesin-
de tıp uzmanı ve danışman 
olarak görev yaptı. Dünya Alerji 
Örgütü üyesi ve Mısır Pediatrik Alerji ve Bağışıklık 
Grubunun kurucu üyesidir. Pediatrik alerji alanın-
da doktorasını 2008 yılında tamamladı.

Devrim sırasında her siyasi gençlik grupları-
nın ve de farklı farklı ideolojik düşüncedeki tüm 
gençlerin çok sevdiği bir isimdi. Devrim sonra-
sında Devrimin Koordinasyonundan Sorumlu 
Halk Komitesi’nde Müslüman Kardeşler’i tem-
sil etti. Devrim sırasındaki olağanüstü liderli-
ği sayesinde halkın güvenini ve hayranlığını 

kazandı. Sonuç olarak devrimden sonra ilk meclis 
kurulduğunda Halk Meclisi’nde Gençlik Komite-
si Başkanlığı’na seçildi. Görev süresi boyunca çok 
önemli başarılara imza attı. Mısır’ın yeni anayasa-
sını hazırlayan anayasa meclisinin bir üyesi olarak 
seçildi.

2012 yılında, Dr. Yasin, demokratik olarak seçi-
len ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi hü-
kümetinde Gençlik Bakanı olarak görev yaptı. Bu 
pozisyon sayesinde, önceki rejim yıllarında ihmal 
edilen ve kötüye kullanılan onlarca gençlik mer-
kezini yeniden açarak ve yenileyerek yüz binlerce 
Mısırlı gence hizmet etmek için aktif ve hızlı deği-
şiklikler yapmayı başardı. 3 Temmuz Darbesi son-
rasında darbeye karşı Rabia Meydanı’ndaki sivil 
oturma eyleminde rol aldı. Sisi emriyle, Rabia’da 

sivil barışçıl gösterilerin kat-
liamı sonrasında tutuklandı. 
Çok ağır işkence ve kötü mu-
amele gördü. Rabia  katliamı-
nın sorumlularını yargılayıp 
hesap sormak yerine, Dr. Ya-
sin ile birlikte 739 protestocu 
ve mağdur haksız yere yargı-
landı. 2013’ten bu yana, kötü 
koşulları ile bilinen Akrep 
Cezaevi’nde tutulmakta olup, 
çeşitli kötü muameleler ve 
şartlar nedeniyle sağlığı ciddi 
derecede bozulmuş, tıbbi ba-
kıma erişim imkânı tanınma-
mıştır. Hâlen hücre hapsinde 
tutulmakta ve avukatların zi-
yaretine izin verilmemektedir.

14 Haziran 2021 tarihinde 
Mısır Temyiz Mahkemesi Dr. 
Muhammed el-Biltaci, Dr. Usa-
me Yasin’in de aralarında oldu-
ğu 12 idam kararını onayladı. 
Bu kararlar, uydurma iddia ve 
dosyalar, asılsız uydurulmuş 
deliller, işkence ile yazılmış ifa-
deler, savunma hakkı imkânı 
olmadan, Sisi rejiminin emir 
komuta zincirindeki yargıçlar 
tarafından alınmıştır. 14 Ha-
ziran 2021’de verilen onay ile 
tüm hukuki süreçler bitmiş 
ve nihai karar için, kararlar 

Sisi’ye ulaştırılmıştır. Sisi, bu ka-
rara onay verirse idamlar her an infaz edilecektir.

25 Ocak Devrimi’nden sonra seçimle göreve ge-
len ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, General 
Sisi komutasındaki Mısır ordusu tarafından darbe 
ile düşürülmüştür. Mursi’yi devirdikten sonra Sisi 
rejimi, başta İhvan hareketi olmak üzere darbe kar-
şıtı gruplara yönelik katliamlar yapmaya başlamış-
tır. Cumhuriyet Muhafızları Katliamı, Manassa Kat-
liamı, Rabia Katliamı, Nahda ve Ramses Meydanı 
katliamları hâlâ hafızamızdadır ve binlerce kişinin 

14 Haziran 2021 tarihinde 
Mısır Temyiz Mahkemesi Dr. 

Muhammed el-Biltaci, Dr. 
Usame Yasin’in de aralarında 

olduğu 12 idam kararını 
onayladı. Bu kararlar, 

uydurma iddia ve dosyalar, 
asılsız uydurulmuş deliller, 
işkence ile yazılmış ifadeler, 

savunma hakkı imkânı 
olmadan, Sisi rejiminin 

emir komuta zincirindeki 
yargıçlar tarafından 

alınmıştır. 14 Haziran 
2021’de verilen onay ile tüm 

hukuki süreçler bitmiş ve 
nihai karar için, kararlar 

Sisi’ye ulaştırılmıştır. Sisi, bu 
karara onay verirse idamlar 

her an infaz edilecektir.
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ölümü ile sonuçlanmıştır. Darbenin ilk zamanla-
rında gerçekleştirilen katliamlar zamanla azalsa 
da özellikle siyasi muhaliflere yönelik kaçırılma, 
gizli alıkonma, zorla kaybettirme, işkence ve infaz 
gibi en ağır insan hakları ihlalleri sistematik bir hâl 
almıştır. 2016 yılında Mısır resmi kaynakları açık-
lamasına binaen bugün cezaevlerinde çoğu İhvan 
ve diğer muhalif siyasi gruplardan tutuklanmış 
insan sayısı 65 binin üzerindedir. Cezaevine giren 
ve çıkan kadınların yanı sıra bugün 165 kadın hâlâ 
cezaevlerinde tutulmaktadır. Muhammed Mursi 
ise 7 yıllık işkence ve kötü muameleye daha fazla 
dayanamayarak Mahkemede duruşma esnasında 
hayatını kaybetmiştir.

ASKERÎ DARBE SIRASINDAKİ VE 
SONRASINDAKİ OLAYLAR

Mısır’daki askerî darbe sırasındaki ve sonra-
sındaki olaylar, gözaltılar ve yargılamalarda birçok 
avukat görev yapmış ve darbe karşıtlarının avukat-
lığını yapan avukatlar tutulmuş ve hapsedilmiş, ba-
zıları da ağır işkence görmüştür. Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi ilk tutulduğu 3 Haziran 2013 
tarihinden itibaren avukata ulaşma imkânı bula-
mamış, uzun bir süreden sonra ise avukatlığını 
yapanlar takipata uğramışlar, baskı görmüşlerdir. 
Muhammed Mursi’yi savunan avukatlar engel-
lenince, oğlu avukat Usame Muhammed Mursi 
babasını savunmaya çalışmıştır. Ancak avukatlık 
mesleğini icra ettiği sırada hem Mursi’nin oğlu 
olmasından dolayı hem de avukatlığını yapması 
sebebiyle 9 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmış ve 
hapsedilmiştir. Uluslararası hukuk uzmanı olan 
avukat Usame Mursi, 9 Aralık 2016’da düzmece bir 
siyasi dava gerekçesi ile tutuklanmış, hukuka aykı-
rı bir yargılamayla 10 yıl hapis cezasına çarptırıl-
mıştır, hâlen korkunç koşullarıyla ünlü, uluslarara-
sı insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıyan 
Akrep Cezaevi’nde tutulmaktadır.

Bilindiği üzere Muhammed Mursi’nin diğer 
oğlu Abdullah Mursi, Kahire’de polis karakolun-
dan çıktıktan birkaç saat sonra şüpheli bir şekil-
de hayatını kaybetmiştir. Kalp hastası olmayan 
ve yaşı genç olan Abdullah için Mısırlı yetkililer, 
kalp krizi geçirdiğini beyan etmiştir. Mursi ailesi, 
darbe rejiminin adeta intikam hırsıyla hışmına 
uğramış tüm aile korkunç baskı ve zulme maruz 
kalmıştır. Darbeden bu yana 8 yıldır ailenin diğer 
üyeleri Kahire’de ev hapsindedir. Usame Mursi’nin, 
mezkûr idam kararlarının verildiği davada 10 yıl 
hapis cezası da onanmıştır.

Öte yandan idam kararları onaylanan 12 kişi 
arasında avukat Ahmet Faruk Kamel Muhammed 
de bulunmaktadır. Ahmet Faruk, 10 Temmuz 1984 
doğumlu ve 37 yaşındadır. Kahire Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. 
15 Temmuz 2013 yılında keyfi olarak tutuklanmış-
tır. İşkence ve kötü muamele görmüş, Rabia Meyda-
nı davasında idama mahkûm edilmiştir.

İdam kararı verilen diğer isimler ise şunlardır:
Ahmet Arif, 40 yaşında diş doktoru. Ayrıca Ka-

hire’deki Gençlik İslâm Akademisi’nde öğretim gö-
revlisi olarak ta görev yapmıştır.
- Abddurrahman Abdülhamid Ahmet el-Bar, 58 

yaşındadır. Ezher Üniversitesi Hadis ve İlimleri 
Bölümü öğretim üyesidir. 2013 yılında görevin-
den ayrılmadan önce Dini İlimler Bölümü deka-
nıdır. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

- Saffet Hicazi, 58 yaşındadır. Mısır dışında da 
İslâm dünyasında da bilinen bir âlimdir. İsken-
deriye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dârü’l-
Ensâr İslâmî İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri, 
Kahire’deki Davet el-Hak Camii İmamı, Kur’ân 
ve Sünnet Araştırmaları Bilimsel Akademisi 
Üyesidir. 21 Ağustos 2013’te tutuklanmıştır.

- Abdülazim İbrahim Attia, 46 yaşındadır. Dok-
tor ve iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı-
dır. Evli 13 yaşında Meryem ve 11 yaşında Sara 
isimli iki kız babasıdır. 24 Temmuz 2013’te tu-
tuklanmıştır.

- Muhammed Mahmut Ali Zenati, 14 Ocak 2013 
doğumlu ve 58 yaşındadır. Genel cerrahtır. Evli-
dir. 2 oğlu ve bir kızı bulunmaktadır.

- Mustafa Abdülhai Hüseyin el-Farmavi, 30 ya-
şındadır. Yazılım mühendisidir.

- Muhammed Abdülhai Hüseyin el-Farmavi, 
40 yaşındadır. Öğretmendir. 14 Temmuz 
2013’te tutuklanmıştır. Muhammed, 25 Ocak 
Devrimi’nde ilk yaralananlardan ve Hüsnü Mü-
barek hakkında ilk dava açanlardandı. Kendisi 
ayrıca Mısır’da şampiyonluk kazanan millî bir 
sporcuydu.

- Ehab Wagdy Muhammed Afifi, 37 yaşındadır. 
Muhasebecidir. Bilgisayar öğretmenidir.

- Haitham el-Arabi, 36 yaşındadır. Mühendis 
olup, kendisine ait şirketi vardı. 10 yaşında bir 
oğlu ve 8 yaşında bir kızı vardır.

İDAM CEZALARI VE İNFAZLAR

Darbeden sonra bugüne kadar, birçok kişiye 
idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların 
çoğunlukla gençlerden oluşan 91’i ailelerine bile 
haber verilmeden infaz edilmiştir. En son idam ise 
geçen Ramazan ayında gerçekleşmiştir. İnfazlar 
habersiz bir şekilde yapılmakta, aileler infazdan 
sonra aranılarak cenazelerini teslim almaları ve 
sessizce defnetmeleri söylenmektedir. Mısır askerî 
mahkemelerde ve olağanüstü hâl yargı dairelerin-
de bazı kişilere birden fazla olmak üzere toplam 
1565 ölüm cezası verilmiştir. Bu kararlardan bü-
yük bir kısmı toplu davalarda aynı on dokuz hâkim 
tarafından verilmiştir.

Hangi mahkemelerde, hangi usulle idam kara-
rı verildiğine baktığımızda darbe sonrasında iki 
tür mahkemenin Mısır’da siyasi idam kararları 
verdiğini görürüz. Ölüm cezası veren mahkeme-
lerden birisi terörizm daireleri diye geçen istisnai 
mahkemelerdir. Diğeri ise askerî mahkemelerdir. 
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Terörizm daireleri; 2014 Mısır Anayasası’nın 97’nci 
maddesinde, istisna mahkemelerin yasak olmasına 
rağmen 23 Aralık 2013 tarihinde Mısır Adalet Ba-
kanı, terör davalarına bakmak üzere istisna mah-
kemeler kurulması ve atamaları için 2013/10412 
sayılı kararını yayınlaması üzerine kurulmuştur. 
26 Aralık’ta Kahire Temyiz Dairesi Başkanı, ceza 
mahkemelerinden seçilen hâkimlerden oluşan özel 
daireler oluşturmaya karar vermiştir. Temyiz Mah-
kemesi Hâkimleri Genel Kurulu’nun kararına aykı-
rı olarak da adli görevler 1972 tarihli 46 sayılı Adli 
İdare Kanunu uyarınca dağıtılmıştır.

Askerî mahkemeler; Mısır’da, savcılık veya 
askerî savcılık tarafından kendisine verilen suçları 
incelemek ve karara bağlamak için askerî personel-
den oluşan istisnai mahkemelerdir. Mısır Askerî 
Adalet Yasası’nın birinci maddesinin son paragrafı: 
“Askerî yargı Savunma Bakanlığı’na bağlı olacak-
tır.” demektedir. Mısır’da Askerî Mahkemeler Mısır 
Savunma Bakanlığı’nın bir organıdır. 3 Temmuz 
2013’ten bu yana Mısır rejimi, askerî mahkemeler 
önünde sivillerin yargılanması hususunu genişlet-
miştir. Sonra bu genişleme, 2014 tarihli 136 sayı-
lı Kanun Hükmünde Kararname ile de yeni görev 
alanları tanımlanarak devam etmiştir. Askerî yargı-
lamalara sevk edilen siviller 10 binden fazla kişiye 
ulaşmıştır, yüzlerce hapis ve idam cezası kararı çı-
karılmıştır.

Siyasi nitelikteki davalarda verilen ölüm ceza-
ları ve bunların yargı sürecine dair baktığımızda;

İdama mahkûm edilenler, bağımsız yargıç 
önünde yargılanmaktan mahrum bırakılmışlardır.
- Mısır’ın da taraf olduğu uluslararası sözleş-

melere, Mısır Anayasası’na ve ilgili mevzuata 
aykırı olarak oluşturulmuş olağanüstü “terör 
daireleri” olarak bilinen istisnai mahkemeler 
tarafından ölüm cezaları verilmiştir.

- Mısır İçişleri Bakanlığı’nın ulusal güvenlik gö-
revlilerinin oluşturduğu dosyalara dayanan ce-
zalar verilmiştir ve şüpheli olan her şey sanığın 
aleyhine işletilmiş, şüpheden Sisi rejimi yarar-
lanmıştır.

- Açıkça Mısır mevzuatı da işkence altında alınan 
ifade ve itirafların geçerli olmayacağı, kişinin 
kendi aleyhine tanıklığının mümkün olmaya-
cağını beyan etmesine (143. madde) işkence 
altında zorla kabul ettirildiği sanıklar tarafın-
dan mahkeme huzurunda beyan edilmesine 
rağmen bu beyanlara dayanarak başka hiçbir 
delil olmaksızın idam cezaları verilmiştir. Bu 
şekilde 91 idam kararı infaz edilmiştir. Ahmet 
el-Muhammed isimli gencin mahkemedeki 
konuşması ve kendisine yapılan işkence hak-
kındaki haykırışları tüm dünya kamuoyunca 
bilinmektedir ve bu genç Şubat ayında idam 
edilmiştir.

- İdam ve ağır hapis cezalarının neredeyse ta-
mamı zorla kaybettirilmiş, kendilerinden uzun 
süre hiçbir şekilde haber alınamayıp sonra po-
liste olduğu açıklanan kişilerdir. Tamamı ile 

ilgili hukuksuz tutulma, işkence ve kötü mua-
mele dâhil olmak üzere çok ağır ihlaller söz ko-
nusudur.

- Bu mahkemelerde yargılananlar savunma 
hakkını kullanamamışlardır. Gözaltında ya da 
cezaevinde tutukluluk süresince avukatları ile 
görüşmelerine müsaade edilmemiş, hatta bazı-
larının da avukatları baskı görmüş avukatların 
kimisi ise tutuklanmışlarıdır. Lehe olan delille-
rin karartılması veya delil araştırılmasına bel-
gelere ulaşılmasına müsaade edilmemesi ise 
sistematik olarak yapılan bir ihlaldir. Davalarda 
kimin tanık olup olmayacağına ise mahkeme 
değil İçişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri 
karar vermiştir.

- Sisi askerî darbe rejiminin bu korkunç süreçler-
le verdiği idam kararları tüm insanlık ailesini 
ayağa kaldırmalıdır. Hemen hemen dünyanın 
dört bir yanından detaylarıyla bilinen sözde 
yargılama süreçleri, yapılan işkenceler bu ka-
dar açıkça ortadayken İslâm dünyasındaki ses-
sizlik ise hayra alamet değildir. Bu tarz suçlar 
hukukta insanlığa karşı suçlar olarak tarif edi-
lir. İnsanlığa karşı suçlar aslında zulmedilen 
kişiye değil tüm insanlığa yapılmış gibidir. Biz 
Müslümanlar ise, birilerinin zulme maruz kal-
dığını gördüğümüzde birlik olup hep beraber 
karşı koymamız gerektiğini biliriz. Bir şekilde 
öğrendiğimiz haksızlıkları, ellerimizle, olmazsa 
dilimizle düzeltmeye çalışırız. Gücümüz yetmi-
yorsa bu zulümden beri olduğumuzu, buna kar-
şı olduğumuzu gösteririz, belli ederiz. Sessizce 
seyretmek, tepkisizlik hiçbir zaman bize uygun 
bir davranış olarak kabul edilmez. Gerçekten 
bu kadar büyük imkânlara sahipken, dünyanın 
her yerindeki Müslüman ve gayrimüslimlerle 
iletişim hâlindeyken, bir haberin anında mil-
yonlarca insan ulaştığı bir iletişim teknolojisi 
zamanında dahi kendimizi bu kadar çaresiz his-
setmemiz ve sessiz kalmamız düşündürücüdür.

Masum kardeşlerimizin göz göre göre, dünya 
seyrederken infaz edilmesine karşı tüm insanlığın 
vicdani bir duruşla karşı koyması gerekir. Hepimi-
zin, her birimizin, bunun için ses vermesi gerekir. 
Bu zulmü tüm dünyaya anlatabilir ve uluslararası 
bir dayanışma ortaya koyabiliriz. Eylemler, yürü-
yüşler, sosyal medya kampanyaları yapabilir, etkili 
olduğunu düşündüğümüz her yere e-mailler gön-
derebiliriz. İmza kampanyaları yapabiliriz. Aileler 
ile dayanışma içerisinde olup onlara umut ve dua 
ile seslenebiliriz. Yaşam ile ölüm arasındaki kritik 
kararın, zalim bir yönetici elinde olduğunun far-
kındayız. Ama iman ediyoruz ki adil ve vicdani du-
ruşa ve çabaya Allah’ın vaat ettiği yardım her türlü 
hesabı tersine çevirebilir.
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G Ü N D E M

İRAN’DA
REİSİ DÖNEMİ

MACİD EL-ENSÂRİ 

Siyasi programı bağlamın-
da Reisi “direniş ekonomisi” 
düşüncesine yoğunlaşmak 
dışında yeni bir şey sunmadı. 
Bu düşünce üzerinden ticaretin 
aksine tarım sektörüne deste-
ği arttırma arzusunda kendisi. 
Dış politikada Reisi, başta dinî 
liderlik kurumu olmak üzere 
devletin diğer kurumlarının 
tutumlarıyla örtüşen klasik bir 
tutum sergileyecek. Gerginliği 
tırmandırıcı ve müzakerelere 
açılımcı dili sürdürecek.

İ ran Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rini Yargı Erki Başkanı İbrahim 

Reisi’nin kazanması sürpriz olma-
dı. Dinî lidere yakın bu isim, adaylı-
ğını ilan etmesinden itibaren olası 
dinî lider adayı olarak görülüyor-
du. Özellikle de İran yönetim ku-
rumunun genel mizacı, karar alma 

mercilerine yakın muhafazakâr 
bir cumhurbaşkanını müjdeliyor-
du. Bu cumhurbaşkanı ABD ile 
müzakerelere katılacak. Ayrıca 
Reisi 2017 seçimlerinde ikinci ol-
muştu ve hâlihazırdaki dinî lider 
Hamaney’in -sağlık durumunun 
bozulduğu yönündeki haberlerle 
beraber- halefi olacağı yönünde 
kehanetler dolaşıyordu. Geçmişte 
Cumhuriyet Savcısı olarak görev 
yapan Reisi son yıllarda iç sorun-
larla mücadelede adeta rejimin 
ayaklarından biriydi. İran düşman-
ları tarafından muhaliflere yönelik 
keyfî tutuklamaların ve idamların 
meşrulaştırma aracı olmakla suç-
lanan yargı erki dümeninin başın-
daydı. Ayrıca yönetim kurumunun 
en önemli ayaklarından biri olan 
Uzmanlar Meclisi’nin de üyesiydi. 

Siyasi programı bağlamında 
Reisi “direniş ekonomisi” düşünce-
sine yoğunlaşmak dışında yeni bir 
şey sunmadı. Bu düşünce üzerin-
den ticaretin aksine tarım sektörü-
ne desteği arttırma arzusunda. Ona 
göre tarım yaptırımlarla mücade-
lede esas teşkil ediyor. Böylelikle 
yabancı ticaret markalarına destek 
son bulmuş olacak. Dış politikada 
Reisi, başta dinî liderlik kurumu 
olmak üzere devletin diğer kurum-
larıyla aynı klasik tutumu sergile-
yerek, gerginliği tırmandırıcı ve 
müzakerelere açılımcı dili sürdüre-
cek. Ayrıca Reisi’nin 2019 yılından 
bu yana Amerikan ve Avrupa terör 
listesinde yer alan dokuz İranlı 

yetkiliden biri olduğunu hatırlat-
mak gerek. 

İran seçimlerindeki en önemli 
haber Reisi’nin kazanması değil, 
yüzde 49’u aşmayan katılım oranı 
oldu. Bu rakam, katılım oranının 
yüzde 73’e ulaştığı 2017 seçimle-
rine kıyasla hissedilir bir düşüşü 
gösteriyor. Bu düşüş, halk desteğini 
vurgulama noktasında müstesna 
bir katılım oranına dayanmış bir 
rejim için önemli bir sorun. Reisi 
18 milyondan az bir oyla kazandı. 
Ruhani’nin 2017’de 23.6 milyon 
oy aldığını düşünürsek rejim için 
endişe verici bir rakam bu. O dö-
nemde Reisi yaklaşık 16 milyon 
oy alarak seçimi kaybetmişti. Bu 
rakamlar Reisi’nin, birinci döne-
minde rejimin meşruiyetini yeni-
den tesis etme görevini elzem hâle 
getirecektir. 

Reisi dış politikada iki temel so-
runla mücadele edecektir. Birincisi, 
yeni tavizler vermek zorunda kal-
madan, Amerika’yla müzakere çı-
tasını yükseltmesi yönündeki baskı 
politikasıyla mücadele. İkincisi ise, 
İran’ın Kasım Süleymani suikastın-
dan bu yana hâlâ türbülans içinde 
olan bölgesel projesine denge ge-
tirme. Şöyle ki İran, kısmen de olsa 
Irak abasından kurtulma, Suriye 
rejimini ve suçlarını desteklemesi 
sebebiyle devam eden yıpranması 
bir yana Yemen ve Lübnan’da yeni 
yaklaşımlar sergileme sorunsalıyla 
karşı karşıya. 

İran’ın etrafındaki dünya değişi-
yor ancak Reisi’nin kazanması İran 
politikasında hiçbir şeyi değiştir-
meyeceğe benziyor. Hiç kuşkusuz 
cumhurbaşkanının değişmesinden 
kaynaklanacak yüzeysel değişiklik-
ler olacaktır ancak İran’ın stratejik 
çizgisi, bölgesel projesi ve Batı’yla 
ilişkileri bu değişimden etkilenme-
yecektir. Rejim bugün 2009 seçim-
leri sonrası karşılaştıklarına benzer 
sorunlarla yüz yüze. Gerçi bugün 
son on yılda parçalanan reformcu-
larla iç çatışma söz konusu değil. 
Önümüzdeki dönemde, rejimin 10 
yıl önce yaptığı gibi bu sorunları 
aşıp aşamayacağı veya İran şartla-
rında kapsamlı bir değişimin olup 
olmayacağı netleşecektir. 

(Katar gazetesi Şark, 22 Hazi-
ran 2021)İbrahim Reisiİbrahim Reisi
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ORTADOĞU’DAN

YENİ 
AFGANİSTAN 
SAVAŞI BİTİYOR 
MU BAŞLIYOR 
MU?

ABDURRAHMAN ER-RAŞİD 

Afganistan herkes için sorun 
olmayı sürdürüyor. Sebep ise, 
Kabil’deki siyasi sistemin nere-
deyse kaçınılmaz çöküşünün 
beklenmesi; söz verilen tarih-
teki çekilmeden önce Taliban’ın 
başkent Kabil’i beklenen isti-
lası değil. Afganistan süper ve 
bölgesel devletler için Yemen, 
Suriye ve başka ülkelerde gör-
düklerimizden daha fazla sava-
şa açık bir saha. Zira orada 
Pakistan, Hindistan, ABD, Rusya 
ve Çin arasında bir rekabet var.

A fganistan’ın akıbeti 40 yıldır 
kendi bölgemizin akıbetiyle 

ilişkiliydi. Gençleri de bizim genç-
lerimizle bağlantılıydı. Tıpkı bi-
zim bölgemiz gibi onlar da şiddet 
ve aşırılıktan çok acılar çektiler. 
Önümüzdeki 11 Eylül’de Ameri-
kalıların askerî olarak Kabil’den 
ayrılması öngörülüyor. Afganistan 
Vietnam’dan sonra Amerikalın 
birinci ve en uzun zamanlı savaşı 
oldu. 

Washington’un oradaki sivil 
yönetimi koruyacak uygun bir 
anlaşmanın sağlanması şartıyla 
birlikte çekilmesi kesin değil. Çe-
kilme için, 20 yıl önce New York ve 
Washington’a yönelik terörist sal-
dırıların yıldönümü olan 11 Eylül 
gününün seçilmesi tesadüfi değil. 
Bu saldırılar dünyada çok şeyi de-
ğiştirmişti. Mevcut Afgani rejimi-
nin alternatifi Taliban hareketidir. 
Cemaat, el-Kaide örgütüne yıllarca 
destek verdi. Geçen 20 yıl zarfında 
Taliban ve el-Kaide liderleri sahne-
den çekildi, ancak ABD için (şu ge-
rekçesiyle) savaş durmadı: 

“Uzak mesafelere ve ortak çı-
karların yokluğuna rağmen Afga-
nistan bizim için önemli bir ülke. 
Zira bizi etkiliyor ve istikrar bulana 

kadar tehlikeli olacak. Dil, kültür 
ve sınır irtibatlarıyla İran orada 
mevcut. Afganlı mültecilere kendi 
topraklarında oturum izni verdi, 
binlercesini Suriye’de savaş için 
seferber etti. Afgan kaosunda, Ame-
rikan güçlerinin çıkarılmasında, 
Kabil’deki yönetim projesinin ba-
şarısızlığında ve sonrasında, belki 
düşürülmesinde perde arkasındaki 
ana aktördür İran.” 

100 bin Sovyet askeri 1979 yı-
lında Afganistan’ı işgal ettiğinde -ki 
bu yıl İran’daki Şah rejiminin yıkıl-
dığı yıldır- Rusların batıya yönel-
me ve sonrasında İran’ı istila edip 
Batıyla büyük enerji savaşlarının 
olduğu Körfezi ele geçirme niyeti 
olduğunu gösteren birçok kanıt 
vardı. 

Bu yüzden bölge ülkeleri bu 
konuşlanma operasyonunu dur-
durmak ve Afgan direnişçisi müca-
hitlerle ittifak yapmak için ayaklan-
dı, planı soğuk savaş kapsamında 
ABD yönetti. Vekiller bu savaşta 
en büyük rolü oynadı. Bu yüzden 
Afganistan savaşını destekleme 
politikası bir hata değildi ancak sa-
vaşın yönetimi kusurlarla doluydu. 
Siyasetin camilere ve dinî sloganla-
ra girdirilmesi, gençlerin gönüllü 
olmaya ve sınırda yakın bir tehlike 
olmayan savaşa teşviki, savaş ala-
nındaki dinî grupların bloklaşma-
sıyla ilgili feci siyasi bilgisizlik/ba-
siretsizlik, dinî grupların çok yönlü 
uluslararası ilişkilere sahip fikri ve 
askeri tehlikeli bir manzumeye dö-
nüştürülmesi söz konusuydu. Bu 
dönüşümün Afganistan sınırları 
dışı için bir amacı vardı.

Evet, Amerikalıların gitmesi, 
mevcut rejimin çökmesi, Taliban’ın 
yönetimi alması ve İran’ın orada ya-
yılması hâlinde bize yönelik tehli-
keli eski senaryo tekrarlanabilir. Bu 
dönemin, miras kalan çekişmenin 

dozunu arttıracak ve bölgemizi 
tehdit edecek şekilde birçok özel-
liği vardır. Taliban ve Amerikalılar 
2018 yılından beri çekilme konu-
sunda müzakere yapıyorlar ve ora-
daki Amerikan güçlerinin sayısı 
fazla değil. 2 bin 500 Amerikan 
askeri yanı sıra lojistik hizmetler-
de bulunan 1000 Amerikan askeri 
mevcut. Müzakere için Çin, Rusya, 
Pakistan ve İran’a çağrıda bulu-
nuldu. Doğal olarak Afganistan ve 
ABD’ye de. 

Türkiye kendisine yer edinmek 
istiyor ancak Taliban Ankara’nın 
güçlerini özellikle de başkent hava-
alanında tutma talebine karşı çık-
tığını ve NATO’ya bağlı işgalci güç 
olarak sayacağını açıkladı. Hindis-
tan orada büyük bir büyükelçiliğe 
sahip ve komşu olmamasına rağ-
men önemli faaliyetleri bulunuyor. 
Hindistan, bu yıkılmış ülkede en 
güçlü devlet olan Pakistan’la denge 
oyunu kapsamında Afganistan’da. 
Keza Çin ve Rusya da… 

Afganistan herkes için sorun 
olmayı sürdürüyor. Sebep ise Ka-
bil’deki siyasi sistemin neredeyse 
kaçınılmaz çöküşünün beklenmesi 
ve söz verilen tarihteki çekilme-
den önce Taliban’ın başkent Kabil’i 
beklenen istilası değil. Afganistan 
süper ve bölgesel devletler için Ye-
men, Suriye ve başka ülkelerde gör-
düklerimizden daha fazla savaşa 
açık bir saha. Zira orada Pakistan, 
Hindistan, ABD, Rusya ve Çin ara-
sında bir rekabet var. Yani vekâlet 
savaşı, çekişmelerin genişleyeceği 
uyarısı yapıyor. Gelecek savaşın 
durması için Suudi Arabistan’daki 
son görüşmelerin bir ilerleme kay-
detmesi, ortak hükûmet ve iktidar 
bölüşümünde bir anlaşmaya varıl-
ması umut edilmektedir. 

(Şarkulavsat gazetesi, 17 Hazi-
ran 2021) 
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PKK VE İRAN 
PROJESİNDEKİ 
BÖLGESEL ROLÜ

ABDULBASİT SEYDA

P KK’nın İmadiye/Amadi böl-
gesinde bir grup Peşmerge’ye 

karşı gerçekleştirdiği, can kaybı 
ve yaralanmalara yol açan saldırı, 
PKK ile Irak Kürdistan bölgesin-
de Kürdistan Demokratik Parti 
(KDP) arasında yaşananlarla 
ilgili birçok soru işareti oluştur-
du. Zira bu saldırı ilk değildi ve 
PKK’nin hâlihazırdaki eğilimle-
rini sürdürdüğü ve İran rejimiyle 
bölgesel sorumluluklarını koru-
duğu müddetçe muhtemelen son 
da olmayacak. 

PKK’nın Irak Kürdistan bölge-
si ile ilişkisi, geçen yüzyılın sek-
senli yıllarının başlarına, örgüt 
lideri Abdullah Öcalan’ın 1979 
sonbaharında Suriye’ye girmesi 
ve Hafız Esed rejimi ile ilişkiler 
kurması sonrasına dayanmakta-
dır. Bu ise 1975 yılında Şam’da 
Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin 
kurulduğunu ilan eden Celal Ta-
labani aracılığıyla olmuştu. O 
vakit Talabani Mesut Barzani li-
derliğindeki KDP ile şiddetli bir 
anlaşmazlık içindeydi. 

Öcalan Suriye rejimiyle iliş-
kiye geçmekle yetinmemiş, İran 
rejimiyle de ilişkiler kurmuştu. 
Muhtemelen Humeyni rejimiyle 
özel ilişkileri bulunan Hafız Esed 
rejiminin yönlendirmesi ve onayı 
ile kuruldu bu ilişkiler.  

İlk PKK grubu, Barzani ile 
Öcalan arasında 1983 yılında ya-
pılan yazılı anlaşmaya istinaden 
KDP’nin kontrolü altında Irak 
Kürdistan bölgesinin kurtarılmış 
bölgelerine yerleşti, o zamandan 
beri örgütün oradaki varlığı de-
vam etti. Hatta dağlık bölgelerde 

ve köylerde sivilleri hedef alan 
patlama hadiselerine rağmen böl-
gedeki varlığı genişledi, büyüdü. 
Deliller bu patlamaların arkasın-
da PKK’nın olduğuna işaret edi-
yordu. PKK ile Peşmerge arasında 
bu bölgelerde çatışmalar yaşandı. 
Bu durum örgütün işaret edilen 
anlaşma metnine ve ruhuna göre 
hareket etmediğini gösterdi. Ar-
tık bölgede kalmasının hiçbir 
meşru zemini kalmamıştı. 

Suriye devriminin başlaması 
ve İran’ın bölgedeki yayılmacı 
projesinin işaretlerinin belir-
mesiyle birlikte Esed rejimi ile 
PKK’nın, PYD yaftası altında Su-
riye Kürt bölgelerine girdirilme-
sini destekleyen taraflar arasında 
anlaşma yapıldı. Amaç Kürtlerin 
bu devrimden etkilenmesine 
nokta koymaktı. Bu da Kürt akti-
vistleri tasfiye ederek sessiz kal-
maları ya da ülkeden ayrılmaya 
zorlamak amacıyla özgürliklerini 
kısıtlamalara gitmek suretiyle ya-
pıldı. 

Hâlâ cevabını bekleyen soru 
şu: O vakit KDP niçin ilgili güç-
lerin bu bölgelere girmesine izin 
verdi? Üstelik bu güçlerin Suriye 
Kürtleri arasındaki halk desteği-
nin ve nüfuzunun aleyhinde ola-
cağını ve bugün yaşandığı gibi ge-
lecekte bölgeye yönelik bir baskı 
unsuru olarak kullanılabileceğini 
bildiği hâlde!? Peki bu güçlerin 
bölgeye girdirilmesi uluslararası 
bir irade miydi yoksa milliyetçi 
duygularla mı hareket edildi ya-
hut durum ve olayın boyutları 
gerektiği gibi değerlendirilmedi 

mi? Veya bizim bilmediğimiz baş-
kaca konular mı var?!

PKK güçleri bölgeye girdi ve 
Suriye Kürt partilerinin parça-
lanması, zayıflaması, dar partizan 
hesaplar, rejimin güvenlik organ-
larının talimatlarına itirazsız bo-
yun eğilmesi, Suriye devriminin 
bir parçası olmuş Kürt gençleri-
nin koordinasyonunu parçala-
mak, etkilemek, farklı yöntemler-
le faaliyetlerini bölmek için PYD 
ile uyumlu/koordineli şekilde re-
jimin de desteğiyle Kürt sahasına 
hâkim oldu. 

Bu bağlamda cevaplanması 
beklenen bir başka soru da şu: 
İlki 11 Haziran 2012’de ve ikin-
cisi 11 Temmuz 2021’de yapılan 
Erbil Antlaşması gereği PYD’nin 
Kürt bölgelerini ele geçirdiğinin 
siyasi itirafının ve Kürt partile-
rinin toplu olarak elde edecekle-
rine denk bir pay almasına onay 
verilmesinin arkasında yatan se-
bep nedir? Hâlihazırda 22 Ekim 
2014’te yapılmış Dohuk Antlaş-
ması da varken. 

PKK rejim tarafından silah ve 
lojistik destek elde ediyordu an-
cak ne siyasi bir meşruiyeti vardı 
ne de halk meşruiyeti. Bu durum 
onun hareket etme kapasitesini 
sınırlıyor, Suriyeli Kürtlerle ça-
tışma içine sokuyordu. Suriyeli 
Kürtler, siyasetlerine ve uygula-
malarına eleştiriler getirmelerine 
rağmen kendi partilerinin yanın-
da durmalarıyla bilinirler. 

Aynı durum Dicle Nehri 
üzerindeki Semalka sınır kapı-
sı için de geçerli. Bu kapı Suriye 
Kürt bölgeleri ile Irak Kürdistan 
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bölgesini birbirine bağlıyor. Suri-
ye tarafından kapıyı PKK’nın Su-
riye versiyonu PYD, rejimin ör-
tülü onayı ve koordinasyonuyla 
kontrol altına aldı. Suriyeli Kürt 
partiler bu kapıdan uzaklaştırıldı 
ve adı geçen kapı zamanla mali 
bir damar hâline gelerek örgütü 
ve ortaklarını finanse etti. Yine 
bu kapı, Suriyeli Kürt partilerin 
liderleri de dâhil insanların ha-
reketini ve dolaşımını kontrol 
altına alma kapısı oldu. Tüm bun-
lar PKK’nın eline baskı ve şantaj 
kartları verdi. Lüzum gördüğün-
de kendi hesaplarına ve eğilim-
lerine uygun şekilde bu kartları 
aralıklarla kullandı. 

Amerikalıların DEAŞ’le sa-
vaşta Suriye Demokratik Güçler 
adı altında PKK güçlerine dayan-
masıyla birlikte, herkesle ilişki 
kurma kapasitesiyle bilinen bu 
pragmatist örgüt kendi bölgesel 
ajandasını uygulayabildi ve ken-
disini Batı’ya Suriye’de ve hatta 
bölgede ve dünyada eşsiz bir de-
neyim sunan “demokratik parti” 
gibi sundu. Avrupalılar ve Ame-
rikalılar, örgütün yapısını bil-
melerine rağmen kapıları açtı. İş 
Amerikalıların, adı geçen örgütle 
bir yandan sahada koordinasyon 
kurması, diğer yandan PKK lider-
lerinin elebaşlarından üçünün 
yakalanmasına destek olacak bil-
giler verenlere büyük para ödülü 
açıklama noktasına kadar vardı. 

Bu örgütün kendi yenilgilerini 
zafer sloganları altında pazarladı-
ğı biliniyor. İsrail’le savaşlarında 
ve çatışmalarında aynı yöntemi 
kullanan Suriye rejiminden al-
dığı kültür bu. Bu örgüt Öcalan 
şovlarıyla Türkiye’ye Afrin, Tel 
Abyad ve Resulayn’a girmesi için 
gerekçe verdi. Üstelik bu bölgele-
ri savunamayacağını ve hatta bu 
ve başka bölgelerde yaptıklarının 
meşruiyetten yoksun olduğunu 
bilmesine rağmen…

Yaşananlardan sonra sahte 
zaferleriyle ilgili şarkılar söy-
lemeye, şüphe ve soru işaretle-
ri uyandıran eylemlerine onay 
vermeyenleri hain ilan etmeye 

başladı. İlgili örgütün Kürdistan 
bölgesinde de aynı politikayı yü-
rüttüğü açık. Bölgeye güçlerini 
girdirmesi için adeta Türkiye’yi 
provoke ediyor. Ardından KDP’ye 
karşı organize sahte propaganda 
kampanyası yapıyor. Bu kampan-
ya başkan Mesut Barzani’yi ve 
Barzanilerin yarım asırdan fazla-
dır Kürdistan’ın tüm bölgelerin-
deki somut rolünü hedef alıyor. 

PKK’nın, Kürtlerin uzlaştığı 
ve kendilerini buluşturan ortak 
noktaları hedef aldığı sır değil. 
Örgüt bayrak, marş ve tarihî 
şahsiyetlere dair Kürt sembol-
leri kabul etmiyor. Bugün bu 
örgütün Barzanilere yönelik 
saldırısını gözlemliyoruz. Oysa 
Barzaniler ve özellikle de Mesut 
Barzani her yerde Kürtlerden 
saygı görür, kendilerini dört bir 
yandan kuşatan büyük sorunlar 
karşısında -çözümsüz jeopolitik 
söylemlerin hilafına- Barzanilere 
umut bağlamaktadırlar. Bu yüz-
den PKK’nin propagandasının 
KDP’yle savaşa yoğunlaştığını 
gözlemliyoruz. İran’ın talimat ve 
yönlendirmelerinin bunda etkili 
olduğu açık. Genel Sekreteri Celal 
Talabani’nin ölümü sonrası KYB, 
tanınmış liderlerinin tasfiye edil-
mesi ve yeni neslin egemenliğiy-
le sonuçlanan derin krize maruz 
kalmıştır. 

Bugün KDP’nin kalesi Erbil 
ve Dahok’u kuşatma altına almak 
için yoğun çabaların olduğu gö-
rülüyor. Sincar/Şengal bölgesin-
de, Metin Dağı, Mahmur ve diğer 

bölgelerde yaşananlar tam da bu. 
Bu durum bir yandan Türkiye’yi 
tedrici bir müdahaleye sevk edi-
yor, diğer yandan Erbil’in eğilim-
lerini ve politikalarını değiştirme 
yönündeki İran baskılarına ilave 
kartlar veriyor. 

Bölgesel şartların zor olduğu-
nu söylersek bir sırrı ifşa etmiş 
olmayız. Bu şartların bölgesel re-
kabetin gölgesinde daha kötüye 
gitmesi muhtemeldir, genel hat-
larıyla oldukça hassas ve risklidir 
ve olan bitenlere ilişkin stratejik 
bir akılla yaklaşımı, mevcut veri-
ler ve gelecekle ilgili göstergelere 
dayanarak hazırlığı gerektirmek-
tedir. 

Bölgenin partileri arasında 
karşılıklı anlayış bölgeyi isten-
meyecek sonuçlardan uzaklaştır-
manın temel taşıdır. Amerikalılar 
yardım edebilir, isterlerse farklı 
kanallardan farklı taraflara baskı 
uygulayabilirler. Ancak soru şu: 
Bunu yapacaklar mı yoksa ken-
di hesapları ve başka öncelikleri 
mi var? Özellikle de İran nükle-
er dosyasıyla ilgilenmesi, Çin’le 
anlaşmazlıkların artması ve ABD 
Başkanı’nın Brüksel’de 16 Ha-
ziran 2021’de Türkiye Cumhur-
başkanı, 16 Haziran 2021’de de 
Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı 
ile görüşmesinin sonuçlarına bi-
naen Rusya ve Türkiye ile ilişki-
leri yeniden gözden geçirme eği-
liminde olması böyle bir soruyu 
sorduruyor!

(El-Kuds El-Arabi gazetesi, 20 
Haziran 2021)
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G Ü N D E M

CEZAYİR 
SEÇİMLERİ VE 
KAÇIRILAN 
FIRSAT

ALİ ANUZLA 

C ezayir, ordunun yönetimine, 
devletin çarklarını ve kurum-

ları üzerindeki tahakkümüne nok-
ta koyacak demokrasiye barışçıl 
geçiş için tarihi fırsatı bir kez daha 
kaçırdı. Ülkenin 12 Haziran’da 
gerçekleştirdiği ve Cezayirlerinin 
çoğunluğunun boykot ettiği erken 
seçimler, bir kez daha mumyalanan 
demokrasi tabutuna çakılan son çi-
viydi. 

Ordunun, 60 yıl önce ülkenin 
bağımsızlığına kavuşmasından bu 
yana yönettiği Cezayir rejimi deği-
şime elverişli olmadığını gösterdi. 
Dahası manevra yapma ve halkın 
taleplerini bypass etme noktasında 
büyük bir yetenek ortaya koydu. 
Tüm değişim taleplerini aşarak ül-
kenin işlerini arkadan idare eden 
aynı katı yapısını korudu. Renkli 
ve çeşitli Cezayir’in güzel tablosu-
nu çizen ve ülkeyi 2013’ten beri 
yöneten -kronik hastalığı sebebiyle 
ölmüş olan- eski cumhurbaşkanı 
Abdulaziz Buteflika’nın beşinci dö-
neminin önünü kesen “Halk Hare-
ketinin” üzerinden bir yıldan fazla 
bir süre geçmesi sonrası rejim bir 
dizi cerrahi operasyon yaptı. Bu 
operasyonlarda inisiyatifi tekrar 
eline almak ve kurumların “Halk 
Hareketi” öncesi gibi ilk yapısına 
-sanki barışçıl gösterilerden bir 
yılı aşkın bir süre sonra hiçbir şey 
olmamış gibi- döndüğünü ilan et-
mek için bazı sembol isimleri feda 
etti. Keza Buteflika askerî yönetimi 
sonlandıracak ve Cezayir’in barışçıl 
demokratik değişimi sağlayacak ça-
lışmalarda bulunmuştu.

Tarihin bir kez daha tekerrür 
ettiği görülüyor, tıpkı 1988’de ya-
şandığı gibi. 1988’de barışçıl de-
mokratik değişimin ilk tecrübesi 
sonlandırıldığı zaman bu askeri 
müdahale ülkenin 10 yıl süren ve 

200 binden fazla insanın öldürül-
düğü kanlı iç savaşa girmesiyle 
son buldu. Bir bu kadar rakam da 
hâlâ kaybolanlar listesinde. Bugün 
Cezayir halkı daha da olgunlaştı ve 
doksanlı yıllar boyunca yaşadığı 
acılardan sonra yeni bir iç savaşa 
gitmeyecektir. Bu yüzden son se-
çimlere yönelik demokratik ce-
vabı, seçimlerin kapsamlı boykot 
edilmesi oldu. Bu, modern Cezayir 
tarihinde en yüksek oranlı boykot 
olarak kaydedildi. 

Bu seçimler, milyonların de-
mokratik değişim talebiyle 2019 
yılı boyunca sokaklara indiği eski 
rejimin deforme olmuş bir kopya-
sını çıkardı sadece. Yolsuzluk ve 
kamu parasını zimmete geçirme 
suçlamasıyla birçok önde gelen 
ismi cezaevine konulduktan sonra 
eski Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 
partisi tekrar sahneye döndü, de-
mokratik meşruiyetten yoksun 
kurumların başına geldi ve adeta 
askerî yönetimin partisi, ülkeyi yö-
neten itaatkâr aracı hâline geldi! 
Bu kez askeri yönetim, büyük bir 
yedek deposu oluşturan “bağımsız 
vekillerle” güçlenerek geldi. Gerçek 
gücünü kaybetmiş millet meclisi 
içindeki güç dengelerini değiştir-
mek için her zaman yardım alabile-
ceği bir yedek deposu… 

Göreve geldiği ilk günlerde halk 
hareketini “kutlu hareket” olarak 
niteleyerek ve taleplerini yerine 
getireceği sözü vererek duyguları 
okşayan Cezayir Cumhurbaşkanı 
Abdulmecid Tebbun ise her geçen 
gün seleflerinden farklı olmadığını 
ve ordunun vesayeti ve koruması 
altında ülkeyi yöneten sivil kıya-
fetli bir adamdan ibaret olduğunu 
doğruluyor. Ordu kendisine tartı-
şılamaz ve sorgulanamaz emir ve 
talimatlar dikte etmektedir. 

İslâmcıların kazandığı ilk ço-
ğulcu seçim organizesine sahne 
olan 1988 yılındaki olaylarla kı-
yaslandığında -ki o vakit seçimler 
Cezayir’in ilkbaharı konumundaki 
halk hareketlenmesi sonrası ya-
pılmıştı ve iptal edilmeden önce 
Arap bölgesindeki ilk demokratik 
geçişin başlangıcını tesis etmesi 
umuluyordu- bu son seçimler yük-
sek boykot oranına rağmen ülkede 
60 yıldır siyaseti elinde tutan ordu 
ile ordunun arkasında saf tutmayı, 
siyasi ve sosyal hayata hâkim olan 
korku ve baskı iklimini onaylamayı 

seçen İslâmcı bazı muhafazakâr 
güçler arasındaki hibrit ittifakı gös-
terdi. 

Son Cezayir seçimleri, tüm ku-
surları ve dezavantajlarıyla önceki 
vakıayı yeniden kurmaktan, meşru-
iyetini ve mihenk taşı olma vasfını 
yitirmiş önceki yönetimin meka-
nizmalarını yenilemekten, 2019 kı-
şında halk hareketinin patlak ver-
mesine yol açan donukluk hâlini 
yeniden getirmekten başka bir şey 
yapmadı. Ülke ana gelir kaynağı 
olan petrol satışlarındaki gelirlerin 
düşmesinden dolayı döviz rezervle-
rindeki büyük eksikliğin bir sonu-
cu olarak oluşan kapalı iktisadi du-
rum karşısında çok geçmeden bir 
kez daha çıkmaza girecektir. Buna 
özellikle, çoğunluğu üniversite me-
zunu gençler arasında yükselen iş-
sizliği, günbegün artan fakir sınıf 
ile devletin rantlarından yararla-
nan şanslı askerî ve sivil oligarşik 
sınıf arasındaki doğal farklılık ora-
nının yükselmesini de ekleyebili-
riz. Bu şartlar karşısında eski-yeni 
bir rejim olacak. Çünkü bu rejimin 
yaptığı sadece derisini yenilemek-
tir. Yolsuzluğun yayılması, halkın 
öfke ve bunalımının yükselmesiyle 
birlikte aynı despotça eylemlerini 
yeniden yapmaya zorlanacaktır. 

Cezayir rejimi kendisini bir kez 
daha aynı kapalı sarmalın içinde 
kalmaya mahkûm ederken varlı-
ğını bir süre daha devam ettirmek 
için fazlaca zaman kazandı. Ayak-
landığı siyasi güçlere karşı bir al-
ternatif üretmekte başarısız olan 
halk hareketi ise taleplerini gerçek-
leştirmeye ve sahada somutlaştır-
maya kadir olacaktır.  Barışçıl deği-
şim girişiminin bu ikin,ci turunun 
kaybedeni halk hareketidir. Ancak 
yeni turu beklemektedir ve bu turu 
beklemesi uzun sürmeyecektir. 
Çünkü ordu yönetiminin yaşlı olu-
şu, uzun soluklu sosyal barış satın 
alamaması gölgesinde ekonomide-
ki kırılganlık ve baskı mekanizma-
sının yetersizliği bir başka Cezayir 
Baharı’nın gelişini hızlandıracak 
etkenlerdir. Bu bahar kendi halkı 
için şanlı geçmişine ve verdiği ağır 
kayıplara yakışır daha iyi bir gele-
cek getirmeye kadir yeni Cezayir’in 
doğuşunu vaat etmektedir. 

(Al-Arabi El-Cedid gazetesi, Ce-
zayirli yazar, 23 Haziran 2021)
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MISIR’DA 
OCAK DEVRİMİ 
LİDERLERİNİN 
İDAMI TERÖRÜ 
BESLER

KUTUB EL-ARABİ 

M uhammed el-Biltaci, Usame 
Yasin ve Safvet Hicazi’nin 

25 Ocak 2011 devrimindeki rolü 
normal sıradan bir rol değildi. Bu 
üçlü Tahrir Meydanı’nın sağlam 
nüveleriydi. Her birinin meydanın 
yönetiminde, kenetlenmesinde ve 
devrimcilerin bilenmesinde kendi-
ne ait yöntemi vardır. Biltaci farklı 
devrimci güçler arasında ilişkileri 
koordine ediyordu. Yasin cemaati 
Müslüman Kardeşler tarafından 
görevlendirilerek meydanda yo-
ğunlaşmayı ve lojistik operasyon-
ları yürüten saha lideriydi.  Hicazi 
ise önemli bir hatip ve meydanın 
dinamosu idi. 

Bu yüzden bu şahsiyetlerin, 
karşı devrimin (rejimin) zulmün-
deki paylarının tüm emsallerinden 
daha büyük olması bekleniyordu. 
Yargıtay, zulmün zirvesi “Rabia 
Meydanı’nda göstericilerin dağıtıl-
ması” olarak bilinen davayla ilgili 
diğer 9 kişiyle birlikte haklarında 
verilen idam kararını onayladı. 
Böylece nihai kararın her an uygu-
lanması beklenmektedir. 

Bu dava haddizatında komik 
yargının açık bir örneğidir. Ra-
bia Meydanı’nın yaklaşık 50 gün 
süreyle yaşadığı barışçıl oturma 
eylemi korkunç bir katliamla son 
bulmuş, farklı rivayetlere göre bin 
ile 3 bin arasında şehit verilmişti. 
Uluslararası hukuk örgütleri ra-
porlarında Mısır tarihinin bu en 
iğrenç katliamını “insanlık karşıtı 
bir suç” olarak nitelemişti. Rejimin 
ve medyasının, oturma eyleminde 
hafif ve ağır silah türlerinin olduğu 
yönündeki peşi sıra suçlamalarına 
rağmen içişleri bakanı eylemi da-
ğıtma operasyonu şurasında sadece 
14 parça hafif silah ele geçirildiğini 
itiraf ediyordu. Barışçıl yüzlerce 
eylemciyi öldürmekten sorumlu 

olanları yargılamak yerine rejim 
mağdur eylemcileri suçlu olarak 
mahkemeye sevk etti ve seçilmiş 
mahkemeleri idamlarına hükmetti 
veya uzun hapis cezalarına çarptır-
dı. 

700’den fazla eylemci silahlı 
toplanma, yolları kesme ve vatan-
daşların çıkarlarına zarar verme 
suçlamasıyla yargıya sevk edildi-
ler. Mahkeme salonları onlara dar 
edildi, mekânın darlığı sebebiyle 
bir seferden fazla salona getirile-
medi. Orduyla birlikte iş birliği 
içinde katliamı gerçekleştiren İçiş-
leri Bakanlığı’na bağlı alanlarda 
mahkeme yapıldı, ceza mahkemesi 
Eylül 2018’de 75’ine idam kara-
rı verdi. Ardından Yargıtay diğer 
yüzlercesine verilen ağırlaştırılmış 
müebbet hükümlerinin aksine içle-
rinden 12’sinin idamını onayladı. 
Oysa eylem meşru ve hukukiydi, 
sadece 12 parça hafif silah bulun-
duğu için silahlı eylem olarak gö-
rülmesi mümkün değildi. Daha 
da önemlisi katliamı işleyenler 
ve resmi rakamlara göre yaklaşık 
bin kişiyi öldürenler şu ana kadar 
yargılanmadı, hatta ödüllendirildi, 
terfi ettirildi. Sisi ayrıca bu ve başka 
katliamlara katılan kendi generalle-
rine yasayla dokunulmazlık getirdi. 

Ağustos 2016’da genç Mahmut 
el-Ahmedi 2015’te başsavcının 
öldürülmesiyle ilgili geçersiz suç-
lamalara karşı kendisini savundu. 
Soruşturmalarda suçlamayı itiraf 
ettiğini ileri süren mahkemeye bu 
itirafların işkence altında alındığı-
nı, kendisinin ve bu davadaki arka-
daşlarının vücutlarına Mısır’a 20 
yıl yetecek elektrikle dolana kadar 
uzun dönemler elektrik şoku veril-
diğini belirtmişti. Mahkeme baş-
kanına, böyle elektrikli şok verme 
imkânı olsaydı herhangi bir şahıs-
tan bile Sedat’ı öldürdüğü itirafının 
alınabileceği konusunda meydan 
okudu. 

O vakit Mahmut’un bu etki-
leyici duruşması fayda vermedi. 
Mahkeme Mahmut, kardeşi ve ar-
kadaşlarından bazılarının idamına 
hükmetti. Mahkeme Kasım 2018’de 
dokuz gencin idamını onayladı ve 
karar Şubat 2019’da infaz edildi. 

Sevgili okuyucu Rabia dava-
sında idama çarptırılmış altı kişi 
eylemin dağıtılma anına şahit 
olmadılar. Şöyle ki dağıtma ope-
rasyonundan 3 hafta önce başka 

suçlamalardan hapsedilmiş olarak 
güvenlik organlarının elindeydiler. 
Buna rağmen Rabia davasıyla ilgili 
zalim hükümler onları da kapsadı. 

3 Temmuz 2013 darbesinden 
şu ana kadar siyasi etkenlerle 97 
Mısırlı idam edildi. 81 kişi hakkın-
da nihai idam kararları verildi ve 
her an infaz edilmeyi bekliyorlar. 
Bu durum Mısır’ı idam kararları-
nın infazı sıralamasında dünyada 
üçüncü sıraya yerleştiriyor ve hız-
lıca birinci sıraya doğru gidiyor. 
Mısır yönetimi gerek BM’ye bağlı 
kurumlar olsun gerekse diğer ulus-
lararası kurumlardan gelen bu yön-
deki eleştirilere de kayıtsız. Etiyop-
ya barajı gibi karşılaştığı en ciddi 
soruna desteğe ihtiyaç duyarken 
dünya kamuoyuna açıkça meydan 
okuyor.  

Etiyopya krizi münasebetiyle 
Mısır rejiminin bu krize öncelik 
vermediği, önceliğinin kendi halkı-
nı ve özellikle de özgürlük, demok-
rasi ve düzgün bir yaşam isteyenle-
ri, değişim için çabalayan devrimci 
öncülerini, 25 Ocak 2011 devrimini 
yönetenleri veya katılanları terbiye 
etmek olduğu açık. İçlerinden fark-
lı görüşlerden binlercesi karanlık 
zindanlara tıkıldı, bir kısmı öldü, 
bir kısmı da ölümü bekliyor. Bir 
kısmı hakkında yanlış kararlar ve-
rildi, bir kısmı da haklarında çıkan 
kararları bekliyor. İntikam halkası 
ise günbegün genişliyor. 

Mısır’ın evlatlarının saflarını 
birleştirmeye, hayat damarı Nil 
Nehriyle ilgili krizle mücadele et-
mek için tüm gücünü seferber et-
meye ihtiyaç duyduğu bir zamanda 
hâkim rejim ülkede nefret ve fela-
ketleri yayacak adımlar atmayı sür-
dürüyor. Ayrıca gerek sokaklarda 
gerekse darağaçlarında akan kan 
vatanın bedeninde çukurlar açıyor 
ve bedelini herkesin ödediği teröre 
daha fazla elverişli zemin hazırlı-
yor. 

(www.alarabi21.net, Mısırlı ya-
zar, 20 Haziran 2021)

Tahrir MeydanıTahrir Meydanı
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D in yorgunluğu Türkiye’de 10 yıla yakın bir 
zamandır tartışılmaktadır. Konu alt yapı-

sı itibariyle çeyrek yüzyıl bir geçmişe sahipse de 
özellikle Byung-Chul Han’ın 2010 yılında kaleme 
aldığı ve 2015 yılında Türkçeye Yorgunluk Toplu-
mu olarak çevrilip Açılım Kitap’tan çıkan 
Müdigkeitsgesellschaft adlı eserden 
beri tartışılmaktadır. Yani din 
yorgunluğu kavramı, uyarla-
ma sağlıklı olmasa da Chul 
Han’ın toplum yorgunluğu 
kavramı üzerine oturtul-
muştur. Türkçeye uyar-
lanması farklı kişilere 
nispet ediliyor ve bun-
lar bu başarıdan bir 
mutluluk duyuyorlar 
ve ilk elde bir analiz 
kapısı aralıyorsa da 
kavramın asıl mucidi 
Chul Han’dır. Yazar 
bu kavramla günümüz 
toplumlarının her alan-
da ciddi bir yorgunluk 
yaşadığını ve bunlardan 
birisinin de din alanı oldu-
ğunu düşünmektedir. 

Pek çok yerde olduğu gibi bir 
açıklama ilkesi olarak kabul ettiğimiz bu 
kavramsallaştırma ile de din alanındaki sorunla-
rımızı tartışıyoruz. Şüphesiz çözümleyici yaklaşım 
açıklayıcı ilkelere ihtiyaç duyar. Üzerinde durdu-
ğumuz din yorgunluğu da açıklayıcı bir ilkedir. 
Ne var ki açıklayıcı kavramlarla nesnel varlık ara-
sındaki bağlantı mutlak bir olmadığı için bizi ger-
çeğe götürmeyebilirler. İlkelerin hangi ortamda 
üretildikleri sınırları ve çağrışımlarının boyutları 

üzerinde sahih bir kanaate sahip değilsek bunlar-
dan elde ettiğimiz sonuç bizi yanıltabilir. Hatta eks-
tra sorunlar üretmiş olabiliriz. İşin daha kötüsü so-
runu ilkede değil, toplumda görürüz. Pek çok kere 
yaşandığı gibi yargımızı, bunları önceden göreme-

yen ve şimdi yaşamak zorunda kalan bir 
toplumsal yapıya sahibiz gibi hü-

kümlerle noktalayabiliriz. 

MODERNLİK, MESİYANİ 
KÜLTÜR VE DİN 

YORGUNLUĞU SÖYLEMİ

Basit bir örnek-
lendirmeyle dünye-
vileşme, konusunda 
elimizde Weber’den 
ödünç aldığımız 
tek kuram vardır: 
“Din ve dünya mut-
lak karşıt olgulardır, 

insan bu ikisini asla 
uzlaştıramaz ve bir ge-

rilim yaşar. Söz konusu 
gerilim bir aklileştirme 

(içselleştirme) süreci içinde 
mutlaka dünya lehine çözülür, 

insanlar nihayet dini teğet geçmek 
zorunda kalırlar. Bu sonucu değiştirebi-

lecek hiçbir neden yoktur…” Biri değil, hepsi 
sorunlu olan, insan ve dinin doğasını yok sayan 
önermelerden kurulu böylesi bir sekülerleşme te-
zine sahipsek (ki dünyevileşme ile ilgili elimizde-
ki tek kuram budur) bu konuda çoğu kere gerçeğe 
ters düşeceğiz demektir. Bu kuramla mesela en 
basitinden “günümüzde dindarlık artıyor mu, aza-
lıyor mu?” sorusuna açık bir cevap bulmak müm-
kün değildir. Buna göre dünyaya yönelmek şöyle ya 

DİN YORGUNLUĞU NE DEMEK?
BİZ DİNİ Mİ, DİN BİZİ Mİ

(KİM KİMİ) YORUYOR?
 MUSTAFA AYDIN 

Sorun, Müslümanların İslâm algısının yetersizliği, mevcut dünyada kendini 
konumlandırmadaki sıkıntısı, dolayısıyla yeni nesli yetiştirmedeki başarısızlığıdır. Kısaca “İslâm 
algısı” ve “tebliğ/eğitim” yetersizliğidir. Bu önemli sorunun farklı çağrışımlar taşıyan bir retoriğe 

bağlanmasının doğru olmayacağı kanaatindeyim.
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da böyle dine sırt çevirmektir. Yine de tutunursanız 
bir yığın şerh koymanız, kuramı tabir caizse yama-
manız gerekir. 

Aydınlarımızın farkında olmadığı bir gerçeğin 
altını çizmek istiyorum. Batılı aydınlar metodolo-
jik olarak “modern yöntem”den taviz vermiyor ve 
bir biçimde onu kullanıyorlarsa da belli bir süre-
den beri farklı bir yaklaşım izlemektedirler. Söz 
konusu bu yaklaşım, kurumsal yönüyle pek barışık 
olmasalar da bir Hristiyanlık mirası olan mesiya-
ni kültür yaklaşımıdır. Bu yaklaşım (arada verilse 
de) doğası itibariyle kutsal kitaplardan doğrudan 
bir referans gerektirmiyor. Tabii ki burada sorun 
incelikli bir Hristiyani kültür koduna dayanmış ol-
ması değil, modernitede olduğu gibi genel geçer bir 
mantık taşımamasıdır. Nietzsche, Foucault, Deleu-
ze, Bauman, vb. bu çizgideki 
düşünürlerdir. Bu çizgi bizim 
aydınımıza çok hoş gelmekte-
dir. Özellikle genç akademis-
yen kuşağın bunlardan arka 
arkaya yapılmış alıntılardan 
oluşan makaleleri genelde bir 
sonuca ulaşmamaktadır. Çün-
kü bu görüşler kapalı uçlu gö-
rüşlerdir, bunların üzerinden 
farklı veriler üretmek müm-
kün değildir. Esasen bunları 
okurken kendimizi kurarak 
okuduğumuzun farkında de-
ğiliz. Bir büyük söyleme ka-
tılmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Yapılan nitelemelerin 
fiilî gerçeklikleri varsayım-
saldır. Bu yargılarımızın iyi 
bir örneği “din yorgunluğu” 
söylemidir. 

Yorgunluk bağlamında 
söylenenler de çok açık değil 
ama genel geçer mantık bağ-
lamında cevaplandırılması 
gerekli sorular, atlanması 
mümkün olmayan temel 
imajlar vardır. Bu bağlamda 
cevaplandırılması gerekli bir 
yığın soru var: Batılı üstatla-
rımız öyle demiş ama gerçekten toplumlar yorgun 
mu, buradaki yorgunluk bir retorik keşfinin ötesin-
de ne anlama geliyor, biz şimdi yorgun muyuz, eğer 
yorgunsak bunun göstergeleri nedir, buna göre (sa-
dece) din yorgunu muyuz, (başka alanlarda dinlen-
gin miyiz)? Yani yorgunluğun içeriğini ne oluştu-
ruyor, Soruları din üzerinden sürdürürsek din bizi 
mi, yoksa biz dini mi yoruyoruz? Şöyle ya da böyle 
birbirimizi yoruyorsak ilgiyi bırakıp bir dinlenme-
ye girmemiz gerekmiyor mu? vb. 

Konu üzerinde duran bazı yazarların da altını 
çizdiği gibi retorikten ilk anlaşılan, mevcut modern 
kültür ortamında dini anlama ve güncel sorulara 
cevap vermede çekilen sıkıntılar ve özellikle yeni 

nesle dini verme noktasındaki eğitim sorunlarıdır. 
İyi de din ile ilgili soru ve sorunlardan din eğitimi-
mizdeki başarısızlıklardan, dolayısıyla gençliğin 
dine kayıtsızlığından ve hatta bir karşıt tavır üret-
mesinden söz ediyorsak bu sorunları yorgunluk 
kavramıyla ele alabilir miyiz?

Önce pek de ilgi duymadığım bu konu Umran’da 
gündeme getirilince kısaca bir analizde bulunmak 
gerekti. Bilindiği üzere, genel olarak analiz önce 
konuyu içeriksel olarak alt ögelere ayırıp doğru-
dan ilgili olan argümanlarla açıklamak, sonra da 
mümkün olduğunca bütüncü bir kanaate ulaşabil-
me çabasıdır. Onun için burada izlenecek yol da ilk 
elde akla gelen soruların oluşturduğu alt başlıklara 
bölmektir. 

YORGUNLUK VE
TOPLUM YORGUNLUĞU

Yorgunluk, bir şeyler yap-
maktan bitap düşmek, onu 
veya bir başka şeyi devam et-
tirme noktasında enerjiden 
yoksun hâle gelmek demektir. 
Daha ayrıntılı bir anlam taşı-
yan yorgun düşmek, yapılan 
işten, memnuniyet verici bir 
sonuç elde edemeden, umut-
suzca ve hatta duruma göre, 
bir daha ele alamayacak ka-
dar bedbin ve bıkkın hâle 
gelmektir. Yorgunluk, çoğu 
kere dinlenmeyi gerektirir; 
dinlenmeden ve hatta konuyu 
değiştirmeden bu söz konusu 
dinlenme gerçekleşmez ve tabi 
yorgunluk da gitmez. 

Denebilir ki yorgunluk, 
organik varlıklar ve özellikle 
insan için yadsınması müm-
kün olmayan ontolojik bir 
gerçektir. Hareket eden cansız 
varlıklar enerji kaybeder ve 
yavaşlarla, canlılar yorulurlar. 
Öncelikle insan eylemleri için 
kullanılan bu kavram bir başka 

anlamda da olsa bir süredir doğası itibariyle orga-
nik olmayan kültürel olgular için de kullanılmak-
tadır. Buna göre bitmez tükenmez bir yolculuğun 
içinde olan tarih yorgun, çağ yorgun, henüz öleme-
miş uygarlıklar yorgun. Yine toplumlar, alt olgular, 
oluşumlar yorgun; Batılı toplumlar sömürmeden, 
Doğu toplumları hikmet taşıyıcılığından yorgun. 
Portekiz, İspanya gibi sömürgeciliğin önünde 
giden Batılı toplumlar mide fesadından olacak 
yatalak yorgun; Çin, Hint, Japonya gibi Doğu top-
lumları hikmetli bir kültür taşımaktan yoruldular. 
Şimdilerde modern Batı, kültürünün taşıyıcılığın-
da nereye varacaklarını kendileri de bilmiyorlar 

Yorgunluk dinde değil, 
Müslümanlardadır ve 

bu yorgunluğun önemli 
nedenlerinin başında 

moderniteye uyarlanma 
konusu gelmektedir. 

Genelde insana konfor 
sağladığı kabul edilen 

modernite, İslâm ile ilişkiye 
getirildiğinde yorucu 

sorunlar türetmektedir. 
Modernite, getirdiği konforla 

insanlığı yorup ırmaktadır. 
Postmodern çıkışlar, 

mesiyani düşünce tarzı bir 
Batı kültür kodu olmasına 

rağmen bir modernite 
yorgunluğudur.
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ama yorgunluk kapıda. Zenginler mide fesadından, 
fakirler diş sıkmaktan yorgun, denebilir.

Eğlence ve dinlencenin ön planda olduğu mev-
cut toplumların bu hâli herhâlde yorgunlukla açık-
lanabilir. Bu yaklaşım klasik sosyolojinin verilerine 
göre ikna edici bir açıklaması olmasa da toplumlar 
yorgun. Her geçen gün fireleri artan, sosyolojiye 
göre belli şartlar altında bir araya gelen demogra-
fik unsurların bir araya gelerek oluşturduğu doğal 
olarak bir grup dinamiğine sahip toplumlar, dağı-
lıp tefessüh etmediği sürece yorgunluğundan söz 
edilemez. Ama dinlengin bireylerin oluşturduğu 
topluluklar yorgun damgasını taşıyabiliyor. Peter 
Berger’in ifadesiyle sırtımızı sıkı sıkıya dayadığı-
mız toplum bir gün sırra kadem basmış olabilir. 

Tüm yorgunluklar bir dinlenmeyi gerektirir. 
Retorik, bu noktada bir şeyler söylememişse de 
yorgunluk ne ile ilgili ise onun bir dinlenmeye 
ihtiyacı vardır. Toplumlar yorgunsa toplumları, 
din veya dindarlar yorgunsa dini ve dindarları 
dinlendirmek, buna bir yol bulmak gerekir. Genel 
olarak dinlenme de mevcut uğraşıyı durdurmayı 
gerektirir. Tabi bu genel geçer mantığın devamına 
göre din yorgunluğu da konuyu değiştirmeyi, en 
azından yoğunluğu azaltmayı gerektirir. Ne var ki 
İslâm açısından fiili gerçeklik bu değil.

DİN YORGUNLUĞU: “YORAN VEYA YORULAN 
BİR ÖZNE” OLARAK DİN VEYA MÜMİN

Tartışmaya konu olan din yorgunluğu kav-
ramı açık bir bilgi nesnesine denk düşmemekte, 
dolayısıyla farklı anlamlarda kullanılmaktadır. 
Bunlardan birisine göre yorgun olan dindir. Din, 
modern kültürün kafa karıştırıcı sorunları karşı-
sında onları çözümleyemeyecek hâle getirilmiş, 
bunlara cevap veremeyecek hâle gelmiş, özellikle 
Müslümanların tutarsız davranışları sonucunda 
yorulmuştur. İkinci yaklaşıma göre yorgunluğun 
öznesi din değil, insandır, ona inananlardır. Dindar 
olabilmek ve çocuklarını dindar kılabilmek için 
uğraşılarında başarısız kalmaktalar, kendileri se-
külerleşmekte çocukları din yönünden bu beklen-
tilerine denk düşmeyecek bir konuma ve hatta yer 
yer yer karşıt hâle gelebilmektedirler. Dolayısıyla 
da bu başarısızlıktan geriye bir yorgunluk (din ile 
ilintisi bakımından din yorgunluğu) kalmaktadır. 
Mantıken yapılacak iş, bunu böyle götürmemek ve 
belki iyi bir dinlenmektir.

Kavramın mucidi olan Chul Han’ın “yorgunluk 
dini”ne verdiği örnek, çocukluğunda kilisede yaşa-
dığı duygulardır. Büyükleriyle birlikte katıldığı bir 
ayinde yaşadığı sıkıntılardır. Küçük Han bu duru-
mu fevkalade itici bulmakta ve hemen eve dönme-
leri için annesini çekiştirip yalvarmaktadır. Tabii 
ki bir çocuğu bu hâliyle kiliseye taşımanın tutar-
sızlığından, kalıcı olumsuz etkilerinden söz edebi-
liriz. Ama bu durum yorgunlukla anlatılabilir mi? 
Oğlunu, Hristiyan anne kiliseye, Müslüman baba 
camiye götürmemeli mi? Tabii ki ortada bir sorun 

var, ama bu yorgunlukla izah edilebilir mi, bana an-
latılır gibi gözükmüyor. 

Yıllar önce üniversitede bir sabah odama gelen 
bir memurun anlattıkları hafızamdan silinecek gibi 
değil. “Sabah namazına kaldırabilmek için oğlanın 
odasına birkaç kere gittim-geldim kaldıramadım. 
Palaskayla iyi bir dövdüm. Bununla o uzun süre na-
maza kalkmazlık edemez.” dedi. Hayretle baktım, 
yüzünde görevini bihakkın yerine getirmiş (?) bir 
babanın mutluluğu, ama çocuğunu hırpalamanın 
huzursuzluğu vardı. Elimizdeki kavramlaştırmayla 
geri dönüp baktığımızda çocuğun mu, babanın mı, 
kimin? daha yorgun olduğu tartışmaya açıktır. 

Vakıa konu üzerinde duran yorumcuların bir 
kısmına göre yorgunluk, eğitici yetişkinler, bir kıs-
mına göre ise eğitilen gençlere aittir. Bir örneklem 
olarak söylemek gerekirse çocukla namaz arasında-
ki ilişkide, Müslüman normal kaldırma ile palaska 
ile kaldırma arasında durabileceği yeri bilmelidir. 
Şüphesiz palaska ile namaza kaldırma büyük ihti-
malle tarihte kalacak, ama korkarım ki namazın 
kişisel bir tercih olduğu, gençleri yormamak gerek-
tiği gibi farklı nedenlere bağlı olarak namaza kaldı-
rılmama şıkkı etkin olacak.

Sorun bir paradigmaya uyarlandığı için ortaya 
çıkan sonuç işimize yaramayacak kadar problem-
lidir. Bir kere tüm değer dünyası gibi dinin de bir 
plastitesi vardır; her hâliyle bükülmez değildir, 
onu nesnel dünyada var kılan insandır. Yaşayan, 
ölen onun bu yönüdür. Onun için doğası itibariyle 
bir din yorgunluğundan söz edemeyiz. Değerlerin 
yorgunluğu ve hatta hayat dışı hâle gelmesi onları 
algılayıp hayata sokanlara bağlıdır. Bugün dünya-
yı saran adaletsizlik artık adaletin yorgun düşme-
sinden, dolayısıyla ihtiyaca cevap veremeyişinden 
değil, insanoğlunun duyarsızlığındandır. O güzel 
sarmaşık, yüksek bir sırığa dayandırılırsa yükselir, 
çiçekler açar; ama altına bodur bir sopa sürülürse, 
zavallı yükselmek için bir dayanak bulamadığı için 
başlangıç noktasına geri döner ve kendisinden bek-
leneni yerine getiremez. 

İslâm tüm sorunları cevaplayabilecek ilahi bir 
dindir. Ancak unutulmamalıdır ki bu, bir hazır 
cevaplar listesi değildir. Hayatın sonsuz konumla-
rına insan etkinliğiyle ortaya konabilecek çözüm-
lerin bir altyapısıdır. Yani burada çözümleyemezlik 
İslâm’a değil, Müslümana ait bir sorundur. Burada 
önemli bir konunun altını çizmek gerekir. Modern 
dünyada İslâm’a çözdürülmek istenen konular ge-
nel olarak insanın genel/nesnel sorunları değil, 
modernitenin kendi ürettiği sorunlardır. Ne var ki 
modern dünyada İslâmî olarak nitelendirilen çö-
zümlemeler, genelde onu moderniteye uyarlamak 
için yapılmış yorumlardır. İslâm’ın, mevcut mo-
dern hayata göre yorumlanmasıyla moderniteye 
göre yorumlanması farklı şeylerdir. Mesela adale-
tin biricik ilkesi kısastır, onu ilkel görüp eğip bük-
meye çalışan bir modern yorumdan hiçbir İslâmî 
sonuç çıkarılamaz. Kısasın işlemediği bir dünya 
terör ve cinayetlerden arındırılamaz.
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Yorgunluk dinde değil, Müslümanlardadır ve 
bu yorgunluğun önemli nedenlerinin başında mo-
derniteye uyarlanma konusu gelmektedir. Genelde 
insana konfor sağladığı kabul edilen modernite, 
İslâm ile ilişkiye getirildiğinde yorucu sorunlar tü-
retmektedir. Modernite, getirdiği konforla insanlı-
ğı yorup ırmaktadır. Postmodern çıkışlar, yukarıda 
söz konusu ettiğimiz mesiyani düşünce tarzı bir 
Batı kültür kodu olmasına rağmen bir modernite 
yorgunluğudur.

Elbette din yormaz değil, her şey gibi din de in-
sanı yorar. Esasen dinin kendisinden üretildiği ka-
bul edilen deyn’in etimolojik anlamı, borç, yük, kül-
fet, mükellefiyet demektir. Yani insan için din, keyif 
verici bir iş değil, taşıdığı ağırlıklı bir iştir. Din ile 
ilgili işler, hayatın albenisi içinde gerçekleşen oyun 
ve eğlenceden farklı bir şeydir, iradi olarak seçmeyi 
ve fiilen yaşamayı gerektirir. 

SONUÇ YERİNE

Sabahtan akşama bir şeylerle uğraştığımız 
gündüz insanı yorar. Gece insana dinlenmek için 
verilmiştir. Genelde bir külfet olan din insanı yo-
rar, Tatil, din bağlamında ilk olarak muhtemelen 
Yahudilik’ten çıkmıştır. Cumartesileri haftada bir 
gün tatil kabul edilmiştir. Buna özenen Hristiyan-
lık da dünyanın yorgunluğunu pazarları haftada 
bir gün dinlenmeye yüklemiş, onu da din günü ilan 
etmiştir. Aslında tatil denen şey din bağlamında yo-
ğun bir mesai günüdür, yani din bakımından altı 
gün tatildir, dünya günleridir. Zamanla dinî mesai 
günleri olan cumartesi ve pazar dünya günlerinin 
dinlencesi (tatil) hâline dönüşmüştür.

İslâm’da cumanın ayrı bir önemi varsa da ken-
disinde din işlerinin toplandığı ve bunun için tatil 
kabul edildiği bir gün değildir. Bilindiği üzere konu 
ile ilgili ayette “Cuma namazından çıktıktan sonra 
Allah’ın fazlından kısmetinizi aramak üzere yer-
yüzüne dağılın (işlerinizin başına dönün)” buyrul-
maktadır. Yani İslâm’da din işlerinin toplandığı ve 
tabi dünya işlerinin yoğunlaştırıldığı gün anlayışı 
yoktur. Bunlar iç içe şeylerdir. İslâm’da özel olarak 
bir tatil yoktur, tabir caizse tatil gecelerdir, yorul-
duktan sonra dinlenmek için ayrılan zamandır. Di-
nin yorgunluğu dünya, dünyanın yorgunluğu din 
ile giderilir. Din ve dünya birbirinin karşıtı değil, 
bir bütünün iki yüzüdür. Belki daha anlamlı bir de-
yişle ikisi de insan hayatının her yerindedir. 

Sorun, Müslümanların İslâm algısının yeter-
sizliği, mevcut dünyada kendini konumlandırma-
daki sıkıntısı, dolayısıyla yeni nesli yetiştirmedeki 
başarısızlığıdır. Kısaca “İslâm algısı” ve “tebliğ/eği-
tim” yetersizliğidir. Bu önemli sorunun farklı çağ-
rışımlar taşıyan bir retoriğe bağlanmasının doğru 
olmayacağı kanaatindeyim. Mesela bu olumsuz 
çağrışımlardan birisine göre, “çocuklarımızı din 
yorgunu yapıyorsak” biraz insaf edip yakalarından 
düşmemiz gerektiği gibi yanlış/yanıltıcı bir sonucu 
çıkarabiliriz ki izlenecek yol bu değildir. 

Ne dini gündemden çıkarabiliriz ve ne de yo-
ğunluğunu azaltmak için sabitelerinden vazgeçe-
biliriz. Sadece yetişkinlerin kendilerini bir gözden 
geçirmeleri gerektiğini söyleyebiliriz ama işten el 
çekmeleri düşünülemez. Yoksa mevcut ortamda 
gençler din sorunlarını/ihtiyaçlarını daha olumsuz 
yollarla çözeceklerdir. Bu bağlamda mesela post-
modern bir yolla kendin pişir kendin ye türünden 
bir piyasa dini ortaya çıkabilir. Ne kadar köfte o 
kadar ekmek türünden hayat “ne kadar din talep 
ediyorsa o kadar dindarlık” anlayışı hâkim olabilir.

Şüphesiz İslâm’ın yaşanabilmesi için mevcut 
hayata uyarlanması gerekir. Değerler salt biçim-
leriyle hayatta yer bulmazlar. Yargılaştırılmaları, 
kurallaştırılmaları, kurumlaştırılmaları ve nihayet 
eylem hâline dönüştürülmeleri gerekir. Bu açıdan 
İslâm için de sorun onun yalnızca mevcut hayata 
uyarlanması değildir. Bu işin, salt değer diye nite-
lendirdiğimiz sabitelerine uygun olarak yapılabil-
mesidir. Yoksa adı önceden konmuş yeni bir din 
üretilmiş olur. Bu işin istendiği gibi yürümediği 
farklı tartışmalardan anlaşılmaktadır. 

Modern kültürün her şeyi içkinleştirip rasyona-
lite bağlamında yeniden kurgulama yaklaşımı din 
için de geçerli kılınmıştır. Yer yer Tanrı’nın neyi 
buyurmuş olabileceği değil, genelde buyurup bu-
yuramayacağı tartışmaya açılmıştır. Öyle ya onun 
buyruklarını kabulde zorlama varsa buyruğu değil, 
buyuranı tartışmak, ona sınırlar koymak, bu konu-
da daha sonuç alıcı bir iştir. Bu ise akletme değil, 
doğal bir rasyonalite sürecidir. Ben, deizmi savu-
nan çevrelerin, felsefe bağlamında onun tarihsel 
gelişim süreci hakkında bir bilgilerinin olduğunu 
sanmıyorum. Bu sonuç onların kişisel başarıları-
nın (!) bir ürünüdür. 

Hikâyeye göre Nasrettin Hoca’nın oğluna bir 
patlıcan gösterip “Bu nedir?” diye sormuşlar. Ço-
cuk, “Gözü açılmadık sığırcık yavrusudur.” demiş. 
Cevabı duyan Hoca gevrek gevrek gülmüş, “Vallahi 
dostlar bunu ben öğretmedim, kendisi bildi.” de-
miş. Deizm normal bir Tanrı inancından hareketle 
üretilmiş bir inanç değil, mevcut hayatın içselleş-
tirilmesinden ulaşılmış bir Tanrı inancıydı. Günü-
müzde tartıştığımız “deist inanç” da deist felsefe 
çıkışlı bir görüş değil, mevcut şartlardan üretilmiş 
bir din anlayışıdır. 

Hemen her konuyu çözümlemede başvurdu-
ğumuz modernleşme ve özellikle din sorunlarını 
açıklamada başvurduğumuz sekülerleşme, pro-
testanlaşma gibi kavram ve paradigmalarla sonuç 
alacağımızı düşünmek bizi yanlışlara sürüklemek-
tedir. Bize ait bir dünyayı sağlıklı analiz edebilmek 
için, bizi formatlayan çerçevelerin dışında, bize ait 
ama güncelleyebileceğimiz kavramlarla hareket et-
meliyiz.
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C ovid-19, bir nevi, toplumumuzda yaşanan 
krizleri bize geri yansıtan bir ayna gibi.  

Salgından önce zaten var olan patolojik belirtileri 
daha görünür hâle getirdi. Bu belirtilerden biri de 
yorgunluk. Hepimiz her nedense kendimizi çok 
yorgun hissediyoruz. Bu yorgunluk normal bir 
yorgunluk değil; kendi gölgelerimiz gibi her yerde 
ve her zaman bize eşlik eden kalıcı bir yorgunluk. 
Salgın sürecinde kendimizi her zamankinden daha 
yorgun hissettik. Karantina ortamında 
üzerimize yüklenen tembellik bizi 
daha da yordu. Bununla birlikte bazı 
insanlar boş zamanın güzelliğini 
yeniden keşfedebileceğimizi, 
hayatın yavaşlayıp sakinle-
şebileceğini ileri sürüyor. 
Ancak aslına bakılırsa, salgın 
sırasında zamanı boş zaman ve 
sakinleşme değil, aksine yor-
gunluk ve depresyon yöne-
tiyor.

YORGUNLUK VE 
BİTKİNLİK

Peki, niçin bu kadar yorgun 
hissediyoruz? Günümüzde yor-
gunluk küresel bir olgu gibi görü-
nüyor. On yıl önce yayımladığım 
Yorgunluk Toplumu adlı kitapta; 
yorgunluğu neoliberal başarı toplu-
munu etkileyen bir hastalık olarak 
tanımlamıştım. Bu küresel salgın 
sürecinde yaşanan yorgunluk beni 
bu konu üzerinde tekrar düşünme-
ye zorladı. Çalışmak, ne kadar zor 
olursa olsun, kalıcı bir yorgunluk 
getirmez. İş bittikten sonra bitkin 

düşebiliriz ama bu yorgunluk kalıcı yorgunlukla 
aynı şey değildir. İş bir noktada biter. Kendimizi 
tabi kıldığımız başarma dürtüsü bu noktanın öte-
sine geçer. Bu dürtü; boş zamanlarımızda bize eşlik 
eder, uykumuzda bile bize eziyet eder, çoğu zaman 
uykusuz gecelere yol açar ve bundan kurtulmak da 
pek mümkün değildir. İşte bizi asıl yoran bilhassa 
bu iç baskıdır. Dolayısıyla yorgunluk ve bitkinlik 
arasında bir fark vardır. Doğru türde bir bitkinlik 
bizi yorgunluktan bile kurtarabilir.

Depresyon veya tükenmişlik gibi psikolojik bo-
zukluklar, derin bir özgürlük 

krizinin belirtileridir. Bunlar, 
günümüzde özgürlüğün sık-
lıkla mecburiyete dönüştü-
ğünü gösteren patolojik bir 
sinyaldir. Hepimiz özgür ol-

duğumuzu düşünürüz. Ama 
aslında çökme noktasına gelinceye 

kadar kendimizi tutkuyla sömürürüz. Ken-
dimizi gerçekleştirip ölesiye daha iyi ve 
standartlara uygun bir hâle getirmeye çalı-
şırız. Başarının bu sinsi mantığı, bizi sürekli 
olarak kendimizden öteye geçmeye zorlar. 
Bir şeyi başardıktan sonra daha fazlasını 
elde etmek isteriz, yani yine kendimizin 
önüne geçmeyi arzularız. Ancak, kuşku-

suzdur ki, kendinin ötesine geçmek 
mümkün değildir. Bu saçma mantık en 
nihayetinde bir çöküşe yol açar. Başarı 
öznesi özgür olduğuna inanır ama as-
lında bir köleden başkası değildir. Bir 
efendisi olmasa bile kendini gönüllü 
olarak sömürdüğü sürece mutlak bir 
köledir.

Neoliberal başarı toplumu, tahak-
küm olmadan da sömürüyü mümkün kılar.  
Michel Foucault’nun Hapishanenin Doğuşu 

YORGUNLUK VİRÜSÜ
 BYUNG-CHUL HAN 

Covid-19 ile ilgili esrarengiz olan şey ise hastalığa yakalananların aşırı yorgunluk ve halsizlik 
çekmesi. Hastalık kalıcı yorgunluğa birebir benziyor gibi görünüyor. Hastalığı atlatan 

ancak uzun vadede şiddetli belirtiler yaşamaya devam eden hasta sayısı giderek artıyor. 
Bu belirtilerden biri de “kronik yorgunluk sendromu”. “Piller artık şarj olmuyor” ifadesi bu 

sendromu oldukça iyi tarif ediyor.
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adlı eserinde çözümlediği şekliyle, emir ve yasak-
larıyla disiplin toplumu, günümüzün başarı toplu-
munu tanımlamıyor. Başarı toplumu özgürlüğün 
kendisini sömürür. Kendi kendini sömürmek, 
başkaları tarafından sömürülmekten daha etkili-
dir çünkü ‘kendini sömürü’ özgürlük duygusu ile 
çok yakın ilişki içerisindedir. Kafka, kendini efen-
di sanan kölenin özgürlük paradoksunu büyük bir 
açıklıkla dile getirmişti. Bir aforizmasında şöyle 
yazıyordu: “Hayvan efendisinin elinden kırbacı alır 
ve efendi olmak için kendini kırbaçlar; ne var ki bu, 
efendisinin kırbacına atılmış yeni düğümün yol aç-
tığı bir hayalden başka şey değildir.” Bu kalıcı ce-
zalandırma bizleri yorgun düşürür ve en sonunda 
depresyona sokar. Neoliberalizm, bir bakıma, özne-
nin tam da bu şekilde kendini 
cezalandırmasına dayanır.

Covid-19 ile ilgili esraren-
giz olan şey ise hastalığa ya-
kalananların aşırı yorgunluk 
ve halsizlik çekmesi. Hastalık 
kalıcı yorgunluğa birebir ben-
ziyor gibi görünüyor. Hastalı-
ğı atlatan ancak uzun vadede 
şiddetli belirtiler yaşamaya 
devam eden hasta sayısı gide-
rek artıyor. Bu belirtilerden 
biri de “kronik yorgunluk 
sendromu”. “Piller artık şarj 
olmuyor” ifadesi bu sendro-
mu oldukça iyi tarif ediyor. 
Hastalığa yakalanmış ve bu 
durumdan muzdarip olanlar 
artık çalışırken eskisi gibi 
performans gösteremiyorlar. 
Bir bardak su doldurmak için 
bile ciddi çaba sarf etmeleri, 
yürürken nefes nefese kal-
mamak için sürekli durup 
dinlenmeleri gerekiyor. Ken-
dilerini yaşayan ölüler gibi 
hissediyorlar. Bir hasta bu 
durumu şöyle anlatıyor: “Cep telefonunuzun sade-
ce yüzde 4 şarjı varmış ve şarj edilemediği için de 
bütün gününüzü bu yüzde 4 şarjla geçirmek zorun-
daymışsınız gibi hissettiriyor.”

BENCİLLİK, ATOMİZASYON VE 
NARSİSİZMİN YÜKSELİŞİ

Ancak burada önemli bir nokta var ki, virüs 
sadece Covid hastalarını değil, artık sağlıklı insan-
ları bile yorgun bırakıyor. Slavoj Zizek Pandemic! 
Covid-19 Shakes the World (Pandemi! Covid-19 
Dünyayı Sallıyor) adlı kitabında bir bölümü bütü-
nüyle “Neden sürekli yorgunuz?” sorusuna ayırı-
yor. Keza, Zizek, salgının bizi yorduğunun açıkça 
farkında. Bu bölümde Zizek, Yorgunluk Toplumu 

kitabımda ele aldığım fikirlerimle ayrışarak baş-
kaları tarafından sömürülmenin yerini kendini 
sömürünün almadığını, sömürülmenin yalnızca 
Üçüncü Dünya ülkelerine yerleştirildiğini öne sü-
rüyor. Sömürünün Üçüncü Dünya ülkelerine ta-
şındığı konusunda Zizek’le aynı fikirdeyim. Zaten 
Yorgunluk Toplumu kitabım Çinli fabrika işçisinin 
durumuyla değil, esas olarak Batılı neoliberal top-
lumlarla ilgilidir. Ancak sosyal medya aracılığıyla 
neoliberal yaşam biçimi Üçüncü Dünya’ya da yayı-
lıyor. Toplumda bencillik, atomizasyon ve narsisiz-
min yükselişi küresel bir olgudur. Sosyal medya he-
pimizi aslında özünde bir işletme gibi çalışan birer 
üreticiye ve girişimciye dönüştürüyor. Toplumu ve 
topluma ait olan her şeyi tüketen ego kültürünü 

küreselleştiriyor. Sosyal med-
yada kendimizi üretiyoruz ve 
sürekli kendimizi teşhir ediyo-
ruz. Bu öz-üretim, egonun bu 
süregelen “teşhiri” bizi yoruyor 
ve bunalıma sokuyor. İşte Zi-
zek kitabında günümüz toplu-
munun karakteristik özelliği 
hâline gelen ve küresel salgınla 
beraber iyice alevlenen bu kro-
nik yorgunluğa ise değinmiyor.

Zizek, pandemi kitabının 
bir pasajında   ‘kendini sömürü’ 
tezine ısınmış gibi gözükerek 
şöyle yazıyor: “Hatta onlar [ev-
den çalışan insanlar] ‘kendile-
rini sömürmek’ için daha fazla 
zaman elde edebilirler.” Küre-
sel salgın sırasında neoliberal 
çalışma kampı yeni bir isim 
aldı: evden çalışma. Evden ça-
lışmak, ofiste çalışmaktan çok 
daha yorucu. Ancak bu, ‘ken-
dini sömürü’nün artması ile 
açıklanamaz. Evden çalışmayı 
yorucu kılan asıl şey ise yalnız-
lık, pijamayla ekran başında 

bitmek tükenmek bilmeyen oturma. Hâl böyleyken 
kendimizle yüzleşiriz, sürekli olarak kendimiz hak-
kında derin tefekkürlere dalmaya ve kafa yormaya 
mecbur kalırız. Kalıcı yorgunluk, nihayetinde bir 
tür ego yorgunluğudur. Evden çalışmak, bizi kendi 
içimizde daha da derinlere savurarak bu yorgun-
luğu şiddetlendirir. Bu tabloda bizi egomuzdan 
uzaklaştırabilecek diğer insanlar eksiktir. Yorgun-
luğumuzun sebebi; sosyal iletişim, sarılmalar ve 
fiziksel temasın eksikliğidir. Karantina şartlarında 
Sartre’ın Çıkış Yok’ta (No Exit) yazdığı gibi belki de 
diğer insanların “cehennem” değil, aksine şifa oldu-
ğunu anlamaya başlıyoruz. Ötekinin Kovuluşu’nda 
(The Expulsion of the Other) anlattığım gibi; virüs, 
ötekinin ortadan kaybolmasını da hızlandırıyor.

On yıl önce yayımladığım 
Yorgunluk Toplumu adlı 

kitapta; yorgunluğu 
neoliberal başarı toplumunu 
etkileyen bir hastalık olarak 
tanımlamıştım. Bu küresel 
salgın sürecinde yaşanan 
yorgunluk beni bu konu 

üzerinde tekrar düşünmeye 
zorladı. Çalışmak, ne 

kadar zor olursa olsun, 
kalıcı bir yorgunluk 
getirmez. İş bittikten 

sonra bitkin düşebiliriz 
ama bu yorgunluk kalıcı 

yorgunlukla aynı şey 
değildir. İş bir noktada biter.
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Evden çalışmanın yol açtığı yorgunluğun bir 
başka nedeni de ritüellerimizin yok olması. Esnek-
lik adına, yaşamı dengeleyen ve canlandıran sabit 
zamansal yapıları ve mimarileri kaybediyoruz. 
Özellikle ritmin olmaması depresyonu yoğunlaştı-
rıyor. Ritüel, iletişim olmadan bir topluluk yaratır-
ken günümüzde hüküm süren durum ise topluluk 
olmadan iletişimin olması. Futbol maçları, konser-
ler, restorana, tiyatroya ya da sinemaya gitmek gibi 
hâlâ sahip olduğumuz ritüeller bile iptal edildi. 
İnsanlarla selamlaşma ritüellerinin yokluğunda, 
kendimize doğru geri çekiliyoruz. Birini candan 
selamlayabilmek, kişinin üzerindeki yükü hafif-
letmeye yetiyor. Sosyal mesafe, sosyal hayatı yerle 
bir ediyor ve bizi yoruyor. Öteki insanlar, aramıza 
fiziksel mesafe koymamız gereken potansiyel virüs 
taşıyıcılarına indirgeniyor. Virüs mevcut krizleri-
mizi büyütüyor. Zaten hâlihazırda krizde olan top-
lumu yok ediyor. Bizi birbirimize yabancılaştırıyor. 
Sosyal alanı azaltan ve herkesi birbirine uzaklaştı-
ran sosyal medya çağında bizi olduğumuzdan daha 
da yalnızlaştırıyor.

Karantina sırasında ilk terk edilen şey kültür 
oldu. Peki kültür nedir? Kültür toplumu doğurur! 
Onsuz, biz sadece hayatta kalmak isteyen hayvanla-
ra benzeriz. Bu krizden bir an önce kurtulması ge-
reken ekonomi değil, her şeyden önce kültür, yani 
toplumsal yaşamdır.

Bitmek bilmeyen Zoom toplantıları da bizi yor-
gun düşürüyor. Zoom zombilerine dönüşüyoruz. 
Durmadan aynaya bakmaya mecbur ediliyor ve sü-
rekli kendi yüzümüzle karşı karşıya kalıyoruz. Ek-
randa kendi yüzümüze bakmak bıkkınlık veriyor. 
İronik bir biçimde, virüs tam da toplumumuzun 
narsisizminin sonucu olarak açıklayabileceğimiz 
‘özçekim’ modası zamanında ortaya çıktı. Virüs bu 
narsisizmi derinleştiriyor. Küresel salgın sırasında 
hepimiz sık sık kendi yüzlerimizle karşılaşıyor; ek-
ranlarımızın önünde bir çeşit sonu gelmeyen bir 
özçekim üretiyoruz. Bu da bizi yoruyor. 

DİJİTAL AYNANIN TETİKLEDİKLERİ

Zoom narsisizmi kendine özgü yan etkiler de 
üretiyor. Estetik cerrahide bir patlamaya yol açtı-
ğını söyleyebiliriz. Ekrandaki bozuk veya bulanık 
görüntüler insanların görünüşlerinden dolayı 
umutsuzluğa düşmesine sebep olurken, bir yandan 
da ekran çözünürlüğü iyiyse kırışıklıklar, kellik, ka-
raciğer lekeleri, göz altı torbaları veya diğer sevim-
siz cilt kusurlarını anında tespit ediyoruz. Covid-19 
salgınının başlangıcından bu yana Google’da este-
tik cerrahi aramaları hızla artış gösterdi. Karantina 
sırasında, estetik cerrahlar, yorgun görünümlerini 
iyileştirmek isteyen müşterilerden gelen sorular-
la dolup taştı. Hatta artık “Zoom dismorfisi”nden 
söz ediliyor. Bu dismorfiyi (kişinin fiziksel görü-
nümündeki kusurlarla ilgili abartılı bir endişe ve 
saplantı hâli) dijital ayna tetikliyor. Virüs, salgın 
öncesinde bizi zaten pençesine almış olan optimi-
zasyon çılgınlığının sınırlarını zorluyor. Virüs top-
lumumuza bir ayna tutuyor. Ve ‘Zoom dismorfisi’ 
durumunda, ayna gerçektir! Kendi görünüşümüz-
le ilgili saf umutsuzluk içimizde yükselir. Zoom 
dismorfisi; yani egolarımızla ilgili olan bu patolojik 
endişe de bizi yorgun düşürüyor.

Küresel salgın, dijitalleşmenin olumsuz yan et-
kilerini de ortaya çıkardı. Dijital iletişim oldukça 
tek taraflı, daraltılmış bir ilişki: Bakış yok, beden 
yok. Diğerinin fiziksel varlığından yoksun. Salgın 
süreci, esasen insanlık dışı olan bu iletişim biçimi-
nin norm hâline gelmesini sağlıyor. Dijital iletişim 
bizi çok ama çok yoruyor. Bir yankılanma içerme-
yen mutluluktan yoksun bir iletişim. Bir Zoom 
toplantısında teknik olarak birbirimizin gözlerinin 
içine bakamıyoruz. Tek yaptığımız ekrana bakmak. 
Ötekinin bakışlarının yokluğu bizi yorgun bırakı-
yor. Bu salgın, umarım başka bir kişinin fiziksel 
varlığının mutluluk getiren bir şey olduğunu, di-
lin fiziksel deneyim gerektirdiğini, bir diyaloğun 
bedenler olmadan başarılı olamayacağını ve en ni-
hayetinde bizim fiziksel yaratıklar olduğumuzu an-
lamamızı sağlayacaktır. Fiziksel deneyim anlamına 
da gelen ve salgın sırasında mahrum kaldığımız ri-
tüeller; topluluk oluşturan ve dolayısıyla mutluluk 
getiren fiziksel iletişim biçimlerini temsil ederler. 
En çok da bizi egolarımızdan uzaklaştırırlar. Mev-
cut durumda, bu ritüeller aslında kalıcı yorgunlu-
ğun panzehiri olacaktır. Fiziksel boyut bu şekilde 
topluluğun özünde de vardır. Dijitalleşme, beden-
sizleştirici bir etkiye sahip olduğu sürece topluluk 
ahengini zayıflatır. Virüs bizi bedene yabancılaştı-
rır.

Sağlık çılgınlığı Covid-19 salgınından önce za-
ten yaygındı. Şimdiyse, sanki sürekli bir savaş du-
rumundaymışız gibi, esas olarak hayatta kalmakla 
ilgileniyoruz. Hayatta kalma savaşı olduğu sürece, 
iyi bir yaşamın nasıl olacağı sorusu ortaya çıkmı-
yor. Yaşamın tüm güçlerini ne pahasına olursa 
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olsun yalnızca yaşamı uzatmak için çağırıyoruz. Bu 
amansız hayatta kalma mücadelesi küresel salgın 
ile yaygın bir yükselişe geçiyor. Virüs dünyayı, tüm 
yaşamın donarak sadece hayatta kalmaya indirgen-
diği bir karantina koğuşuna dönüştürüyor.

İYİ YAŞAM DUYGUSUNUN KAYBOLUŞU

Günümüzde sağlık, insanlığın en yüksek hede-
fi hâline geldi. Hayatta kalma toplumu ‘iyi yaşam’ 
duygusunu kaybediyor. Zevk bile kendi başına bir 
amaç hâline gelen sağlığın sunağında feda ediliyor. 
Nietzsche bu durumu çok daha önceden ‘yeni tan-
rıça’ olarak adlandırmıştı. Sigara içme yasağı da as-
lında hayatta kalma çılgınlığını ifade ediyor. Zevk, 
hayatta kalma mücadelesinde yoldan çekilmek 
zorunda. Yaşamın uzaması en yüksek değer hâline 
geliyor. Hayatta kalma uğruna, hayatı yaşamaya de-
ğer kılan her şeyi seve seve feda ediyoruz.

Fakat akıl, bir salgında bile yaşamın tüm yön-
lerini feda etmememiz gerektiğini söyler. Yaşamın, 
sadece bir hayatta kalma mücadelesine ve süssüz, 
boş bir hayata indirgenmemesini sağlamak siyase-
tin görevidir. Ben bir Katolik’im. Özellikle böyle-
sine tuhaf zamanlarda kiliselerde vakit geçirmeyi 
seviyorum. Geçen yıl Noel’de, salgına rağmen ger-
çekleşen bir gece yarısı ayinine katıldım. Beni mut-
lu etti. Ne yazık ki, çok sevdiğim tütsü yoktu. Kendi 
kendime sordum: Salgın döneminde tütsü konu-
sunda da katı bir yasak var mı? Neden? Kiliseden 
çıkarken, alışkanlık gereği, kutsal su kabının içine 
elimi uzattım ve ürktüm: Kap boştu. Yanına bir şişe 
dezenfektan yerleştirilmişti.

‘Korona Sıkıntısı’ [corona blues] Covid-19 salgı-
nı sırasında yayılan depresyona Korelilerin verdiği 
isim. Sosyal etkileşimden uzak karantina koşulla-
rında depresyon derinleşiyor. Asıl salgın depres-
yondur. Yorgunluk Toplumu kitabım şu teşhisten 
yola çıkmıştı: “Her çağın kendine özgü hastalıkları 
vardır. Nitekim bir zamanlar bir bakteri çağı vardı; 
antibiyotiklerin bulunmasıyla sona erdi. Yaygın bir 
grip salgını korkusuna rağmen viral bir çağda ya-
şamıyoruz. İmmünolojik teknoloji sayesinde onu 
çoktan geride bıraktık. Patolojik bir bakış açısın-
dan baktığımızda, yeni başlayan 21. yüzyıl bakte-
riler veya virüsler tarafından değil, nöronlar tara-
fından şekillenecek. Depresyon, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB), borderline kişilik 
bozukluğu (BPD) ve tükenmişlik sendromu gibi 
nörolojik hastalıklar, yirmi birinci yüzyılın başında 
patolojinin manzarasını işaret ediyor.”

Yakında virüsü yenmek için yeterli aşımız 
olacak. Ancak depresyon salgınına karşı aşı bulu-
namayacak. Aslına bakılırsa depresyon da tüken-
mişlik toplumunun bir belirtisidir. Başarı öznesi, 
artık “yapamayacak” olduğu anda tükenmişliğe sü-
rüklenir. Kendi kendine dayattığı başarma beklen-
tisini karşılayamaz hâle gelir. Artık “yapamamak”, 

yıkıcı bir özeleştiriye ve otomatik saldırganlığa yol 
açar. Başarı öznesi kendisine karşı bir savaş açar ve 
onun içinde yok olur. Kendine karşı kazanılan bu 
savaştaki zafere tükenmişlik denir.

Güney Kore’de her yıl birkaç bin kişi intihar edi-
yor. Bunun başlıca nedeni ise depresyon. 2018’de 
okul çağındaki yaklaşık 700 çocuk intihara teşeb-
büs etti. Medya bile bunun “sessiz bir katliam” ol-
duğunu ifade ediyor. Öte yandan, şimdiye kadar 
Güney Kore’de Covid-19’dan sadece 1.700 kişi 
öldü. Çok yüksek intihar oranı basitçe başarı toplu-
munun ikinci derecede hasarı olarak kabul edilir. 
Bu oranı düşürmek için şimdiye kadar önemli bir 
tedbir alınmadı. Salgın intihar sorununun iyice de-
rinleşmesine sebep oldu. Güney Kore’deki intihar 
oranı salgın patlak verdiğinden beri hızla arttı. Vi-
rüs görünüşe göre depresyonu da şiddetlendiriyor. 
Ancak dünya genelinde bu küresel salgının psiko-
lojik sonuçlarına yeterince dikkat edilmiyor. İnsan-
lar biyolojik varoluşa indirgendi. Herkes, durumu 
yorumlamaya gelince mutlak otoriteyi üstlenen 
virologları dinliyor. Salgının neden olduğu asıl kriz 

ise, süssüz ve bomboş bir hayatın mutlak bir değer 
hâline getirilmesi.

Covid-19 virüsü, patolojik sosyal fay hatlarını 
derinleştirerek tükenmiş toplumumuzu yıpratıyor. 
Bizi toplu bir yorgunluğa sürüklüyor. Bu nedenle 
koronavirüs, yorgunluk virüsü olarak da adlan-
dırılabilir. Ancak virüs aynı zamanda Yunancada 
‘krisis’ anlamına gelen bir kriz, yani bir dönüm 
noktası. Çünkü aynı zamanda kaderimizi tersine 
çevirmemize ve sıkıntılarımızdan uzaklaşmamıza 
da izin verebilir. Ve bizlere acilen şöyle hitap edi-
yor: Hayatınızı değiştirmelisiniz! Ancak bunu top-
lumumuzu kökten gözden geçirirsek ve yorgunluk 
virüsüne bağışıklı yeni bir yaşam biçimi bulmayı 
başarırsak yapabiliriz.

Kaynak: https://www.thenation.com/article/soci-
ety/pandemic-burnout-society/ 

Çeviren: Raziye Ertok
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S on zamanlarda din ve dinî kavramlar kullanı-
larak bazı toplumsal konular tartışılmaya baş-

landı. Dinle ilişkilendirilerek gündeme getirilen bu 
konulardan bazıları din yorgunluğu, din reflüsü, 
İslâm birliği fikrinin dinî esası yok vb. olarak sıra-
lanabilir. Hatta bu örneklere, iyi niyetle söylenmiş 
olursa da epey zamandan beri dile getirilen, yazılıp 
çizilen, “İslâm zalime karşıdır, ondan korkun. Müs-
lüman teröristtir. İslâm’da insan hakları yok kulluk 
var.” gibi konular da ilave edilebilir. Biz bu yazıda 
meseleyi, son günlerde çokça gündeme getirilen 
“din yorgunluğu” kavramı üzerinden ele alacağız. 

Bilindiği gibi sosyolojide insan 
yorgunluğu, toplum yorgunluğu vb. 
kavramlar gündeme gelebilmektedir. 
Ancak bu kavramaları konu edinen 
sosyoloji biliminin, birçok bilim adamı 
tarafından Batı’nın, toplumları ve dün-
yayı anlamaktan öte, kendini 
merkeze alıp kendi 
d ı ş ı n d a k i l e r i 
t a n ı m l ay ı p 
yönetme ça-
b a l a r ı n ı n 
bir ürünü 
olarak tanımlandığını ya-
bana atmamak gerekir. 
Dolayısıyla sosyoloji adı 
altında geliştirilen anlayış-
ların ne kadar gerçeği yan-
sıttığı ve nihayetinde 

neye ve kime yaradığı iyice düşünülüp tartışılmalı-
dır. Bunun yanında en azından şimdiden söylemek 
gerekir ki sosyolojinin topluma has getirdiği bu 
yorgunluğu dine hasrederek kullanmak, hele hele 
“din yorgunluğu” kavramını kullanmak çok masu-
mane görünmemektedir. Üstelik burada din olarak 
kastedilenin de İslâm olduğu açıktır. 

YAŞANAN SORUNLAR

Din yorgunluğu kavramını ileri sürenler, dinî 
değerlerin başta gençler olmak üzere bazı insanla-
ra aşırı yüklendiğini ve insanların bunun etkisiyle 
aşırı doyup yorgun düştüğünü anlatmaya çalış-
maktadırlar. Bunu anlatırken de zaman zaman 

‘gençlerimiz yoruldu, insanımız bitap düştü’ 
diyerek kendilerince bir tespitte bulunup bir 
çözüm arayışına girmektedirler. Tabii ki buna 
çok itiraz edemeyiz, zira bunun doğru bir tara-

fı da vardır. Maalesef son dönemlerde 
dinî kavramların aşırı kul-

lanılması, her şeyin 
başına kutsal bir 

kavram koyma 
ihtiyacının his-
sedilmesi ve 
yaklaşık yir-
mi yıldır öyle 

DİNİN DİRİLİĞİ VE UMUDUN TAZELİĞİ
 TEMEL HAZIROĞLU 

İnsanlar yorulabilir, dindar yorulabilir, dini kurumlar yorulabilir. Yorgun insanı, yorgun 
toplumu anlarız da ne demek yorgun din? Dini hesaba çeker gibi din yorgunluğundan 

bahsetmek idraksizliğin de ötesinde meseleyi saptırmaktır aynı zamanda. Asıl hesaba çekilmesi 
gereken din değil, bu öngörüsüz insanlar ve onların dinle kurdukları ilişkilerdir. Zira toplumun 
önünde olan aydınların meseleyi ele alış ve kavrayış tarzı sorunun bizatihi özünü oluşturuyor.
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ya da böyle bir şekilde dindar olduğunu söyleyen 
iktidarın mevcut olması ve onun birçok uygulama-
sının dine ve dinin geleceğine dair bazı tereddütler 
uyandırması bütün bu atmosferin oluşmasında et-
ken olmaktadır. 

Tüm bu olgulardan anlıyoruz ki, toplumsal ola-
rak bazı sorunların yaşandığı son derece doğrudur. 
Ancak konuyu ifade ederken bütün bunları din 
yorgunluğu üzerinden afişe etmeye çalışmak ne 
kadar doğrudur? Bu durum öz eleştiriden öte bir 
itirafçılığa kaçmaz mı? Zaten küresel emperyalist 
sistem kendi iktidarını sürdürmek ve insanları 
kendine bağımlı kılmak için 
oluşabilecek bütün alterna-
tifleri mahkûm etmeye çalı-
şırken İslâm’ı da başa koyup 
hedef almıyor mu? Bütün 
bu olgular ortada iken söy-
lenen sözlerin, üretilen kav-
ramların nereye varacağını 
önceden düşünüp taşınmak 
gerekmez mi? 

Kendi toplumsal sorunla-
rımızı konuşup tartışmak ne 
kadar doğru ise onları kendi 
ana değerlerimizi zedeleme-
den ve aşağılamadan ifade et-
mek ve bu değerlere düşman 
olanların değirmenine su 
taşımayacak bir tarzda gün-
deme getirmek de o kadar 
doğrudur. Başka bir deyişle, 
bu meseleleri sanki sorunla-
rı tespit edip dinî değerleri 
savunuyorum adına günde-
me getirmek, kendine ve de-
ğerlerine düşman insanlara 
malzeme taşımak, onların 
saldırılarına müsait atmosfer 
oluşturmak hiç de doğru bir 
tutum değildir. Özünde ve 
toplumsal algısında bu denli 
riskler barındıran aşındırıcı 
ve anlam kaydırıcı söz ko-
nusu kavramları kullanmak 
kelimenin tam manasıyla stratejik şuur yoksunlu-
ğudur. 

Zaten egemen güçlerin İslâm’ı ve Müslümanla-
rı kötü göstermek, onların geleceklerini karartmak, 
hakikatin insanlarla buluşmasını engellemek için 
her türlü hile ve desiseye başvurdukları, “Müslü-
man teröristtir” algısını oluşturup bunu zihinlere 
kazımaya çalıştıkları ve bu suretle pek çok kimse-
yi etkiledikleri herkesin malumudur. Son iki asır-
dır ipleri elinde tutan Batı ve onun oluşturduğu 
küresel kapitalist sistem kendini tek çare olarak 
sunduğu, diğer din ve medeniyetleri aşağıladığı 

hatta kendi dışındaki insanları köle olarak gördü-
ğü ve modern dünyayı bunun üzerinden kurmaya 
çalıştığı da ortadadır. Bir tür tarihsel hâmân rolü 
üstlenen kendi akademik çevresi aracılığıyla ente-
lektüel bir incelik ve sanatsal bir yaklaşımla bütün 
yaptıklarını sanki mutlak gerçekmiş gibi sunduğu 
da meydandadır. 

Şimdi bütün bunlar ortada iken, bunları hiç he-
saba katmadan dinî kavramları negatif etkileyecek, 
-iyi niyetle de olsa- gözetilen maksattan çok küresel 
zalim güçlerin işine yarayacak ve belki de gelecekte 
insanlara İslâm’ı anlatmada büyük zorluklar hat-

ta engeller oluşturacak bu tür 
yaklaşımlardan uzak durmak 
daha doğru olmaz mı? Burada 
dini vicdanlara hapsetme pro-
jesi tutmayınca bir çare olarak 
onu kötü gösterme projesinin 
devreye alındığı görünmüyor 
mu? Geçmişte “İslâm ilerle-
meye manidir” tezini ileri 
sürenlerin, şimdi de dini ve 
Müslümanları doğrudan kötü 
gösterme ve tarih dışına atma 
çabası içinde oldukları açık de-
ğil mi?

BASİRETSİZ VE ŞUURSUZ 
YAKLAŞIMLAR

Bu meselede daha acı ve 
dramatik olan bir husus var: 
Bu kavramların nispeten din-
dar kesim aydınlar tarafından 
kullanılması. Bu son derece 
manidar olup trajedi yüklü-
dür. Dinî kavramaları olumsuz 
kelimelerle yan yana getirip 
gündem yapanların iyi niyetli 
ve dindar görünmeleri doğal 
olarak meselenin özünü de-
ğiştirmez. Zira bunun toplum 
için, gelecek için, gerçek din al-
gısı için oluşturacağı tehlikeli/
olumsuz sonuçlar ve gelecekte 

İslâm ve Müslüman algısına vereceği zararlar açı-
sından bir farkı görünmüyor. Son iki yüz yıldır din-
le özellikle de İslâm ile bağları zayıflamış hatta ne-
redeyse kopmuş, belki de bir ölçüde karşıya geçmiş 
ve şedit konumuna düşmüş insanların saldırılarını 
yakından biliyoruz. Maalesef bu kez sözüm ona ca-
mianın içinden gelen bu saldırılar daha yaralayıcı 
olduğu gibi daha da düşündürücüdür. “İçimizdeki 
İrlandalılar” bu kadar basiretsiz ve şuursuz ve işin 
nereye varacağından bu kadar habersiz olabilir 
mi? Yoksa sonunu hesap etmeden bu tür dini kav-
ramları kullanıp ilgi çekmek ve statü kazanmak mı 

Kendi toplumsal 
sorunlarımızı konuşup 

tartışmak ne kadar doğru 
ise onları kendi ana 

değerlerimizi zedelemeden 
ve aşağılamadan ifade etmek 

ve bu değerlere düşman 
olanların değirmenine su 

taşımayacak bir tarzda 
gündeme getirmek de o 

kadar doğrudur. Başka bir 
deyişle, bu meseleleri sanki 

sorunları tespit edip dinî 
değerleri savunuyorum 

adına gündeme getirmek, 
kendine ve değerlerine 

düşman insanlara 
malzeme taşımak, onların 

saldırılarına müsait 
atmosfer oluşturmak hiç de 

doğru bir tutum değildir.
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istiyorlar? Bu da bir tür dini kavramları istismar 
etmek olmuyor mu?

Toplumsal problemleri tanımlarken ve tartı-
şırken, haklı gibi görünen gerekçelerin arkasına 
saklanarak geliştirilen ve piyasaya sunulan din yor-
gunluğu, din reflüsü, İslâm birliğinin dinî esası yok 
gibi yaklaşımların nihayetinde gelip dini ve dinî de-
ğerleri olumsuz etkilediği, onlara olan inancı zayıf-
lattığı ve toplumsal algılarını bozduğu çok açıktır. 
“Din yorgunluğu” denilince, din bu çağın ihtiyacı-
na cevap veremiyor, kendini tazeleyemiyor anlamı 
çıkmıyor mu? Bu şekilde olumsuz kullanılan kav-
ramların yuvarlanıp maksadı aşarak zarar verir bir 
noktaya gelme ihtimali yok mudur? O yüzden işin 
gelip dayandığı yer doğrudan dinin bir eksiği ve 
yanlışı varmış gibi bir noktaya evriliyorsa bir değil 
bin kez düşünmek gerekmektedir. Doğrudan dinin 
yetersizliği ve bugünkü insana hitap etmede zayıf 
kaldığı hatta edemediği algısını oluşturan bu gibi 
kavramları kullanmak üst bir bilinç yoksunluğun-
dan öte en hafifinden büyük bir aymazlıktır! Ente-
lektüel ufuktan, derin kavrayıştan ve stratejik bil-

giden yoksunluktur. Kimin söylediğinden bağımsız 
olarak doğru gibi görünen meselelerimizi istismar 
edip faturayı yine dine ve Müslümanlara kesmeye 
çalışanlara karşı uyanık olmak ve bu saldırılara şid-
detle karşı çıkmak boynumuzun borcudur. 

İnsanlar yorulabilir, dindar yorulabilir, dini ku-
rumlar yorulabilir. Yorgun insanı, yorgun toplumu 
anlarız da ne demek yorgun din? Dini hesaba çeker 
gibi din yorgunluğundan bahsetmek idraksizliğin 
de ötesinde meseleyi saptırmaktır aynı zamanda. 
Asıl hesaba çekilmesi gereken din değil, bu öngö-
rüsüz insanlar ve onların dinle kurdukları ilişkiler-
dir. Zira toplumun önünde olan aydınların mesele-
yi ele alış ve kavrayış tarzı sorunun bizatihi özünü 
oluşturuyor.

O yüzden biz diyoruz ki, bir yorgunluk yaşadı-
ğımız doğru ancak bunun ne yorgunluğu olduğun-
dan emin değiliz. Belki de yaşadığımız, insan yor-
gunluğu, toplum yorgunluğu ve hatta daha ötesidir, 
kim bilir! Bütün bunları etraflıca düşünüp tartış-
mak ve çözümler üretmek son derece elzemdir. 
Bunu başka bir yazıya bırakmak kaydıyla, var olan 

sorunlarımızı ele alırken çok ama çok düşünmemiz 
gerektiğini, meseleyi bütün boyutları ile tartışırken 
attığımız taşın kurbağayı ürkütüp ürkütmediğini 
iyice hesap etmek durumundayız. Hele hele yap-
tığımız işlerin nihayetinde gelecekte kimin hane-
sine yazıldığına yakından bakmak ve sözlerimizin 
dönüp dolaşıp ayağımıza bağlanıp bağlanmadığını 
iyice muhakeme etmek zorundayız.

Burada çok önemli gördüğümüz bir konunun 
altını tekraren çizmek istiyoruz: Her şeyin başına 
İslâm gibi dinî kavramların konulması son dere-
ce yanlış ve hakikati saptırıcıdır. Kendi derdini 
ve fikriyatını kavramaktan ve anlatmaktan uzak 
insanların kendi tezlerini güçlendirmek için dinî 
kavramları maske yapmalarına hep itiraz ettik, 
ediyoruz ve edeceğiz. Bu tür istismarlar entelektü-
el zayıflıktan öte zihinsel bir tembelliğin ve hatta 
dini kullanarak var olmanın bir işareti olduğunu 
biliyoruz. Zaten sözünü ettiğimiz doğrudan dine 
ve dinî kavramlara saldırıya yönelmiş yaklaşımla-
rın oluşmasına neden olan davranışlardan biri de 
budur. Açıkçası bu durum, iki taraflı ve birbirine 

karşıymış gibi görünen aslında tersinden birbirini 
doğuran ve besleyen bu iki yaklaşım aynı ölçüde 
İslâm’a ve Müslümanlara zarar vermekte, insanlık 
düşmanı kapitalist sistemin ekmeğine yağ sürmek-
tedir. Hem dini ve kutsal kavramları bolca kullana-
rak insanlarda bıkkınlık ve yorgunluk oluştur hem 
de bunu dine mal eder gibi din yorgunluğundan 
bahset. Bu kabul edilir bir şey değildir. Bu cendere 
kırılmalı, bu tuzak bozulmalıdır. Entelektüel sevi-
yemiz bu çıkışı yapacak, insanlığı yeniden hakikat-
le ve insanlık temelli Müslümanlıkla buluşturacak 
seviyeye gelmiştir artık. 

ENTELEKTÜEL ZAYIFLIK VE ZİHNÎ TEMBELLİK

Şu gerçeği asla akıldan uzak tutmamak gerek-
mektedir: Tüm insanlığa her çağ ve her koşulda 
hitap eden, semavi dinlerin sonuncusu olan ve 
hâlen insanlık için yegâne nimet, imkân ve umut 
olan İslâm geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da 
tek kuruluş kaynağıdır. O yüzden diyoruz ki din 
yorulmaz hele hele gerçek din hiç yorulmaz. Yorul-
sa yorulsa hayattan ve dinden umudunu kesmiş, 

Din yorgunluğu denince, din bu çağın ihtiyacına cevap veremiyor, kendini tazeleyemiyor 
anlamı çıkmıyor mu? Bu şekilde olumsuz kullanılan kavramların yuvarlanıp maksadı 

aşarak zarar verir bir noktaya gelme ihtimali yok mudur? O yüzden işin gelip dayandığı 
yer doğrudan dinin bir eksiği ve yanlışı varmış gibi bir noktaya evriliyorsa bir değil bin kez 

düşünmek gerekmektedir.
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modernizmin ve küresel kapitalizmin kuşatması 
altında kalıp bezgin ve bitkin düşen insanlar ve 
toplumlar yorulur. Dolayısıyla insan ve toplum yor-
gunluğunu din yorgunluğu gibi sunmak, meseleyi 
tam olarak kavrayamamanın ötesinde küresel em-
peryalist kapitalizmin ekmeğine yağ sürmek, onun 
entelektüel tetikçisi hâmânların değirmenine su 
taşımak anlamına gelir. Bu nedenle dinî kavram-
ları maske olarak kullanarak istismar edenlerden 
de dine nefretini dindarlardan çıkarmaya çalışarak 
“merkezinde din olan bir toplum iflah olmaz” di-
yenlerden de uzak durmalıdır.

Hür ve bağımsız aydınlar olarak insanlığın ve 
İslâm’ın geleceğini karartan, nihayetinde modern 
dünyanın egemenliğine hizmet eden bütün bu yak-
laşımlara karşı çıkmak ahlakımızın ve inancımızın 
bize yüklediği bir sorumluluktur. Öyle akademik 
çalışma yapıyoruz, sosyolojik tespitte bulunuyoruz, 
gibi Batı kafasının gölgesinde geliştirilen bu kav-
ramları reddediyor ve bunları çarpıtılmış zihinle-
rin hezeyanları olarak değerlendiriyoruz. O yüzden 
de arkası gelebilecek bu ince entelektüel saldırıları 
kınıyor, bütün bunları söyleyenleri, destekleyenleri 
uyarmayı görev biliyor, eğer iyi niyetleri sürüyorsa 
bir an önce bu yaptıklarının neye hizmet ettiğini 
görmelerini diliyoruz. Milletin çıplak uyarıcı ay-
dınları olarak hatalarından dönmelerini bekliyor 
ve bunun peşini bırakmayacağımızı ilan ediyoruz. 

Yorulup bitkin düşenler de dâhil çağın mazlum 
Müslümanlarının artık silkinip kendilerine gelme-
lerinin zamanı gelmiştir. O yüzden iyi niyetin yolu-
muzu aydınlatan ışık olduğu bilinciyle hemen yola 
koyulalım, dünyada hiçbir çözümün ebediyen ge-
çerli olmayacağını bilerek açık uçlu, geliştirilmeye 
müsait ve gelecek kuşakların iradesine ipotek koy-
mayan çözümler peşinde olmaya devam edelim! 
Hükmetmeye değil ahenge önem vererek hep ha-
reket ve değişim içinde olmanın ve sürekli umudu 
taze ve diri tutmanın yollarını bulmaya çalışalım. 
Dinin, gerçek din İslâm’ın bütün bunları bağrında 
taşıyarak bize bir imkânlar yumağı sunduğunu 
unutmayalım.

Sonuç olarak dünyada İslâm ve Müslüman al-
gısı zaten çok zayıflamaktadır. Üstelik doğası gere-
ği barış ve kardeşlik dini olan İslâm’ın algısı savaş 
dini algısına çevrilmeye ve Müslümanlar doğrudan 
terörle ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir 
atmosferde din ve dini kavramların olur olmaz her 
yerde kullanılıp maske yapılması da onların olum-
suz kullanılarak negatif algı oluşturulması da küre-
sel emperyalizmin bir tuzağıdır. Amaç, hakikat ile 
insanların buluşmasını engellemek ve muhtemel 
yeni bir insanlık hamlesini durdurmaktır. Bunları 
görelim, tuzağa düşmeyelim ve şu ilahi mesaja ku-
lak verelim: 

“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın!” 

Bir kısım insanlar yoruldu, zihinler dağıldı an-
cak Allah’ın gönderdiği son din olan İslâm halen 
canlı, diri ve dinamiktir. İslâm, bu çağın ihtiyaç-
larına cevap verecek, çağdaş insana hitap edecek 
niteliklere haiz, kendini sürekli tazeleyen ve her 
koşulda üreten dinamikliği ile ortada durmaktadır. 
O yüzden de din yorulmaz, yorulan insandır, ku-
rumlardır ve onların dini anlayışlarıdır. İslâm ken-
di diriliği ile yeniden ayağa kalkacak ve ona inanıp 
kendine sahip çıkan mücadeleci insanlar eliyle bü-
tün insanlığı fazilet yurduna taşıyacaktır.

İslâm düşüncesi tüm zamanlara seslenebildiği 
gibi bugüne de bugünün insanına da seslenme di-
namikliğini uhdesinde taşımaktadır. O yüzden ken-
di sesini bularak yeni zamanlara hitap etme yetisini 
taşıyan bu din tarih boyunca olduğu gibi bugün de 
diridir ve gelecekte de hep diri kalacaktır. Bu onun 
yapısından, doğasından ve özünden gelmektedir. 
Yeter ki bu hakikati kavrayıp ona ayak uyduralım 
ve kendimize gelip kendi sözümüzü bulalım. O za-
man göreceğiz ki tüm İslâm âlemi de tüm insanlık 
da hakikat ışığında yeniden dirilecek, ahlak ve ada-
let üzerinden yeniden ayaklanacaktır. 

İnsanlığı kendi doğası üzerinde yaşatacak olan, 
dinin diriliği ve umudun tazeliğidir. Din de umut 
da taze ve diri olarak “yeni ve başka bir dünya” ku-
rulacağını vadediyor ve inananlara müjdeli selam 
veriyor. “İnsanlık temelli Müslümanlık devrimi”, 
isteyene bağrını açmış buluşmayı umuyor. İslâm, 
şükretmesini bilenler için en büyük “nimet”, çağı 
aşıp insanlığın önünü açmak isteyenler için en bü-
yük “imkân” ve geleceği yeniden tahayyül edip inşa 
etmeye ve ebedi hayata ulaşmaya çalışanlar için en 
büyük “umut” olarak bizi çağırıyor.

Hayat yeniden inşa edilmeyi bekliyor.
Hayat kendi devrimcilerini göreve çağırıyor…
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K öy ve kent iki farklı yaklaşıma, ilişki biçimi-
ne ve yaşam şekline göndermede bulunduğu 

için pek çok düşünürün gündeminde olmuştur. 
Bunlar içerisinde müstesna bir yere sahip olan dü-
şünürlerden birisi de İbn Haldun’dur. “Hadari” ve 
“bedevi” ayrımıyla öne çıkan İbn Haldun’un bu ikili 
çözümlemesinde para merkezî bir yer teşkil etmek-
tedir. Onun perspektifinde ihtiyacı kadar parası 
olanlar bedevi, ihtiyaç fazlası parası olan ve lükse 
harcama yapanlarsa hadari’dir. Bedevilik heyeca-
na, sıkı birlikteliğe, sağlam bağlara, kuvvetli bir 

asabiyeye ve köylülüğe işaret ederken, Hadarilik 
gevşek birlikteliğe, lükse, zayıf asabiyeye ve kente 
işaret etmektedir. Burada bedevilik bilinçli bir ter-
cih değil iklim ve doğal şatların dayattığı zorluklar-
dan kaynaklanmaktadır. Yoksunluk, mahrumiyet 
ne kadar fazlaysa sıkı asabiye, heyecan, mücadele 
ruhu da o kadar gelişkindir. Bolluk, imkânlara 
ulaşmak artıkça heyecan ve birliktelik azalmakta, 
mücadele ruhu da kaybolmaktadır. İbn Haldun açı-
sından kent sadece ilişkileri değil, aynı zamanda 
savaşçı karakteri de değiştirmekte ve toplumu re-

havete düşürmektedir. Burada kritik olan faktör 
paradır.1 

Para olanca renksizliği, tarafsızlığı 
ve nötr olan konumuyla değerleri 
yok eden bir metadır. Paranın ol-
duğu yerde çizgiler belirsizleşir, 
sınırlar anlamsızlaşır, renklerin 
özgün yapıları biçimsizleşmeye 
başlar. Şu veya bu şekilde kapi-
talizmle beraber gündeme gelen 
liberal söylemin belli çizgilere sa-
hip olan dinleri, milliyetçilikleri 
ve hatta ulusal sınırları eleştirmesi 
bu bağlam düşünüldüğünde anlam-

lıdır. Tarihsel olarak paranın mer-
kezleri her zaman kentler olmuştur. 

Özellikle modern kentler ihtişamlarını 
paradan almışlardır. Kapitalizm es geçile-

rek yapılan kent çözümlemelerinin büyük 
oranda eksik olacağı vurgulanmalıdır. Kent 

kontrol mekanizmaları olan mahalle, komşu, 
geniş aile gibi yapılanmaların çözülmesidir. Kent 

1 İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergâh 
Yayınları, İstanbul, 2004.

KÖYDEN İNDİM ŞEHRENİN 
DİNDARCASI

 MEHMET FURKAN ÖNEN 

Yorgunluğun olması için belli bir dönemde ciddi anlamda dinle hemhâl olmak, onunla uğraşmak 
ve onun gündelik hayatın repertuarına sokmak gerekir. Yorgunluk tartışmalarındaki kasıt dinin 
modern bağlamdaki sorunlarına gönderme de bulunmaksa şayet, dininin üç yüz yıldır yorgun 
olduğu söylenebilir. Ki sekülerleşme tezleri zaten bunu ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle din 

yorgunluğu bu hâliyle sekülerleşme tezlerinin yeni bir versiyonu gibi durmaktadır.
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özgürlüktür, bireydir, demokrasidir, serbestliktir, 
kız/erkek arkadaşıyla el ele gezerken gözetlenmek-
ten uzaklıktır. Türkiye’de ilk etaplarda hemşehriler 
tarafından kurulan mahalleler eski bağlamlarını 
kaybettiler. Yeni mahallelerin sınırlarını hemşehri-
lik değil, para belirlemektedir. Bir önceki jeneras-
yondan farklı olarak yeni jenerasyonun bir araya 
gelerek muhabbetlerini yapacakları memleketleri 
yoktur. Bu konuşmaların merkezini markalar, lüks 
harcamalar oluşturmaktadır. 

Kentin farklı bir bağlama işaret ettiğini vurgu-
layan Emile Durkheim buranın genel karakterinin 
uzmanlık, profesyonellik, iş 
bölümü olduğunu vurgula-
maktadır. Durkheim bu tes-
pitleri Avrupa kırlarından 
kentlere kitlesel göçlerin ya-
pıldığı bir dönemde yapması 
dikkat çekicidir. Durkheim 
kırdan kente kitlesel göçün 
yeni bir ilişki biçimine dö-
nüşeceğini vurgulamak için 
belirtmekteydi. 

Kent kapitalizmi, profes-
yonel ilişkileri, parayı, sana-
yiyi, işçiyi, sınıfsal statüyü, 
iyi düzeyde eğitimi ve her 
şeyden önce farklı bir ilişki 
biçimini imler. Kent moderni-
teyi ve onun düşünce biçimi-
ni, yaşam şeklini ifade eder. 
Köyse daha çok geri kalmaya, 
otantik durmaya ve şehirden 
farklı bir yaşam biçimine işa-
ret etmektedir. Kente yaşaya-
rak köylü kalınmaz, köydeyse 
kentli gibi olunmaz. Bu iki 
yaşamsal alanın nevi şahsına 
münhasır özellikleri vardır. 
Kent şartları içerisinde köy-
lüce hareket etmek çarpıklığa 
neden olur. Kendi içerisinde 
önemli bir anane, kültür ve 
dogmalar barındırsa da köy 
kuralsızlık ve sistemsizlik de-
mektir. Köy hafızadır, sözdür. Kent yazıdır, yasadır 
ve sistemdir. Kent sanayidir köyse tarımdır. Burada 
belirgin ayrışmalardan birisi de dindarlık ve din-
darlaşma şeklidir. 

MEVSİMSEL YEŞERME

Yıllar öncesinde anomi kavramını ortaya atan 
Emile Durkheim özellikle köyden şehre yaşanan 
göçler nedeniyle meydana gelen kültürel şoklara 
işaret etmekteydi. Yoğun bir şekilde göç yaşayan 
Türkiye’de sadece dindarlık değil, Türk sosyal ya-
pısı bir bütün olarak köyle kentin diyalojik ilişkisi 

dikkate alınarak ele alınmalıdır. Özellikle din ve 
dindarlık meseleleri köyün şehre eklemleme sü-
reçleri dikkate alınmadan analiz edilemez. “İsta-
tistikler yalan söylemez” şeklindeki motto dikkate 
alınarak tarihsel bir gözlem yapıldığında yakın 
dönemlere kadar Türk sosyal yapısının ağırlıklı 
olarak köylü olduğu görülecektir. Yıllar baz alın-
dığında “1935’te nüfusun %23.53’ü şehirlerde, 
%76.47’si kırsal kesimde yaşamaktadır. 1950’de 
şehirler %25.04, kırlar %74.96, 1960’da şehir nüfu-
sunun genel nüfusa oranı %31.92, kır nüfusunun 
oranı %68.08’dir. 1970 yılında ise şehir nüfusunun 

oranı %38.45, kırların oranı 
%61.55’tir. 1980 de ise şehirle-
rin nüfus oranı %43.91’e yük-
selirken, kır oranı %56.19’a 
inmiştir. 1990’da şehir nüfus 
oranı %59.01, kır oranı ise 
%40.99’dur. 2000 yılında ise 
şehir kapsamına giren yerle-
şim yerlerinin toplam nüfusa 
oranı daha da artarak %64.90’a 
ulaşmıştır.”2 Bu anlamda ken-
tin kapsam alanı giderek artar-
ken kırın ağırlığı azalmaktadır. 
Kuşkusuz ki kent nüfusunun 
oransal olarak hızlı bir şekil-
de artması kırdan kente olan 
göçle ilgilidir. Türkiye’de ilk 
kitlesel göçlerin 1950’lerde ya-
şandığı düşünüldüğünde Türk 
toplumunun henüz kentleşme 
evresine geçtiği söylenebilir. 
Muhtemelen bugün İstanbul 
gibi metropollerde yaşayan 
genç nesillerin çoğunun iki üç 
kuşak öncesi “köylüdür.” 

1950’li yıllarda başlayan 
kitlesel göçler hemşehri der-
neklerinin, mahallelerinin ve 
sivil oluşumların mantar gibi 
çoğalmasına neden olurken 
öte yandan kentlerin içerisin-
de ve kamusal alanda göreceli 
olarak dinî canlılığın meydana 

gelmesine de kaynaklık etmekteydi. Kırdan şehre 
gelen jenerasyon aynı zamanda kültürleri, yaşam 
biçimleri, ilişki şekilleri ve dindarlık anlayışlarını/
pratiklerini de kente taşıdılar. İslâmcı bir karaktere 
sahip olan dönemin Millî Selamet Partisi’nin daha 
çok, göç almış olan Sultanbeyli gibi yerlerden oy al-
ması bu açıdan anlamlıdır. 

Kentte meydana getirdiği kriminal olaylar bir 
tarafa bırakılırsa göçler, kentin siyasal arenasına 
heyecan, heves, dinamizm ve sertlik katmaktaydı. 

2 Serdar Sağlam, “Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, 
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 5, 2006, 37.

1960’lı yıllardan sonra 
Türkiye’de meydana gelen 

dinî canlanma iç göç 
gerçeği dikkate alınarak 

açıklanmalı ya da en 
azından son zamanlarda 

yapılan dindarlık 
tartışmaları Türk sosyal 
yapısının henüz köyden 
kente evirildiği gerçeği 

gözetilerek yapılmalıdır. 
Köyden kente gelen birinci 
ve ikinci nesilden kaynaklı 
dinî canlılık kentli sürece 

evirilen üçüncü ve dördüncü 
jenerasyonla birlikte kentin 
havasına eklemlenmektedir. 

Dolayısıyla hevesini, 
heyecanını kaybetmekte, 

yeni bir pratik biçime 
dönüşmektedir.
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1970’li yıllarda Türk siyasal repertuarında ortaya 
çıkan keskin söylemler ve radikal kutuplaşmalar 
köylülüğün kente yarattığı siyasal heyecandan ba-
ğımsız değildir. Bu anlamda klasik İslâm bilgi an-
layışına vakıf olmayan, daha çok retorik yönleriyle 
öne çıkan Necip Fazıl Kısakürek gibi heyecanlı şair-
lerin/edebiyatçıların öne çıkması tesadüf değildir. 
Bu isimler bu heveskâr canlılığın bir cevabıydılar 
ve belli oranda bu kamusal alana hitap etmektey-
diler.

1980’li yıllarda ve özellikle Turgut Özal’la 
başlayan liberalleşme süreci ve Özal’ın başlattığı 
hamleler kente henüz adapte olmaya çalışan din-
dar kesimin belli alanlarda boy vermesiyle sonuç-
lanacaktır. Belli bir sermayeyi elde eden ve henüz 
kentli karakter kazanma yoluna giren dindarlar, 
özel kanalların önünün açılmasıyla İslâmî kanallar 
açacak, imam hatip liselerinde göreceli bir canlılık 
meydana getirecek, faizsiz işleyen finans bankacı-

lığının meydana gelmesine önayak olacaktır. Bu 
dönemde dindar mahallede entelektüel çaba, der-
gicilik, gazetecilik, dernekçilik gibi faaliyetlerde 
görünür bir canlılık meydana gelecektir. Henüz 
sermayeleşen bu ilk jenerasyon sadece entelektüel 
faaliyette değil, aynı zamanda kamusal alanda da 
belirgin bir farklılığın dindarlığın görünür olma-
sına kaynaklık edecektir. Dolayısıyla muhafazakâr 
mahallenin bugün sahip olduğu sermaye ve ola-
nakların temelleri Özal döneminde atıldı.

Burada kast ettiğimiz şey entelektüel değil, 
praksis olarak dindarlıktır. Nihayetinde dinin en-
telektüel çıktıları genelde şehirli olmayı gerektirir 
ki kent ortamında dinle düşünsel düzeyde ilgile-
nen entelektüeller sınıfı var olagelmiştir. Ancak 
Osmanlı modernleşmesiyle güç kaybeden İslâmcı 
entelijensiyanın ve dinî bilgi üreten kurumların 
1920’li yıllarda ortaya çıkan birtakım uygulamalar 
sonucu sekteye uğraması 1950’li yıllara kadar dinî 

düşünce etrafında fikir üretimini neredeyse sıfır-
lamıştır. İnkıtaa uğrayan şehirli düşünce özellikle 
1960’lı yıllarda daha çok kırdan gelen kişilerce 
canlandırılmaya çalışılacaktır. Entelektüel faaliyet-
lerden bağımsız bir şekilde şehir dindarlığı tarihsel 
olarak da durağan, stabil, yerinde, oturaklı ve bel-
li açılardan “gevşek” olmuştur. İbn Haldun yıllar 
öncesinden bu realiteyi vurgulamaktaydı. Köylü 
tipi dindarlıkla kent tipi dindarlığın ortak paydası 
din olsa da bireylerin dinden beklentileri, dini ko-
numlandırma biçimleri ve dinle diyalojik ilişkileri 
farklı olmuştur. Bu bağlamda köyden şehre kitlesel 
göçlerin kente dindar canlılık meydana getirmesi 
sosyoloji açısından gayet doğaldır. Dolayısıyla 50’li 
yıllardan sonra kentlerde görülen dini canlanma 
göçten bağımsız değildir.

DİN YORGUNLUĞU DEĞİL 
KENTLEŞME SÜRECİ

Bugün kırla bağlantı kuran, burayı özlemle yâd 
eden, hatta belli mevsimleri burada geçiren ciddi 
bir kitle bulunmaktadır. Bu insanlar özellikle ha-
yatlarının belli dönemlerini kırda geçirmiş, burayla 
bağ kurmuş ve şehirli olsa da köyden “kopamamış” 
kişilerdir. Ne var ki köyden kente gelen ilk jeneras-
yondan sonraki jenerasyonlar ve özellikle Z kuşağı 
olarak adlandırılan yeni jenerasyon kendilerinden 
önceki nesilden farklı olarak şehirde büyüyen, kıra 
dayalı hafızaya sahip olmayan kişilerdir. Tekno-
lojiyi iyi bir şekilde kullanan bu dijital gençliğin 
kendilerinden önceki “köylü” jenerasyondan farklı 
olduğu izahtan varestedir. Hâliyle bu jenerasyonun 
dindarlık biçimleri, dinden beklentileri, dinî algı-
lama biçimleri, gündelik pratikleri, sosyal ilişkileri 
ve hatta siyasal tercihleri farklı bir kulvarda izle-
mektedir. Bu jenerasyonun politik “ilgisizliği” kimi 
açılardan bunların apolitik olarak tanımlanmasıy-
la sonuçlanmaktadır. Gerçekten de günümüz genç-
liğinin siyaset, ideoloji ve din yaklaşımları 70’li yıl-
lardaki gençlik kadar keskin, heveskâr ve heyecanlı 
değildir. Türkiye’deki göç olgusu düşünüldüğünde 
70’li yıllarda köylü karakterin kentin üzerindeki 
etkisi çok daha belirgindi. Şehre yeni gelmiş olan 
ilk jenerasyonun yaşadığı mahrumiyet, iktidardan 
uzaklık, ekonomik sorunlar, sahip oldukları be-
lirgin ve katı çizgiler, şehirde tutunma arayışları, 
şehrin havasının yaratmış olduğu göreceli “yersiz 
ve yurtsuzluk” çeşitli blokların oluşmasını da bera-
berinde getirmekteydi. Dine, kültüre ve ananelere 
bağlı olan bu jenerasyon köylülüğün şehirdeki yan-
sımaları gibiydi. Ne var ki bu jenerasyon zamanla 
şehirde yer edindi, orta sınıf konumunda geldi ve 
pek çok alanda basamak atladı. Yeni jenerasyon bu 
birikimin ve kentleşme sürecinin ürünü konumun-
dadırlar.

Kitlesel göçlerin başladığı 1950’li yıllar baz 
alındığında Z kuşağı olarak adlandırılan günümüz 

Bir önceki dindar kuşaktan farklı 
olarak iyi eğitim alan, birkaç dil bilen, 
çeşitli olanaklara sahip ve öte yandan 
uzun süreli bir muhafazakâr iktidarla 

yönetilen Z kuşağının kendinden önceki 
kuşaklardan farklı olarak şiire, müziğe 
ve kentli olmanın verdiği diğer alanlara 
yönelmesi, dindarlıklarının içerisinde 

keskin olmayan birtakım tipolojiler 
sergilemeleri beklenilecek bir durumdur.
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gençliğinin kentleşme sürecinin üçüncü/dördüncü 
jenerasyonu olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda 
Türkiye’deki Z kuşağının dindarlığının kentleşme 
sürecindeki orta ve son aşamalarında gözlenen 
dindarlık olduğu söylenebilir. Bir önceki dindar 
kuşaktan farklı olarak iyi eğitim alan, birkaç dil 
bilen, çeşitli olanaklara sahip ve öte yandan uzun 
süreli bir muhafazakâr iktidarla yönetilen bu genç-
liğin kendinden önceki kuşaklardan farklı olarak 
şiire, müziğe ve kentli olmanın verdiği diğer alan-
lara yönelmesi, dindarlıklarının içerisinde keskin 
olmayan birtakım tipolojiler sergilemeleri bekleni-
lecek bir durumdur. 

Dindarlıkta görülen bu değişim ve dönüşümü 
din yorgunluğu olarak tanımlamak sosyal yapı-
nın dinamik yapısına terstir. Esasen hemen he-
men üç yüz yıldır din, konumlanamama meselesi 
yaşamaktadır. Modernitenin ilk dönemlerinde 
pozitivizm zirvedeydi ve dinin biteceği öngörül-
mekteydi. Oysa dine ömür biçenlerin öngörüleri 
tamamen boşa çıktı. Öyle ki sekülerizmi sıkı bir 
şekilde savunan Berger gibi düşünürler bu tezle-
rinden vazgeçtiler. Yorgunluk tartışmaları da gün-
delik pratikler içerisinde ve entelektüel faaliyette 
dinin durumunu negatif açıdan değerlendiren bir 
bağlama oturmaktadır. Oysa yorgunluğun olması 
için belli bir dönemde ciddi anlamda dinle hemhâl 
olmak, onunla uğraşmak ve onu gündelik hayatın 
repertuarına sokmak gerekir. Yorgunluk tartışma-
larındaki kasıt dinin modern bağlamdaki sorun-
larına göndermede bulunmaksa şayet, dininin üç 
yüz yıldır yorgun olduğu söylenebilir. Ki seküler-
leşme tezleri zaten bunu ifade etmektedir. Diğer bir 
ifadeyle din yorgunluğu bu hâliyle sekülerleşme 
tezlerinin yeni bir versiyonu gibi durmaktadır. Öte 
yandan din yorgunluğu sanki gündelik hayatta cap-
canlı yaşanan ve bıkkınlık yaratarak bezdirici bir 
sürece evrilen dindarlığı imlemek ve son zaman-
larda Türkiye dindarlarının gündelik pratiklerinde 
görülen dünyevileşmeye göndermede bulunmak 
için kullanılmaktadır. Deizmde olduğu gibi bu tar-
tışmalarda da gençler merkezidir. Oysa Türkiye’de 
kentleşme süreci düşünüldüğünde dindarlık eğri-
sinin yükselip tekrar inişe geçmesi (ya da başka bir 

formata evrilmesi) beklenilebilecek bir durumdur. 
Nihayetinde dinî bir öncelik olarak görmek, onu 
bir dava olarak kodlayıp tutamak hâline getirmek 
ilk jenerasyonun genel karakteriydi. Oysa sonraki 
jenerasyonun (Z kuşağı) öncelik olarak görmediği, 
bir dava olarak konumlandırmadığı, kentin verdiği 
zengin olanaklar içerisinde olanaklardan biri ola-
rak gördüğü “dinden” yorulması beklenemez. Doğ-
rusu Türkiye’de dindarlık uzun bir süreden sonra 
ilk defa ciddi anlamda köyden şehre inmektedir. 
Şehir de İbn Haldun’un yıllar öncesinden vurgula-
dığı gibi bireye yeni bir karakter biçimi ve davranış 
tarzı kazandırır. 

Dolayısıyla Türkiye’de dijitalleşme, küreselleş-
me ve internet gibi etmenler paranteze alındığında 
bile yeni jenerasyonun, dini, bir önceki jenerasyon-
lardan farklı bir biçimde konumlandıracağı -göç 
realitesi düşünüldüğünde- beklenmelidir. 1960’lı 
yıllardan sonra Türkiye’de meydana gelen dinî can-
lanma iç göç gerçeği dikkate alınarak açıklanmalı 
ya da en azından son zamanlarda yapılan dindarlık 
tartışmaları Türk sosyal yapısının henüz köyden 
kente evirildiği gerçeği gözetilerek yapılmalıdır. 
Köyden kente gelen birinci ve ikinci nesilden kay-
naklı dinî canlılık, kentli sürece evirilen üçüncü ve 
dördüncü jenerasyonla birlikte kentin havasına ek-
lemlenmektedir. Dolayısıyla hevesini, heyecanını 
kaybetmekte, yeni bir pratik biçime dönüşmekte-
dir. VİP haclar, doğum günü pastaları, beş yıldızlı 
otellerdeki iftarlar, şatafatlı kutlamalar yeni biçi-
min göstergeleridir. İbn Haldun kent ve para vur-
gusu yaptığında tüketime vurgu yapan Baudrillard 
yoktu, din yorgunluğu ve sekülerleşme gibi kavram-
ları gündeme getirmek abesle iştigaldi. Oysa İbn 
Haldun kentleşme ve kentleşmenin getirdiği kapi-
talistleşmenin sonucu dönüşümü analiz ediyordu. 
Gündelik hayatta sıkça kullanılan “parayı bulunca 
değişti” ifadesi hiç de tevekkeli söylenmiyor. Din-
darlar uzun soluklu kentleşme süreçlerinde ilk 
defa büyük bir sermaye elde etmiş bulunuyorlar. Z 
kuşağı olarak adlandırılan yeni jenerasyon köyden 
gelen birinci ve ikinci jenerasyonun biriktirdiği bu 
sermaye üzerinde sörf yapmaktadırlar. Dinle ilişki-
leri de bu şartlarda oluşmakta ve farklılaşmaktadır.
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İ slâm’ı ve Müslümanları tarih sahnesinden sil-
mek için, Yahudi-Hristiyan ortaklığıyla pro-

jelendirilen modernitenin Müslüman muhayyi-
lesinde açtığı yara, adına postmodernlik denilen 
(yeni) süreçle birlikte her geçen gün derinleşiyor. 
Hristiyanlığın (özellikle de 1492 sonra-
sı Batı Hristiyanlığının) geçirdiği 
evrimi görmezden gelerek, 
hâlihazırda, küreselleşme 
realitesi adı altında in-
sanlık ailesine sunu-
lan bu değer sistemi-
nin karakteristiği 
hakkında sahih bir 
perspektife sahip 
olmak mümkün 
değil. Denebilir 
ki modernitenin 
Hristiyanlık içi 
gerilimin sonucu 
olarak (Yahudili-
ğin özel katkısıyla) 
ortaya çıktığı gerçeği 
gözden ırak tutularak 
yapılan her yorum haki-
katin uzağına demirlemek 
zorunda kalacaktır. 

Adına ister modernite ister 
postmodernite diyelim fark etmez. 
Karşımızda bu tarihî arka planı dışarıda tuta-
rak anlaşılması mümkün olmayan bir ideolojik 
dayatma var. Bu dayatmanın, Türkiye özelinde, 
tarihsel serencamını efradını cami ağyarını mani 
bir şekilde tarif edebilirsek, el’an yaşadığımız kafa 

karışıklıklarından (ve bu karışıklığın tabi sonucu 
olan kimlik krizinden) kurtulmak mümkün olabi-
lir. Aksi takdirde meseleyi teknik/akademik ayrın-
tılar anaforunda yüzeysel/şekli/kozmetik bağlama 
hapsederek (tam da kapitalist/neoliberal sistemin 

arzuladığı şekilde) tartışarak zaman öl-
dürmeye devam edeceğiz. 

MODERNLİKTEN 
POSTMODERNLİĞE

Türkiye’de henüz 
modernitenin ma-
hiyeti ve keyfiye-
tine dair tam bir 
vukûfiyet kesb 
edilememiş ve bu 
vukûfiyet eksik-
liğinden dolayı 
İslâm’ın modern 
paradigmayla uz-

laşabileceği (ya da 
sentezlenebileceği) 

kanaati hâsıl olmuş-
ken, postmodernliğin 

hakikati göreli hâle getiren 
“anything goes (ne olsa gider)” 

klişesiyle yüz yüze gelmek, ülke 
olarak, sosyal gerçekliğimizin sarsıcı 

sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını göste-
riyor. Kapitalizme tam entegrasyon sürecinin (ki bu 
süreç post modernizmin akışkan kimlikleri terviç 
eden özelliği sayesinde daha da kolaylaşmıştır) bü-
tün hızıyla devam ettiği Türkiye, sözünü ettiğimiz 

MUHAFAZAKÂR 
PROTESTANLIK

 KAMİL ERGENÇ 

Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’ndan bugüne kadar yaşadıkları sosyolojinin din köylüdür, kent 
sekülerdir şeklindeki iki maddelik çözümlemesine göre değerlendirildi ve bu yaklaşım hâlâ 

devam ediyor. Bu çözümlemeye inanırsak din dilinin tarım toplumları için işlevsel olduğunu, 
kentleşmenin kemale erdiği zamanımızda bu dilin geçerliliğinin kalmadığına da inanmış 

olacağız.
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sarsıcı sonuçlarla daha şimdiden karşı karşıya kal-
mış durumda. Ülke olarak yaşadığımız kimlik kri-
zinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Bir 
şeyi ne ise o olarak yani adını doğru koyarak tarif 
ettiğimizde mümkündür ki o şey hakkında daha 
isabetli bir tutumun mümessili olabiliriz. Türkiye, 
yaklaşık iki asırdır yüz yüze kaldığı meseleleri adı-
nı koyamadan yani etrafından dolaşarak (muğlak 
bırakarak) ‘tartışmak zorunda’ kaldı/kalıyor…

Tanzimat Fermanı “gâvura gâvur demeyi” ya-
saklayarak ve millet-i hâkime olan Müslüman-
ları gayrimüslimlerle eşitleyerek meselelerimi-
zi İslâm’ın sözcükleriyle tanımlama/tarif etme 
imkânımızı elimizden aldı. Milletimizin (burada 
ve yazı boyunca “millet” 
dediğimde galat-ı meşhur 
“ulus” manasını değil yüce 
Kur’ân’da beyan edildiği 
üzere “itikat” eksenli birlik-
teliği yani nebevi şemsiye al-
tında bir araya gelmiş insan 
topluluğunu kastediyorum) 
“gâvur” olarak tanımladığı 
gayrimüslimlerin Müslü-
man tebaayla aynı haklara 
sahip olmasının yarattığı 
psikolojik travma tarifsizdir. 
Asırlarca Müslüman olmayı 
“üstünlük” vesilesi olarak 
kodlamış kültürel hafızamız 
bir anda bu hafızayla mü-
tenasip olmayan bir tavırla 
hem de devleti yönetenler 
tarafından karşılaştığında 
anlam vermekte zorlanmış-
tır. II. Mahmut’u yaptığı 
yenilikler nedeniyle “gâvur 
padişah” olarak niteleyen 
zihin, şimdi gâvurun gâvur 
olarak adlandırılmaması 
gerektiğine ikna edilmeye 
çalışılmaktadır. Demek ki 
Tanzimat, hâlihazırda yaşa-
dığımız kimlik krizinin oluşum aşamasında önem-
li bir eşiktir. Bu kırılma Cumhuriyet’le de devam 
edecek, Türkiye’de Müslümanların söz sahibi ol-
masını ve meselelerimizi İslâm nokta-i nazarından 
ele almamızı engellemek için oldukça profesyonel 
çalışmalar yapılacaktır. Ancak buna rağmen asır-
larca İslâm’la yoğrulmuş sosyal gerçekliğimiz ve 
bu gerçekliğin inşa ettiği kültür kodları yok olma-
mış, fırsatını bulduğunda kendini dışa vurmasını 
bilmiştir.

Tanzimat’ın açtığı çığırda kararlılıkla yürü-
yen Cumhuriyet İslâm’ın Protestanlıkla barışık 
bir din olması amacıyla elinden gelen her şeyi 
yaptı. Bu amaca dönük en sarsıcı adım yazımızın 

değiştirilmesiydi. Kur’ân alfabesinin yerini Latin 
alfabesi aldı. Böylece Sami dil ailesinin vahiyle bü-
tünleşik düşünme biçiminden uzaklaşıldı. Sonra-
sında tarih ve zaman tasavvurumuzu Hristiyanlaş-
tırmak için hicri takvimden vazgeçildi. Böylece son 
Elçi (s.)’in hayatı vesilesiyle ümmet-i Muhammed’e 
beyan edilen “küfrün ve şirkin uzağında tevhidi 
ilke ve prensiplere yaslanarak müstakil bir varo-
luş mücadelesi” yerine, yüce Kur’ân’da dalalet ehli 
olarak tarif edilen Hristiyanlığın Protestan çizgisi 
örnek alındı. En nihayetinde ise nebevi şemsiye 
altında birleşen müminler topluluğu anlamına ge-
len millet olma bilincimizi dumura uğratmak için 
Macar Türkologların ve Kafkasyalı milliyetçilerin 

himayesinde/öncülüğünde 
yürütülen Pan-Turanizm 
söyleminin önü açıldı. An-
cak tüm bu radikal adımlara 
rağmen, sosyal gerçekliği-
mizdeki İslâm etkisi varlığı-
nı devam ettirdi.

YENİ DİN YORUMUNUN 
YAYGINLIK KAZANMASI

Avrupa, Katolik gele-
neğin ultra-denetimci ve 
ceberut tutumundan kur-
tulmak için Protestanlığa 
sığındı. Katolik gelenek bil-
gi ve yorum tekeline sahip 
olduğu için siyasi ve iktisadi 
imtiyazlara sahipti. Bu im-
tiyazlar sayesinde maiyeti 
altındaki insanlar üzerinde 
mutlak kontrol ve denetim 
imkânı kazanmıştı. Günah 
çıkarma kültürünün par-
çası olan “itiraf ” kilisenin 
egemenliğini arttıran araç 
hâline gelmişti. İnsanların 
en mahrem sırlarına vakıf 
olmanın sağladığı imtiyazı 

tepe tepe kullandı kilise. Çile çekerek, dünyadan 
yüz çevirerek, fakir kalarak tanrıya ulaşılacağını 
vazediyordu. Hristiyanlık’ta din kurumsaldı. Yani 
“tanrı temsilcisi” olduğuna inanılan bir klik vardı. 
Avrupa bu mütehakkim/zorba iradeye daha fazla 
tahammül edemedi. Antik Mısır’dan ilham alan 
Yunan/Grek felsefe geleneğini Endülüs aracılığıyla 
yeniden yorumladı ve nihayetinde oldukça kanlı 
bir mücadelenin sonunda kilise ile arasına mesafe 
koymayı tercih etti. Katolikliği kendi özerk alanına 
hapsetti ve yeni bir din yorumu olarak Protestanlı-
ğa iltica etti. Bu yeni din yorumu vaktiyle Katolikli-
ğin yasakladığı ne varsa hepsini caiz kıldı. Latince-
nin imtiyazı sona erdi ve ulusal dillerin önü açıldı. 
Dünyaya sırt çevirerek ya da çile çekerek Tanrı’ya 

Türkiye’nin sokaklarında, 
caddelerinde “akışkan 

kimliklerin” dolaşmasından 
memnun ve mesut olanlar 

gökkuşağı renklerini 
taşıyan bayraklar sallayarak 

“Türkiye kozmopolit 
kültürel kimliğin ana 

üslerinden biridir.” klişesine 
sığındılar. “Farklılıkların 

barış içinde bir arada 
yaşaması”, çoğulculuk 

(plüralizm) ve özgürlük gibi 
sükseli ifadeler kullanarak 
fahşanın ve münkerin her 

türlüsünün alenileşmesi için 
ter döktüler.
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ulaşmanın yerini dünyada cennet inşa etme arzusu 
aldı. Yerel kimlikler/ulusal aidiyetler terviç edildi. 
Ruhban olmayan Hristiyanlarla (laicus) ruhbanlar 
(clericus) arasındaki ayrım daha da belirgin hâle 
geldi. Sekülerlik böyle bir zeminden beslenerek 
serpilip boy verecektir.

Fransız İhtilali’nin dehşeti Protestanlığın bi-
rikmiş öfkesinin sonucuydu aynı zamanda. Kilise 
mensuplarından alınan intikamın boyutları öyle-
sine büyüktü ki Edmun Bourke öncülüğünde kimi 
aydınlar tarihî hafızanın silineceği endişesiyle 
muhafazakâr (conservative) bir tutuma önayak 
olma ihtiyacı hissettiler. 

Bugün Türkiye’de uluorta kullanılan, hatta 
önüne arkasına “demokrat” sözcüğü eklenerek yeni 
terkipler oluşturulan muhafazakâr kavramı, Hris-
tiyanlık içi kavganın sonucu olarak ortaya çıkan 
tutumun adıdır. Ancak (yukarıda da işaret ettiğim 
üzere) yaklaşık iki asırdır Avrupa’nın ideolojik sap-
lantılarını (ya da temayüllerini) ülkemizde allayıp 
pullayarak pazarlayan ‘aydınlar’ yüzünden mille-
timiz kendisini nasıl tanımlayacağını bilemez hâle 

gelmiştir. Siyasal temayülü, tutumu, tavrı ve tarzı 
ifade sadedinde dile getirilen muhafazakâr, sağcı, 
solcu, demokrat, milliyetçi, liberal vb. (esasında) 
ülkemizin Hristiyanlık içi gerilimin sonucu olan 
sosyal gerçeklikle uzlaşmasını temin etmek ama-
cıyla ithal edilmiş olgulardır. Bu kelimelerin hiçbi-
ri Türkiye’nin sosyal gerçekliğini tarif edebilecek 
evsafta değildir. 

Bilakis Türkiye’nin İslâm’la mümkün olan var-
lığını/varoluşunu ve İslâm’a bağlı kalmak suretiyle 
teminat altına alacağı geleceğini istimlak etmek 
isteyenler, Avrupa kültür kodlarından esinlenen 
siyasal/ideolojik olguları sanki bizim gerçekliği-
mizmiş gibi sunarak milletimizin kimlik bunalımı 
yaşamasını murat ediyorlar. Şayet müteyakkız ol-
mazsak muratlarına ermelerine çok kısa bir süre 
kaldı. Hristiyan demokrat siyaset anlayışından 
ilham alarak önce “Müslüman demokrat” ismini 
tercih eden ancak cari kanunların izin vermemesi 
sonucu İslâmî referanslara yaslandığı izlenimi ver-
mek için “muhafazakâr demokrat” isminde karar 
kılarak Türkiye siyasetinde rol alanların yaklaşık 

yirmi yıllık iktidarı, Türkiye’nin İslâm’la mümkün 
olan varlığını/varoluşunu tahkim ve tebellür ede-
ceğine/ettireceğine, Katolik-Protestan geriliminin 
sonucu olan muhafazakârlığın karakteristiğine uy-
gun bir sosyoloji oluştur(ul)muştur. Kapitalizm bu 
sosyolojinin yaslandığı “din” zeminini “kâr” a tahvil 
ederek gücüne güç katmaktadır. Artık karşımızda 
Protestanlıkla imtizaç etmiş bir muhafazakârlık 
vardır.

KÜLTÜREL KODLARIN DÖNÜŞÜMÜ

Üzerinde mutabık kalınmış bir kimlik tarifin-
den yoksun olması Türkiye’nin hâlihazırdaki en 
büyük sorunudur. Ve bu sorun çözülmedikçe ra-
hat bir nefes almamız (hatta nefes almayı geçtim 
hayatta kalmamız) mümkün olmayacaktır. Ortada 
Türkiye’yi tarif ettiği zannedilen o kadar çok kim-
lik var ki, dilediğinizi seçmekte özgürsünüz(!). 
Ancak ilginçtir bu kimlikler, milletimizin beyaz 
adamın tekerine çomak sokacak bilince er(iş)me-
sine engel olmaktan başka bir işe yaramıyor. Bur-

juva Protestan kültür kodlarından ilham alarak 
hayatına istikamet tayin edenlere ittiba etmek su-
retiyle haysiyetli bir hayat sürdürmenin mümkün 
olduğunu zannedenler ve bu zanlarını hakikatmiş 
gibi yutturmayı başaranlar -ki bu tiplerle siyasal 
arenanın sağında-solunda ve ortasında karşılaş-
mak mümkündür- kapitalizmin çok sevdiği “Tür-
kiye, Asya ile Avrupa arasında köprüdür” klişesini 
üretti. Sadece üretmekle de kalmadı. Çoğumuzu 
bu klişeye ikna etti. Peki nasıl? Elbette ki “uzman” 
sıfatlı ‘aydınlar’ aracılığıyla… Toplumları zihinsel 
felce maruz bırakıp uçurumun kenarına getirenler 
de onları sahih düşünme mertebesine ulaştırarak 
felaha ermelerini sağlayanlar da hiç şüphesiz ay-
dınlardır. Türkiye piyasa koşullarına (kapitalizme) 
bağlanmış “uzmanlar” yetiştirme yolunda önemli 
mesafeler katederken; özgün-bağımsız entelektü-
el/âlim havzası itibarıyla her geçen gün yoksul-
laşıyor. Bu yoksulluk zihinlerimizin klişelerin 
tasallutu altında işlev görmeye teşne olmasının 
da en önemli sebebi aynı zamanda. Yoksa “köprü” 

Türkiye varlığını ve varoluşunu İslâm’a borçlu olan bir “İslâm Yurdu”dur. Bu tariften 
zorunlu olarak çıkan sonuç ise şudur: Şayet Türkiye mevcudiyetini, meşruiyetini ve 
geleceğini teminat altına almak istiyorsa İslâm’a olan aidiyetine ve sadakatine halel 

getirecek ne varsa (onunla) arasına mesafe koymak zorundadır. Türkiye’yi düze çıkaracak 
olanlar bu tarifi ve tariften hâsıl olan sonucu kabul edenlerdir.
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olmanın efdaliyetine ilişkin argümanlar üretmekte 
bu kadar mahir olmazdık. Maharetimiz bununla 
da sınırlı değil. Mimari olarak köprü inşa etmeyi 
“gelişmişlik” kategorisi olarak tesmiye ettik. Oysaki 
köprülerin kendilerine mahsus kimlikleri yoktur. 
Sentetiktirler. Varoluş amaçları iki tarafı birbirine 
bağlamaktır. Yani “taraflar” varsa köprüler vardır. 
Demek ki köprülerin bizatihi kendileri taraf ol(a)
mazlar. Bir kimliğin başına gelebilecek en büyük 
musibet te budur zaten. Taraf ol(a)mamak. Hâlbuki 
inancımız/itikadımız bize hakkın-hakikatin-ima-
nın tarafında, batılın-küfrün-tuğyanın karşısında 
olmayı öğütler…

Türkiye’yi müze malzemesi yapmak (yani ölü 
uygarlıkların zevkle temaşa edildiği yer olarak kod-
layıp) turizm aracılığıyla kolonize etmek isteyenler 
ise “Türkiye medeniyetler beşiğidir” klişesine yas-
landı. Bu klişenin haklılığını tespit sadedinde arke-
olojik çalışmalara hız verildi. Yapılan her çalışma 
turizmin değirmenine su taşıdı. Ülkemizde, turiz-
min neo-kolonyalist emellere nasıl hizmet ettiğinin 
fark edilmesi mümkün değildi. “Medeniyetler beşi-
ği” olmak övünç kaynağı olarak kabul ediliyordu. 
Çünkü o medeniyetler içinde Roma-Grek-Urartu-
Hitit ve kısmen Mezopotamya gibi insanlık tarihi-
nin ‘görkemli’ durakları vardı. Bunlara ev sahipliği 
yapmış olmak bizi bahtiyar ‘etmeliydi’ Protestan 
burjuva kültür kodlarından ilham alan modern ta-
rih disiplini, kadim medeniyetlere yataklık yapan 
coğrafyaların istisnai özelliklere sahip olduğunu 
söylüyordu. Bu söylem bizi büyüledi. Büyülendi-
ğimiz için ne olup bittiğini anla(ya)madık… Beyaz 
adam gururumuzu okşuyordu. Siz medeniyetler 
beşiğisiniz! Öyleyse ziyaret edilmeye, gezilip gö-
rülmeye en layık ülke sizsiniz! 17. yüzyıldan sonra 
bilim-felsefe-sanat-edebiyat-hukuk-tarih disiplinle-
rinin yeniden şekillendirildiğini (yani) Protestan 
burjuva kültürünün biricikliğini ispat eden yeni 
bir “sosyal bilimler dili ve söylemi” icat edildiği-
ni bilenler, medeniyetler beşiği adlandırmasının 
ilerlemeci (progressive) ve doğrusal(lineer) tarih 
anlayışının tasdik edilmesi amacına hizmet ettiği-
ni de bilir. Sözünü ettiğimiz sosyal bilimler dili ve 
söyleminin hâlihazırda ülkemizin bütün üniversi-
telerinde cari olduğunu hatırlatmama gerek yok 
herhâlde… Özellikle sosyoloji disiplini aracılığıyla 
üniversitelerimiz “beyaz adamın” sosyal-siyasal-ik-
tisadi-hukuki evrimini bizim de kaderimiz olarak 
işledi/işliyor. Böylece ortaya sosyoloji aracılığıyla 
ikna edildiğimiz iki durum çıkıyor; din köylüdür, 
kent sekülerdir.

Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’ndan bugüne ka-
dar yaşadıkları sosyolojinin bu iki maddelik çö-
zümlemesine göre değerlendirildi ve bu yaklaşım 
hâlâ devam ediyor. Bu çözümlemeye inanırsak din 

dilinin tarım toplumları için işlevsel olduğuna, 
kentleşmenin kemale erdiği zamanımızda bu di-
lin geçerliliğinin kalmadığına da inanmış olacağız. 
Hristiyanlığın tarihsel tecrübesi açısından anlaşı-
labilir olan bu çözümlemenin, asırlardır İslâm kül-
türüyle iç içe bir sosyal gerçeklik inşa etmiş (ve bu 
gerçekliği de büyük ölçüde Hristiyanlık’la savaşa-
rak mümkün kılmış) Türkiye için de cari olacağını 
zannetmek abesle iştigaldir. İslâm Hristiyanlık gibi 
kurumsal bir din değildir. Tanrı temsilcisi olduğu-
na inanılan ruhanileri yoktur!

Türkiye’nin sokaklarında, caddelerinde “akış-
kan kimliklerin” dolaşmasından memnun ve me-
sut olanlar gökkuşağı renklerini taşıyan bayraklar 
sallayarak “Türkiye kozmopolit kültürel kimliğin 
ana üslerinden biridir.” klişesine sığındılar. “Fark-
lılıkların barış içinde bir arada yaşaması”, çoğul-
culuk (plüralizm) ve özgürlük gibi sükseli ifadeler 
kullanarak fahşanın ve münkerin her türlüsünün 
alenileşmesi için ter döktüler. Çok renkli-çok kül-
türlü olmayı terviç eden bu söylem, Türkiye’yi Tür-
kiye yapan değerin tebarüz etmesini engelleyerek 
akışkan kimliklerin üremesine vesile oldu. Bilin-
diği üzere akışkanlar kendilerine ait bir şekilden 
mahrumdurlar. Yani hangi kabın içine dökülürler-
se o kabın şeklini alırlar. Modernite (ve şimdilerde 
postmodernite) “katı olan her şeyi buharlaştırma” 
özelliğiyle maruftur. Dinler (bilhassa da İslâm) mu-
hataplarına katı kimlikler önerdiği için modern 
kültür zaviyesinden kabule şayan değildir. Katılık, 
modern/post-modern paradigmanın nefretini cel-
beder. Çünkü bu iki ideoloji tüm akışkanlar için 
“kap” üretebilecek kabiliyete sahiptir. Bu neden-
le akışkanın mahiyeti ve keyfiyetiyle ilgilenmez. 
Onun ilgisi muhatabının akışkan özellikte olup 
olmadığı üzerindedir. Bilir ki “katı”ları bir kabın 
içine sokmak zordur. Onların kendilerine özgü şe-
killeri (kimlikleri) vardır.

Pekiyi öyleyse Türkiye kim(in)dir? Hangi tarif 
üzerinde mutabık kalırsak Türkiye’nin şimdisi ve 
geleceği için hayırlı olanı seçmiş oluruz? Kısa ve öz 
tarif şudur: Türkiye varlığını ve varoluşunu İslâm’a 
borçlu olan bir “İslâm Yurdu”dur. Bu tariften zo-
runlu olarak çıkan sonuç ise şudur: Şayet Türkiye 
mevcudiyetini, meşruiyetini ve geleceğini teminat 
altına almak istiyorsa İslâm’a olan aidiyetine ve sa-
dakatine halel getirecek ne varsa (onunla) arasına 
mesafe koymak zorundadır. Türkiye’yi düze çıkara-
cak olanlar bu tarifi ve tariften hâsıl olan sonucu 
kabul edenlerdir. Bu kabul “köprüyü geçene kadar 
ayıya dayı diyenlerin” değil “kan tükürse de kızılcık 
şerbeti içtim” diyenlerin el üstünde tutulduğu bir 
içtimai hayatın inşasında görev üstlenmeyi icbar 
eder.
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D in, insanın maddi ve manevi hayatının dü-
zenleyicisi bir işleve sahiptir. Nitekim bu 

bağlamda Whitehead din için “bizzat insanın ken-
dine ve varlıkların tabiatında sürekli olan şeylere 
bağlı olduğu sürece insanın deruni hayatının sanat 
ve teorisidir” tanımlamasını yapar. İnsanın deruni 
hayatı veya iç dünyasını zenginleştiren din insanın 
yalnızca Tanrı’yla olan bağını değil tabiatla da olan 
ilişkisini göz önünde bulundu-
rur. Etik ve estetik değer-
leri dikkate alan din, en 
büyük kırılmayı önce 
modernite/aydınlan-
ma daha sonrasında 
ise sanayileşme dö-
neminde yaşamış-
tır. 

TEORİK VE TECRÜBİ GERÇEKLİK

İnsanın maddi hayatında vuku bulan değişik-
likler zamanla manevi hayatının da hem farklılaş-
masına hem de yozlaşmasına yol açabilir. Nitekim 
hâkim uygarlık olarak görülen Batı’nın indinde 
bu değişim ve başkalaşma açıkça görülebilir. Söz 
konusu bu değişim, bir dönüşüm meydana geti-
rerek etkin ve maddi hayatın din üzerinde belir-

leyiciliğine müsaade eden -başta- Pro-
testanlık olmak üzere birçok Hristiyan 
mezhep yapılanmasını ortaya çıkarmış-
tır. Modernleşme ve kentleşme sürecin-
de Hristiyanlık’ta yeni mezhepler varlık 
göstermişken İslâm’da ise bu tür mezhep-
ler yerine cemaat ve cemiyet hareketleri 
ortaya çıkmıştır. Bu cemaat hareketle-

rinden bazıları modernlik, kapitalizm 
ve küreselleşmeye tepkisel oluşumlar 
şeklinde varlık bulurken bazıları ise 

modernliğe, kapitalistleşmeye ve 
küreselleşmeye eklemlenmeyi bir 
meziyet kabul etmişlerdir. Oysa bu 

iki durum da sağlıklı değildir. Çünkü 
İslâm, düşünce dinamikleri açısından 

her ikisine de çok müsaade etmeyen hem 
teorik hem de tecrübi bir yapıya sahiptir. Ni-

tekim tarihsel olarak bu sağlıklı teorik ve tec-
rübi gerçekliğin karşılığını göreceğimiz oluşum 

ve süreçlerin varlığına şahit olmuşluğumuz tarih 
içerisinde görülebilir. 

İslâm, düşünce dinamikleri itibariyle mevcut 
akışa uymayı erdem sayan bir din olmaktan daha 
çok yeni akışlar ve cereyanlar meydana getirebi-
lecek bir kuvveye sahiptir. Nitekim İslâm tarihine 
bakıldığında alternatif insan ve alternatif hayat 

HAKİKATİN ÜZERİNE KAPANAN 
SANALIN HEGEMONYASI

 AHMET DAĞ 

Kendini illüzyona yani sanala kaptıran dijitalleşmenin muhatabı bireyler hakikatin yitimi 
ile karşı karşıya kaldılar. Kendisinin ve buyruklarının hakikat olduğunu ifade eden dinin 
tercih edilme olasılığı sanal düzlemde zayıflamıştır. Dinin görünüm alanını dijital dünya 
şeklinde kabul etmek dinin de istenildiği şekilde maniplüe edilecek bir veri olması sürecini 

değiştirmeyecektir.
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biçimlerinden hareketle farklı siyaset, iktisat ve ce-
miyet yapıları ortaya koyma tecrübesi üretmiştir. 
Çünkü İslâm düşünce ve medeniyet geleneği, önce-
sinde şahsiyeti sonrasında cemiyeti daha sonrasın-
da devleti nihayetinde ise medeniyeti meydana ge-
tirir. Fakat 200 yıldır yaşanan sürece bakıldığında 
varlığı (insan, doğa, hayat vs.) algılayış biçimi tahrif 
olan İslâm toplulukları ve düşünürleri, İslâm dini-
nin kuvve ve fiil içeren yapısını tam anlamıyla kav-
rayamamalarına bağlı olarak çağlarının olgularını 
ve olaylarını kavrayamamışlardır. Yaklaşık üç asır-
dır Müslümanlar, çağlarının bağlarına ve mahkûm 
edildikleri süreçlere maruz kalarak kendilerine ait 
bir anlam dünyası kuramamışlar, nihayetinde inşa 
etmedikleri bir dünyaya maruz kalarak varoluşla-
rını gerçekleştirememektedirler. Bu maruz kalma 
durumu, özne olmayı değil 
edilgen olmayı yani nesneleş-
meyi meydana getirmiştir. 

DÖNÜŞÜMÜN
HIZ KAZANMASI

Şimdilerde sadece Müs-
lümanlar değil tüm dünya 
insanları ciddi bir dönüşüm 
ile karşı karşıya. 2000’li yıl-
larda dijitalleşme, insan ve 
hayatını ciddi değişimler ve 
dönüşümlerle karşı karşıya 
bırakmıştır. Bu durumun 
sancıları devam ederken ve 
neliği tam olarak anlaşılama-
mışken 2020’li yıllarda hızla-
nan sibernetikleşme ve robo-
tikleşme süreci, bu değişim 
ve dönüşümü daha da katla-
yarak devam ettirecek görü-
nüyor. Bu hızlı teknolojikleş-
me sürecine biyo-teknoloji 
ve nano-teknoloji çalışmaları 
ilave edildiğinde din ve teknoloji bağlamında cid-
di bir bağlam ortaya çıkacaktır. Ama ne yazık ki 
başta Türkiye olmak üzere İslâm dünyasında bu 
bağlamın neliği ve neleri doğurabileceği üzerinde 
çalışmalar yok denecek kadar az. Bu bağlam üze-
rinde ciddi çalışmalar yapılması gerekir. Çünkü 
mevcut insan, hayvan ve bitki üzerinden meydana 
gelecek dönüşümlerin yanı sıra yeni varlık türleri-
nin (robot, cyborg, android, humonoid vs.) ortaya 
çıkışı hayatın tüm dinamiklerini değiştirecektir. 
Tanrı’nın tasarladığı varlık türleri dışında tasarı-
mı değiştirilmiş varlıklar, yaratılmamış olup fakat 
CRISPR teknolojisi tarafından hibrit/melez olarak 
inşa edilmiş yeni varlıkların var edilmesi hayat ve 
doğada olanları tamamıyla farklılaştıracak görünü-
yor. Söz konusu bu yeni durum; daha önce tecrübe 
edilmemiş yeni eylemlerin, ilişkilerin ve olayların 

meydana gelmesini sağlayacaktır. Hâliyle yaşamın 
tüm dinamikleri üzerinde iddiası olan dinin gelece-
ğinin ne olacağı mevzu edilmelidir. 

Söz konusu bu yeni durum, transhümanist sü-
reç olarak görülüyor. İnsanın arttırılması veya ge-
liştirilmesi durumu, yeni ve farklı yaklaşımların 
ortaya çıkmasına yol açacaktır. Buna bağlı olarak 
ahlaki ve dinî yaklaşımların da değişmesi söz ko-
nusu. Nasıl ki bir tuşla inşa edilen sahte bir bilgi 
tweeti her şeyi yanlış bir sürece doğru evrilmesine 
yol açıyorsa farklılaştıran varlık türleri de hayatla 
ilgili süreçleri farklı bir mecraya sokacaktır. İnsa-
nın arttırılmasını hedefleyen transhümanizm gibi 
farklı inanç sistemleri mevcut dinî görüşlere mey-
dan okuyabilir. Transhümanistlerin iddiaları dinin 
altını oyacak iddia türlerindendir. Nitekim İngiliz 

Savunma Bakanlığı 2021-Ma-
yıs ayında yayımladığı “arttırıl-
mış insanı” konu alan raporun-
da meseleyi etik, sosyolojik ve 
teknolojik düzlemde ele alarak 
dinin en çok etkilenecek alan-
lardan biri olduğunu ifade 
etmiştir. Ölümsüzlüğü, kusur-
suz sağlığı, güçlü zihin ve be-
deni var etme amacı taşıyan 
transhümanist süreçte en çok 
soru/n/larla karşılaşacak olan 
kurumlardan biri dinî kurum 
ve öğretiler olacaktır. 

Bilimselliği ve teknolojiyi 
kendine taban edinen transhü-
manist süreçte fiziksel fenome-
ni tanzim eden bilime karşın 
din ise etik ve estetik değerler-
le kuşanmıştır. Din, insan ve 
hayatı ahlaki ve duyuş süreç-
leriyle anlamlı kılmıştır. Feno-
menel yani olgusal düzlemde 

kendini pragmatik ve maddi temelde ilerleten bi-
lime karşın insan-doğa-tanrı dengesini kurduğunu 
iddia eden din değere ilişkin yaklaşımı daha önem-
li görür. Bilim için önemli olan “ilerleme” din için 
asıl amaç değildir. 

Din tecrübi olanla yani sübjektif bağlamda sü-
jenin oluşuyla bilim ise objektif bağlamda objelerle 
ilgilenir. Bilim düşünceyi madde ile ilişkilendiren 
bir yapı iken din ise düşünceyi etik ve estetik bağ-
lamda değer ve duyuşla ilişkilendiren bir yapıdır. 
Din için önemli olan nizamın korunması ve insa-
nın manevi dünyasının tertibi bilim için bir amaç 
değildir. Söz konusu bu farklılık bilimin daha ‘mu-
teber’ hâle gelmesini sağlamıştır. Çünkü insan ma-
nevi yani hissettiği şeyleri değil olgusal olanı yani 
dokunduğu şeyleri daha dikkate alan, aslı itibariyle 
primitiftik yönü ağır basan bir varlıktır. 

Yaklaşık üç asırdır 
Müslümanlar, çağlarının 

bağlarına ve mahkûm 
edildikleri süreçlere 

maruz kalarak kendilerine 
ait bir anlam dünyası 

kuramamışlar, nihayetinde 
inşa etmedikleri bir dünyaya 
maruz kalarak varoluşlarını 
gerçekleştirememektedirler. 

Bu maruz kalma durumu, 
özne olmayı değil edilgen 
olmayı yani nesneleşmeyi 

meydana getirmiştir.
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Toprak veya çamur olan kısmının soyut veya 
ruhsal olana ağırlık basması neticesinde sanayi-
leşmeden beri din gerilerken bilim ilerlemiş yani 
din muteber olmaktan çıkmış, bilim muteber hâle 
gelmiştir. Dinin yerini bilim, din adamının yerini 
bilim adamı, mabedin yerini laboratuvar almıştır. 
Burada bahsettiğim din-bilim karşıtlığı değil, mana 
dünyasını kaybeden insanın tercihinin mana değil 
madde olması durumudur. Bu durumun en büyük 
nedenlerinden biri; Batı düşünce sistematiğinde, 
Helen düşüncesinden gelen enkarnasyon yani ci-
simleşme kültürel kodunun bir inanç kodu hâline 
gelmesidir. Teslis inancıyla tecessüm/cisimleşme 
sürecine giren Hristiyanlık, bir şeyin maddi olan 
ciheti olmaksızın makbul olmayacağı yaklaşımının 
kültürel bir kod hâline gelmesine yol açmıştır. Bu 
yaklaşım; modernleşme sürecine dâhil edilen nere-
deyse tüm milletlere de enjekte edilmiştir. Oysa bi-
lim ve dinin muteberliği meselesinde muteber ola-
nın ikisinden biri olması tercihi anlamsız bir icbari 
içermekte olup çok anlamlı bir zorlama değildir. 

EHRAMA TAŞ TAŞIMAK

İnsanın hayat, tabiat ve yaratıcı ile olan ilişkisi-
ni ticari, teknik, mimari, siyasi ve içtimai hadariyet 
sağlayarak umran veya medeniyet inşa edilebile-
ceğini Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı tecrübeleri 
üzerinden insanlık tecrübe etmiştir. Muvazeneyi 
kaybeden Batı, maddeci-mekanikçi akılcı yapısıy-
la Newton gibi isimlerle cisimleşmeyi zirveye çı-
karmıştır. Bilimsel inanç madde temelli bir içerik 
kazanarak etik ve estetik yani değer ve duyuş yi-
tirilmeye başlanmıştır. Nitekim bu yitiriş, krizleri 
ve kaosu ortaya çıkarmıştır. Batı uygarlığının ve 
biliminin meydana getirdiği krizler Toynbee’nin 
“bunalımlar çağı”, Sorokin’in “felaketler çağı” 
Horkheimer’ın “akıl tutulması” dediği durumları 
doğurmuştur. Akıl; adeta her şeyi çözecek bir may-
muncuk olarak görülmüş, kuvvetle eş değer kabul 
edilmiştir. Bilgi, tekno-düzlemde bilimci ise akıl ve 
kuvveti her şeye yeğleyen kişi diye görülmüştür. 

Metafizik ve ahlak gerilerken mekanik ve ma-
tematik muteber hale gelmiştir. Sonrasında meyda-
na gelen izafiyetçi yaklaşım sibernetiği doğurmuş, 
sibernetikle bilişsel bilimler ve fizik birlikteliği 
hükümlerin anlamsızlığı söylemini meydana getir-
miştir. Bizde maneviyatçılığa yol açtığı zannedilen 
postmodernlikle sadece epistemolojik muğlaklık 
değil, cinsiyetlerin, dinlerin ve kurumsal yapıların 
muğlaklığı ve anlamsızlığı da ifade edilmiş ve tec-
rübi hale gelmiştir. Baconcı güç anlayışı önce New-
ton üzerinden mekaniğe sonrasında sibernetiğe 
dönüşmüştür. Yeni akılcı düzende bilinç maddeye 
aktarılmış yani yapay zekâ geliştirilmiş, mekanik 
düzende dışarıda tutulan Tanrı inancı (deizm) bu-
harlaştırılarak Tanrı inancı Baudrillard’ın dediği 
gibi dijital ağlara mahkûm edilmiştir. Tanrı ve 
ruhun dijital ağlara mahkûm olması datanın her 

şeyi bilen, gören ve düzenleyen Tanrısal bir var-
lık hâline getirildiği düzende insanlar veriye olan 
inancını artırmıştır. Kendiyle baş başa kalamayan 
insan, iç dünyasını zenginleştirme yerine sanal 
dünyada turlamayı tercih etmektedir. 

Tüm bu süreçlerde dinlerin, muhatap bulama-
ması durumuyla karşılaşma riski vardır. Trans-
genderizm, veganism, aşırı bireycilik bağlamında 
ultra-liberalizm, küreselcilik/globalizm gibi hiper-
modern yaklaşımlar insanı hayata daha maddi 
temelde bağlayan yaklaşımlardır. Multi-kültürel 
yaklaşımlar cemaat veya ümmet gerçekliğini mana-
sızlaştırırken, bu gerçekliği klik yapılara ve bireysel 
din algılarına bırakacak görünüyor. Gençlerin me-
tin veya söz üzerinden değil de görsellik üzerinden 
bilgilenme sürecini tercih etmesi düşünür ve bilgin 
tipinin dikkate alınmamasını doğurmuştur. You-
Tube, TikTok ve Instagram üzerinden oluşturulan 
görsellik muteber duruma gelmiş, sohbet, cemaat 
gibi kavramların ve yapıların parçalanması riskiyle 
ile karşı karşıya kalınmıştır. Veri dünyasında her 
rast geldiği bilgiyi gerçek olduğu bilinciyle hareket 
edenler aslında sihrin gücünün esiri olmuşlardır. 
Simülasyonlar dünyasında doğrunun taraftarların-
dan ziyade yanlışın veya yalanın taraftarları daha 
yüksek bir ağırlık kazanmıştır. 

Gerçekle ilişkili olmaksızın dezenformasyon 
olarak ileri sürülen bilgiler defalarca kez paylaşılır-
ken sonradan ortaya çıkan gerçekliği ise muhatap 
bulamamaktadır. Günümüz dijital yerlileri için Hz. 
Musa’nın asasının sihirbazların illüzyonu karşısın-
da çok ehemmiyeti yok gibi görünüyor. Kendini 
illüzyona yani sanala kaptıran dijitalleşmenin mu-
hatabı bireyler hakikatin yitimi ile karşı karşıyadır-
lar. Kendisinin ve buyruklarının hakikat olduğunu 
ifade eden dinin tercih edilme olasılığı sanal düz-
lemde zayıflamıştır. Dinin görünüm alanını dijital 
dünya şeklinde kabul etmek ise dinin de istenildiği 
şekilde manipüle edilecek bir veri olması sürecini 
değiştirmeyecektir. 

Dijital dünyada olmalıyız ifadesi inşa edilen di-
jital ehrama taş taşımaktan başka bir anlama gel-
mez. Nitekim “dijital dünyada var olma” saikiyle 
hareket eden kişiler ve sohbetleri bu âleme “caps” 
olma malzemesi hâline gelmiştir. Ehrama taş taşı-
mak yerine yüz yüze görüşmek, muhabbet etmek, 
mütalaa etmek ve emojelerin dünyasından koparak 
kişilerin kelamına ve simasına yabancılaşmamak 
esas olmalıdır. Sanalın, yapayın dünyasında gezi-
nerek hakikatin dünyasına yabancılaşmak Çağrı 
filminin oyuncularını hakiki sahabe zannetme ya-
nılgısıyla aynı düzlemdedir. Ayartıcı bir dünyanın 
içinde var olma hezeyanı asıl varoluşları yok ede-
cek bir hezeyandır. Hakikatin, eskiden olduğundan 
daha çok hakikat arayıcılarına ihtiyacı olduğu bir 
süreci yaşıyoruz. Tıpkı Alain de Button’un dediği 
gibi “Böylesi bir çağda bütün dürüst insanların ya-
pacağı en önemli şey hakikate sıkı sıkıya bağlı kal-
maktır.”
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F elsefe, İslâm Düşünce-
si ve Medeniyet Şubesi 

ile Doktora Araştırma Merkezi, 
22 Mayıs 2021 tarihinde Fas 
Abdulmâlik es-Sa‘dî Üniversitesi 
Usûlü’d-din Fakültesinde “Mo-
dern Felsefede Ahlaki Kavramlar 
-Taha Abdurrahman’ın Eserleri 
Özelinde-” serlevhalı uluslararası 
bir sempozyum düzenledi. Sem-
pozyuma Türkiye, Fas, Tunus ve 
Cezayir’den akademisyenler ka-
tıldı. Uluslararası nitelikteki bu 
sempozyum Taha Abdurrahman’ın düşünsel pro-
jelerine ilgi duyan akademisyen ve öğrencilerden 
büyük rağbet gördü.

Sempozyumun ilk oturumu Dr. Ahmed 
Mûne’nin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ar-
dından Usûlü’d-Dîn Fakültesi dekan yardımcısı 
bir konuşma yaptı. Moderatörlüğünü Ahmed el-
Ferrâk’ın (Abdulmâlik es-Sa‘dî Üniversitesi Öğr. 
Üyesi) yaptığı ilk oturumda aşağıda yer alan su-
numlar yapıldı:

Ahlak, Felsefe ve Emanet

Dr. Abdulmâlik Bûmincel (es-Sıtîf Üniversitesi-
Cezayir) “Taha Abdurrahman’ın ‘el-Mefâhim’ İsimli 
Eserindeki Kurucu Kavramlar” başlıklı tebliğinde 
Taha Abdurrahman’ın ahlak felsefesinin inşasını ya-
pan eserlerinden biri olan el-Mefâhimü’l-Ahlâkıyye 
beyne’l-İ’timâniyye ve’l-‘İlmâniyye isimli kitaptaki 
merkezî kavramlardan felsefe, rasyonalite, ahlak 
ve emanet kavramları üzerine durdu. Tebliğ ko-
nusunu kavramlar çerçevesinde belirlemesini de 
şöyle açıkladı: “Taha Abdurrahman felsefi düşünce 

inşasının taklit ile hiçbir şekilde telif edilemeyecek 
denli özgünlük gerektirdiğini savunur. Özgünlüğe 
girişin ilk şartı taklit ve zihinsel bulanıklıktan kur-
tulmaktır. Bu kurtuluş ise ancak kavramları yeni-
den gözden geçirmek ve artık anlam ifade edileme-
yecek denli müptezelleşen kavramları yeniden inşa 
etmekle mümkündür.”

Bûmincel, felsefe kavramına yönelik İslâm 
âleminde hâkim olan iki tasavvurdan bahsetti. 
Bu tasavvurlardan biri felsefenin zındıklıkla, din-
den uzaklaşmakla özdeşleştirilmesi şeklindedir. 
Bu bakışa selefiler ve avamın büyük bir kısmın-
da rastlanır. İkinci tasavvur da felsefenin Batı’ya 
özgü ve evrensel ve laik olmak zorunda olduğu 
şeklindedir. Bu da İslâm âlemindeki modernist ve 
laiklerin çoğunluğunun düşüncesidir. Oysa Taha 
Abdurrahman’a göre bu iki tasavvurda yanlıştır. 
Zira her dil ve pragma (itikat, kültür ve miras alı-
nan geleneğin oluşturduğu mahsus muhit) ken-
disine özgü felsefi imkânlara sahiptir. Müslüman 
mütefekkir kendi dili ve pragma’sı içinden özün 
düşünce üreterek hem kendi aidiyetlerine hem de 
insani ortak müştereğe katkı sağlayabilir.

Felsefe, İslâm Düşüncesi ve Medeniyet Şubesi ile Doktora Araştırma Merkezi, 
22 Mayıs 2021 tarihinde Fas Abdulmâlik es-Sa‘dî Üniversitesi Usûlü’d-Din 
Fakültesinde “Modern Felsefede Ahlaki Kavramlar -Taha Abdurrahman’ın 

Eserleri Özelinde-” serlevhalı uluslararası bir sempozyum düzenledi.

MODERN FELSEFEDE AHLAKİ KAVRAMLAR 
-TAHA ABDURRAHMAN’IN ESERLERİ ÖZELİNDE- 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
MUHAMMET ATEŞ
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Tebliğde ikinci kavram olarak ele alınan ras-
yonalite kavramına gelince konuşmacı, Taha 
Abdurrahman’ın akla yönelik Batılı felsefi gele-
nekte hâkim bakışı eleştirip yenilediğini ifade etti. 
Hâkim olan bu bakışa göre akıl, kendi başına ba-
ğımsız bir varlık sahibidir, manevi olandan bağım-
sızdır, içsel duygulanımların ve davranışın yegâne 
yargıcıdır. Keza din ile yolları kesişmeyecek denli 
ayrıdır. Konuşmacının belirlemesine göre esasında 
İslâm felsefesi Taha Abdurrahman’dan önce bu akıl 
tasavvurunu eleştirmiş, akli olan ile imani olanın 
birbiriyle çelişmeyeceğini savunmuştur. Taha Ab-
durrahman ise “akıl ve rasyonalite” meselesini ye-
niden ele alarak Batılı tasavvurdaki “dar akıl ve ras-
yonalite” tasavvurunu aşıp 
daha engin ve daha zengin bir 
akıl ve rasyonalite tasavvuru 
inşa etmiştir. Onun tasavvu-
runda akıl, bir cevher değil, 
kalbin eylemlerinden biridir, 
daha doğrusu en önemli eyle-
midir. Bu yüzden o, akıl için 
kesin bilgi üretme yöntemi 
olarak “burhan kıyasının” be-
lirlenmesini şüpheye mahal 
kılmış ve bunun salt meto-
dolojik bir iddiadan ibaret ol-
duğunu öne sürmüştür. Ona 
göre aklın yanılmamak için 
mertebece kendisinden daha 
üstün bir mercie ihtiyacı var-
dır. Bu merci hiç kuşkusuz ki 
vahiydir.

Ahlak kavramı husu-
sunda ise Bûmincel, Taha 
Abdurrahman’ın düşünce-
sinin temellerini şöyle ifade 
etti: “Ahlakın kaynağı dindir. 
Ahlak dinin bir cüzü değil, 
bilakis ruhudur. Hatta hayat 
bile özü gereği ahlakidir; zira 
hayatı temsil eden hiçbir ey-
lem yok ki ya fazilet ya da re-
zillik değeri olmasın.”

Bûmincel, Taha Abdurrahman’ın ahlak dü-
şüncesinin en önemli kavramı olarak tayin ettiği 
emanet kavramı hususunda emanet kelimesin-
den i’timâniyye kavramı türettiğini ifade etti. Bu 
kavram hem emanete ehil görülme hem de ema-
nete sahip çıkma anlamındadır. Konuşmacı, Taha 
Abdurrahman’ın ahlak felsefesini bu Kur’âni kav-
ram üzerine inşa ettiğini ifade ettikten sonra ken-
disine verilen vaktin bitmesiyle bu konuyu detay-
landıramadan konuşmasını bitirmek durumunda 
kaldı.

Dr. Ahmed Mûna (Abdulmâlik es-Sa‘dî 
Üniversitesi-Fas) “Taha Abdurrahman’ın 

‘el-Mefâhim” İsimli Eserinde “el-İ’timaniyye” Kav-
ramının Temel Unsurları” başlıklı tebliğine Taha 
Abdurrahman’ın düşünsel yaşamı boyunca felsefi 
kavram inşa etmenin hem teorisi hem de pratiğiy-
le iştigal ettiğini, bu hususa eserlerinde geniş yer 
ayırdığını ve okurunu âdeta kendi felsefe labora-
tuvarına dâhil edip kavram üretme sürecine vakıf 
kıldığını ifade ederek başladı. Tebliğinin büyük bir 
kısmını Taha Abdurrahman’ın kavramsallaştırma 
teorisi ve ameliyesi hakkındaki tasavvurlarına ayı-
ran Mûna, konuşmasının sonunda Taha Abdurrah-
man felsefesinin en önemli özelliğini şöyle tespit 
etti: Modern Batı felsefesinde birçok filozof özel-
likle ahlak konusundaki kategori ve kavramlarını 

dinden alıp onların içerikleri-
ni pozitivist anlamlarla değiş-
tiriyorlar. Fakat bu husus, söz 
konusu ahlak sisteminin din-
den alınma olmasını ortadan 
kaldırmıyor. Yapılan şey yal-
nızca dinî düşünce tarafın-
dan yapılmış kategorileri ve 
geliştirilmiş kavramları alıp 
laikleştirmektir. Taha Abdur-
rahman ise “içinde yaşadığı 
zamanla” iletişimini kuracak 
olan kavramları özgün bir şe-
kilde dinî nasslardan çıkartıp 
ahlak meselesini özgün ve es-
tetik olarak aslına irca ediyor. 
Fakat konuşmacı vakit sebe-
biyle tebliğinin başlığında ge-
çen el-İtimâniyye kavramına 
gereğince değinemediğinden 
tebliğin detaylarını görmek 
isteyenlerin sempozyum teb-
liğlerinin basılacağı kitaba 
başvurabileceklerini belirte-
rek sözlerini bitirdi.

Dr. Nûrâ Bûhannâş 
(Kusantîne Üniversitesi-Ce-
zayir) “Emanet Paradigması: 
Sözleşmeden Mîsâk’a İnsan 

Hafızasının Onarımı” tebliğinde Taha Abdurrah-
man düşüncesinin Çağdaş İslâm düşüncesi içinde 
yeni ve özgün bir inşa olduğunu belirtti. Bûhannûş, 
tebliğinde esas olarak “Allah’a iman etmek” ile “do-
ğal hakk”a inanmanın etkilerini ve neticelerini mu-
kayese bağlamında Taha Abdurrahman’ın düşün-
sel projelerini değerlendirdi. Tebliğde şu hususlar 
vurgulandı: “Toplumsal sözleşme” hem modern 
devletin hem de Batı laikliğinin temelidir. Keza 
asrımızda tanık olduğumuz ahlaki yozlaşmaların 
da zeminini oluşturmaktadır. Taha Abdurrahman, 
teklif edilen bir emaneti yüklenmiş olmayı kabul 
etmek anlamındaki i’timâniyye kavramını, Batılıla-
rın “doğal durum” şeklinde adlandırdığı kavramın 

TAHA ABDURRAHMAN I’TIMÂNIYYE 
KAVRAMI ILE BATILI DÜŞÜNCENIN 

SÖZÜ GEÇEN KRIZLERINI 
TENKIT ETMIŞ, BU KRIZLERDEN 
KURTULMANIN YOLU OLARAK 
ASLI MERCIE, INSANA VARLIK 

BAHŞEDEN YARATICI’YA DÖNÜŞÜ 
SAVUNMUŞTUR. BU DÜŞÜNCEYI 

MODERN METODOLOJILER 
FORMASYONU VE ÇAĞIN 

DILI OLAN FELSEFI BEYAN 
ÜSLUBUYLA KAVRAMSALLAŞTIRIP 

KURAMSALLAŞTIRMIŞTIR. BU 
ANLAMDA INSANOĞLUNUN 
KENDISINE TEKLIF EDILEN 

EMANETI KABUL ETTIĞINI ONA 
YENIDEN HATIRLATMIŞTIR.
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karşısında üretmiştir. Ki bu durum Hobbes’a göre 
ihtiras ve katilden, J. J. Rousseau’ya göre ise gariza-
larla (içgüdülerle) süren bir sevgiden ibarettir.

Buna karşın “i’timaniyye paradigması” ahlaki 
asli bir durumdur, modern insanı sosyal sözleşme-
nin zeminindeki “asli günah” düşüncesinin darlı-
ğından kurtarır. Taha Abdurrahman’ın bu kavramı, 
aslında düşünceye yeni bir bağlam kazandırmak-
tadır. Zira Batılı dar rasyonaliteyi aşıp daha engin 
bir aklîlik alanı açmaktadır. Nitekim söz konusu 
araçsal rasyonalite, kilise ile hümanizma temayülü-
nün çatışmasının bir ürünü şeklinde neşet etmiştir. 
Bunun uzantısı olarak da tüm “değerleri” araçlaş-
tırmış ve önemli kopmalar yaşamıştır: gaybtan, ah-
laktan ve dinden kopmuştur.

Denilebilir ki, Batılı modernitenin pratiği bü-
yük oranda bu kopmaların bir ürünü olarak vuku 
bulmuştur. Bu yüzden de modern Batı felsefesi 
özünde, üzerine ahlak bilgisini inşa edeceği bir 
referans arayışından ibarettir. Taha Abdurrahman 
i’timâniyye kavramı ile Batılı düşüncenin sözü ge-
çen krizlerini tenkit etmiş, bu krizlerden kurtulma-
nın yolu olarak asli mercie, insana varlık bahşeden 
Yaratıcıya dönüşü savunmuştur. Bu düşünceyi mo-
dern metodolojiler formasyonu ve çağın dili olan 
felsefi beyan üslubuyla kavramsallaştırıp kuram-
sallaştırmıştır. Bu anlamda insanoğlunun kendisi-
ne teklif edilen emaneti kabul ettiğini ona yeniden 
hatırlatmıştır.

Şahitlik, Emanet ve Risalet

Prof. Dr. Mehmet Görmez (İslâm Düşünce 
Enstitüsü Müdürü-Türkiye) “Ahlakın Kur’ân’daki 
Üç Mîsâk Üzerine İslâmî İnşası” başlıklı tebliği-
ne Taha Abdurrahman’ın disiplinler arası bir ilmî 
şahsiyete sahip olduğunu belirtti. Onun birçok 
düşünsel proje geliştirdiğini dile getiren Görmez, 
Taha Abdurrahman’ın en önemli projesinin inşa 
ettiği ahlak felsefesi olduğunu ve bu yüzden ahlak 
alanında müceddid sayılması gerektiğini söyledi. 
Ardından şu hususlara değindi: Taha Abdurrah-
man İslâmî ilimleri ahlak perspektifinden yeniden 
gözden geçirmiş ve yeni bir konumlandırmaya tabi 
tutmuştur. İlk başta da İslâm fıkhı ve fıkıh usulünü 
ahlak perspektifiyle yeniden tesis etmiştir. Ahlakı 
fıkhın bir cüzü sayan klasik anlayışı eleştirip onu 
fıkhın zeminine yerleştirmiştir. Buna göre hiçbir 
hüküm yoktur ki ahlaki bir değer ifade etmesin. 
Bu bağlamda Taha’nın yaptığı en önemli tecdit, 
“mekâsıd ilmi”ni yenilemesidir. Nitekim dinî hü-
kümlerde gözetilen maksatlar içinde zaruri olanla-
rının maddi hususlar değil, ahlaki değerler olması 
gerektiğini savunmuştur.

Görmez, tebliğinde büyük oranda Taha 
Abdurrahman’ın kelam ilminde yaptığı tecdit 
üzerine durarak şu tespitlerde bulundu: Taha, söz 

konusu tecdidini üç misak (kesin vaat) üzerine kur-
muştur. Bu misaklar şu şekildedir: şahitlik, emanet, 
risalet. İnsan ile Allah’ın ilişkisini bahse konu alan 
kelam ilminde bu ilişkiyi kendi yöntemlerine göre 
ele alan farklı mezhepler teşekkül etmiştir. Örneğin 
Hasan Basrî bu ilişkiyi rahmet ilkesi üzerine inşa 
etmişken Mutezile onu adalet, Eş’âriler ilahi irade, 
Maturîdiler hikmet ilkeleri üzerine kurmuştur. 
Ama Taha Abdurrahman bu ilişkiyi kendisinden 
öncekilerin aksine “Allah ile kulu arasındaki misak 
(sözleşme) ilkesi” üzerine kurmuştur. Bu da İslâm 
düşünce tarihinde söz konusu ilişkiye dair yeni bir 
perspektif açmaktadır. Bahsi geçen sözleşme de üç 
önemli unsur barındırır. İlki şahitlik sözüdür ki, 
o imanın esasıdır; zira kulun Allah ile aracısız ta-
nıklığını ifade eder. Bu tanıklığın dili, varlığın da 
dili olan ibadettir. İkincisi emanet unsurudur. Bu, 
insanla Rabbi, insanla insan ve insanla evrenin ara-
sındaki ahlaki alakayı düzenleyen mîsâktır. Buna 
göre her şey insanın yanına bırakılmış emanetten 
ibarettir.

Dolaysıyla insanın varlık ve evren ile olan ala-
kası bir mülkiyet ve tahakküm etme ilişkisi değil, 
bilakis bir emanet ilişkisidir. Risalet unsuru ise Al-
lah ile peygamberleri arasında mîsâktır. Bu, esasın-
da Allah Teâlâ’nın peygamberler aracılığıyla tüm 
insanlarla yaptığı bir mîsâktır. Bu misak’ın gayesi, 
insanların şahitlik misakına sadık kalmalarını ve 
emanet misakına yaraşır bir ahlaka sahip olmala-
rını sağlamak, bu hususta onlara yardımcı olmak-
tır. Binaen aleyh, İslâm ahlak manzumesi, Taha 
Abdurrahman’a göre, bu üç misak üzerine kurulu-
dur.

Değerlerin Laikleştirilmesi ve Araçsal Akıl Eleştirisi

Dr. Beşir Lesyûd (Zeytune Üniversitesi-Tu-
nus) “Tasvir Etmek ile Terkip Etmek Arasında De-
ğerlerin Laikleştirilmesi” başlıklı tebliğine Taha 
Abdurrahman’ın diğer birçok Müslüman düşünür 
gibi yalnızca modernite çerçevesinde geliştiril-
miş etiklerin belli başlı kavramlarını eleştirmekle 
kalmayıp onları sistemli ve metodik bir tenkide 
tabi tuttuğunu, ardından da İslâm dininin kurucu 
metinlerinden hareketle ve modern dönemin me-
todolojilerinden istifade ederek bir ahlak felsefesi 
kurduğunu belirterek başladı. Tebliği esnasında şu 
tespitlerde bulundu: Taha Abdurrahman’ın ema-
net paradigması üzerine mebni olan ahlak anlayışı 
esasında sosyal sözleşme üzerine kurulan ahlakın 
eleştirisini ve onu aşma iradesini barındırmakta-
dır. Bu ahlakı inşa ederken takip ettiği yöntem dinî 
nasslarda yer alan kavramları alıp onları muhkem 
felsefi bir kurulumla kendi ahlak felsefesinin bir 
unsuru hâline getirmek şeklindedir.

Taha Abdurrahman’ın “toplumsal sözleşme”de 
ilk eleştirdiği husus onun “araçsal akıl” üzerine inşa 
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edilmiş olmasıdır. Bu akıl ise yalnızca verili gaye-
lere nasıl ulaşılacağına dair araç/vasıta tespitinde 
bulunan bir akıldır ve dolaysıyla aklın olabilecek 
en düşük ve en güdük hâlidir. Nitekim değerlerin 
laikleştirilmesi böyle bir akıl tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Zaten bu akıl ancak var olanı betimleyip 
tavsif edebilir, ahlaki bir değer inşa edemez.

Oysa Taha’nın “emanet” paradigması amel, 
tecrübe ve tezkiye edilmiş bir nefsin enginleştirip 
zenginleştirdiği bir akıl üzerine tesis edilmiştir. 
Vahye dayandığı içinde temel değerleri vahiyden 
alıp onların gölgesinde her ne zaman lazım olur-
sa yeni değerler üretebilecek istidat ve imkâna sa-
hiptir. Güdük değil gümrah ve verimlidir. Nitekim 
modern felsefe büyük oranda araçsal akıl üzerine 
kurulu olduğundan yeniden diriltici değerler üret-
mek yerine sürekli tükeniş ve ölüm teorileri ortaya 
atmıştır. İnsanın ölümünden, tarihin ölümünden, 
felsefenin ölümünden bahsetmiştir.

Lesyûd tebliğini şu değerlendirmeyle bitirdi: 
Taha Abdurrahman’ın “emanet paradigması” in-
san ile Tanrı ve insan ile evren ilişkisini, vahiy ve 
akıl gölgesinde karşılıklı etkileşim içerecek şekilde 
ikame ediyor. Bu paradigma verimli ve üretken bir 
alan açıyor. Külli değerler vazedebiliyor. Laik dü-
şüncede olduğu gibi sadece tasvir ve tavsifle sınırlı 
kalmıyor.

Ahlak Tasavvurunun Özgünlüğü ve Ehemmiyeti

“Modern Teorilerde Ahlaki Kavramların 
Gaybîleştirilmesi” Dr. Mu’tazz Hasan Ebû Kasım 
(Trabzon Üniversitesi-Türkiye) tebliğinin başın-
da Taha Abdurrahman’ın özelliklerinden birinin 
İslâm âleminde var olan felsefi meselelerde öteki-
yi eleştirme çekingenliğini yıkması ve kendi prag-
ma’sından, yani dili, dinî ve tevarüs ettiği kültürü 
ile oluşan alan ve müktesebattan hareketle ötekiyi 
bilfiil tenkide tabi tutması olduğunu ifade etti.

Tebliğin sahibine göre Taha Abdurrahman’ın 
ahlak tasavvurunun özgünlüğü ve ehemmiyeti 
tam da bu husustan dolayıdır. Zira o, kendi prag-
ma’sından miras aldığı müktesebata dayanarak 
çağdaş Batılı etik teorilerini eleştirmiş ve yine 
kendi pragma’sına dayanarak çağıyla irtibatını se-
lim bir şekilde kuracak bir ahlak manzumesi inşa 
etmiştir. Bunu da imani bir perspektifin felsefi bir 
sorunsallaştırma ve mantıksal bir temellendirme 
çerçevesinde asrın diline aktararak yapmıştır. Bu 
gerek muhteva gerek metodoloji bakımlarından 
kapsamlı düşünüş neticesinde el-i’timâniyye diye 
isimlendirdiği bir ahlak felsefesi inşa etmiştir. Bu 
husus çağdaş İslâm düşüncesinde daha önce ben-
zeri görülmemiş bir durumdur. Zira genelde laik 
zeminde üretilmiş felsefenin imani hakikatlere yö-
nelik eleştirileri makbul ve felsefi bir etkinlik sayı-
lırken tersi kabul edilmez. Nitekim bu yüzden de 

Taha Abdurrahman’ın düşünsel faaliyetinden önce 
imani hakikatlerin kavramsallaştırılıp kuramsal-
laştırılarak onların aracılığıyla laik zemin üzerine 
kurulu felsefenin tenkidi yapılmamıştır. Böyle bir 
şey felsefi bir etkinlik olarak da görülmemiştir.

Oysa Taha Abdurrahman’a göre her dil ve kül-
türün içinde hakikate açılan yollar vardır ve bu 
yollar onların kendilerine mahsustur. Dolaysıyla 
her dil ve kültür kendi pragma’sı içinde felsefi et-
kinlikte bulunma hakkına da sahiptir. Bir şeyin 
felsefi etkinlik sayılması için Batılı pragma içinde 
türetilmiş olması gerekmez. Bu hususun ameli 
alanda tatbiki olarak Taha Abdurrahman sahip ol-
duğu felsefi sorunsallaştırma ve mantıksal istidlal 
formasyonuyla dini metinlerden çağdaş Batı felse-
fesine hem meydan okuyabilecek hem de katkı su-
nabilecek kavramsallaştırmalar yapmış ve bununla 
Müslümanlara özgüvenlerini iade etmiştir.

Ebû Kasım, Taha Abdurrahman düşüncesinin 
temel kavramlarından biri olan “gaybîleştirmek” 
hususunda şu hususları ifade etti: Gaybîleştirmek, 
insanoğlunun kendi gücüne aşırı güven duyup ona 
gaybî olana ait kemal vasıfları atfetmesi demektir. 
Bu, Taha Abdurrahman’ın izini titizlikle sürdüğü, 
ardından da mütekâmil bir şekilde yeniden inşa et-
tiği bir kavramdır. Zira Batı medeniyetinde gayba 
ait yetkinlik ve yücelik alınıp dış gerçeklik içinde 
vücut bulan insanî şeylere nisbet edilmiştir. Yani 
gaybî olan inkâr edilip onun sıfatları maddi ve 
görünür olan aktarılmıştır. Söz konusu bu intihal 
durumu Batılı çağdaş düşüncede geliştirilen etik 
sistemler için de geçerlidir. Bu sistemlerin kategori 
ve kavramlaştırma mantığını büyük oran da din-
den alıp kavramların içeriğini laikleştirmişlerdir. 
Bu durum, Batılı modern felsefenin temel iddiala-
rından bir olan “ahlak ile dinin bağımsızlığı” tezini 
de çürütmektedir. Zira bir ahlak inşa etmek istedik-
lerinde açık veya örtük bir Mutlak’a dayanmadan 
bunu yapamadıklarını ispatlamaktadır.

Taha AbdurrahmanTaha Abdurrahman
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Evrensele Giden Yol ve Hususiyetler

Moderatörlüğünü Dr. Nûrâ Bûhannâş’ın yap-
tığı ikinci oturumda aşağıda yer alan sunumlar 
yapıldı: Dr. Ahmed el-Ferrâk (Abdulmâlik es-Sa‘dî 
Üniversitesi-Fas) “İnsanoğlunun Felsefi Müştere-
ğinin Ufukları ve Emanet Paradigması Temelli Bir 
Eleştiri” başlıklı tebliğine önemli bir hususu beyan 
ederek başladı. O da şudur: Taha Abdurrahman’ın 
mahsus pragma’ların, yani her kültür ve dilin ken-
dine özgü imkânlar içinde felsefe yapma hakkı-
nı savunması ve kendisinin de kendi ümmetinin 
pragma’sı içinde felsefi etkinlikte bulunması bazı 
kimselerde onun felsefi müştereği terk ettiği dü-
şüncesini doğruyor. Oysa Taha, evrensele giden 
yolun hususiyetlerden geçtiğini savunuyorsa da 
felsefe yapmanın ortak külli ilkelerine hem sorun-
sallaştırma yönteminde hem de mantıksal çıkarım 
yönünden riayet ediyor. Buna riayet etmenin öne-
mini kendisi bizzat tasrih ediyor. Bu perspektifle de 
çağdaş sorulara Müslüman bir varoluş ve düşünüş 
içinde cevaplar veriyor, sorunlara çözümler öneri-
yor. Modernitenin en fazla örselediği mesele ahlak 
meselesi olduğu için onun felsefi projeleri içinde 
ağırlık kazananı da ahlak sorunsalına dair yaptığı 
sorunsallaştırma ve inşalardır. Nitekim yakın bir 
zamanda kalem aldığı el-Mefâhim el-Ahlâkıyye 
isimli eseri de bu doğrultuda yazılmıştır ve imani 
hususiyet ile felsefi müştereği buluşturma çabası-
nın bir ürünüdür.

El-Ferrak bu girizgâhtan sonra Taha Abdur-
rahman’ın “i’timan teorisi” içinde önem arz eden 
“İnsani müşterek ve felsefi müşterek” kavramla-
rına dair izahatta bulunarak şu hususları ifade 
etti: İnsani müşterek, tüm dinsel, dilsel, ırksal ve 
coğrafî farklılıklarına rağmen insanlar arasındaki 
büyük ortak paydalar, şeklinde tanımlanabilir. Zira 
insanlar yaratılış, fıtrat, yaşadıkları gezegen, ma-
ruz kaldıkları çevre, can taşımak, akılsal bir idrake 
sahip olmak ve yaşamın başka birçok veçhesinden 
ortaktırlar. Aynı gerçekliği paylaşırlar. İnsan ırkına 
mensup olmalarından dolayı tüm insanlara bu hu-
suslar peşinen verilmiştir. İnsanî müşterek üzerine 
yoğunlaşmak insan düşüncesini zenginleştirir ve 
insanlar arasında hem hususiyetleri dikkate alan 
hem de bu hususiyetleri gerekli olan yerde aşan 
ortak bir ahlak geliştirmenin teorik zeminini sağ-
lar. Keza insanoğlu arasında savaşların ve nizaların 
yer almasını engellemek yolunda ilerleme imkânı 
tanır.

Taha Abdurrahman, emrivaki üzerine kurulu 
klasik sistemlerin ve laikliğin iddia ettiği aydın-
lanma düşüncesinin insani müştereği çatışma ve 
muharebe yerine, dayanışma ve tekâmül yönünde 
tahakkuk ettirmede başarısız olduklarını savun-
makta ve İslâm’ın bu hususta taşıdığı imkânları 
modern metodolojiler ve çağın dili aracılığıyla 

tebellür ettirmeye çalışmaktadır. Ona göre bilişim 
ve teknolojinin insanları fiziki olarak birbirine son 
derece yaklaştırdığı çağımızda bu istikamet üzere 
felsefi inşalar hassaten önem kazanmış durumda-
dır.

Felsefi müşterek hususunda ise el-Ferrak, Taha 
Abdurrahman’ın düşüncesi gölgesinde bazı vuzu-
ha kavuşturmalar yaptı. Buna göre “felsefi müşte-
rek” kavramı “büyük felsefi sistemlerin dayandığı 
yöntemler, metinler ve değerler” şeklinde tarif edi-
lebilir. Nitekim “varlık” bütün mevcudat arasındaki 
ortaklığı sağlayan en temel olgudur. Keza sağduyu, 
gündelik işleri yoluna koyma aklı (akl-ı me‘âş), müş-
terek din de böyledir. Bu bağlamda önemli bir hu-
sus da bizzat felsefi müştereğin zemininde yer alan 
dini manevi hakikatlerdir. Taha Abdurrahman bu 
hususu özellikle vurgular. Zira insan bilincine daha 
beşiğindeyken eşlik eden, ona ilk suretini veren fel-
sefe tarihçilerinin tespitiyle bizzat dinin kendisidir. 

Dolaysıyla söz konusu bilinç felsefi aşamaya intikal 
ettiğinde din tarafından kendisine verilen suret ve 
muhtevayı hatırı sayılır ölçüde korumuştur. İşte, 
tam da bu sebepten ötürü Taha Abdurrahman, Ba-
tılı modernitenin imani muhtevaları laikleştirmesi-
nin karşısında durup “imanî manaların kavramlaş-
tırılmasını” savunur.

Dr. Mes’ûd Bûdûha (es-Sıtîf Üniversitesi-Ceza-
yir) “Emanet Paradigmasında Ahlaki Kavramların 
Temeli Olarak Fıtrat İlkesi” başlıklı tebliğine “ah-
lak sorunsalı Taha Abdurrahman’ın birçok eserin-
de önemli bir yer almıştır” tespitiyle başlayarak 
şunları kaydetti: Taha Abdurrahman özellikle son 
dönemlerde yazdığı kitaplarda ahlak tasavvurunu 
özgün olarak inşa etmeye ve gerek klasik İslâm 
düşüncesindeki ahlak tasavvurları olsun gerek 
modern felsefedeki ahlak teorileri olsun öne çıkan 
ahlak tasavvurlarını kapsamlı bir tenkide tabi tut-
maya girişmiştir.

TAHA ABDURRAHMAN ISLÂMÎ ILIMLERI 
AHLAK PERSPEKTIFINDEN YENIDEN GÖZDEN 
GEÇIRMIŞ VE YENI BIR KONUMLANDIRMAYA 

TABI TUTMUŞTUR. ILK BAŞTA DA ISLÂM FIKHI 
VE FIKIH USULÜNÜ AHLAK PERSPEKTIFIYLE 

YENIDEN TESIS ETMIŞTIR. AHLAKI FIKHIN BIR 
CÜZÜ SAYAN KLASIK ANLAYIŞI ELEŞTIRIP ONU 

FIKHIN ZEMININE YERLEŞTIRMIŞTIR. BUNA 
GÖRE HIÇBIR HÜKÜM YOKTUR KI AHLAKI BIR 

DEĞER IFADE ETMESIN.
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Bahusus Batılı ahlak teorisyenleri tarafından 
ahlakın dinden, aklın ve bilimin de ahlaktan ayrı 
tutulmasını eleştirmiştir. Kendi ahlak anlayışını ise 
i’timâniyye teorisi üzerine kurmuştur. İnsanın Al-
lah tarafından kendisine teklif edilen bir emaneti 
yüklenmeyi kabul ettiğini ifade eden i’timâniyye 
teorisi özsel bir hakikat üzerine inşa edilmiştir. Bu 
hakikate göre insan fıtratı gereği ahlaklı bir varlık-
tır. Ahlaki değerler insan fıtratının içinde doğuştan 
yer alır. Bu yüzden bahse konu değerlerin bilgisi 
Taha Abdurrahman’a göre, teorik akıl yürütme-
nin sonunda elde edilen türden değildir, bilakis 
ilahî tecelli ile fıtratta açığa çıkan bir mahiyettedir. 
Buradan hareketle belirtmek gerekir ki, Kur’an-ı 
Kerim’de zikredilen şahitlik, emanet ve risalet mi-
sakları esasen evrenseldir.

Taha Abdurrahman’ın ahlak anlayışında ahla-
ki değerlerin fıtri olması hususunda tebliğ sahibi 
şu hususları dillendirdi: Filozofumuza göre fıtrat, 
ruhun hafızası mesabesindedir. İnsanların ruhla-
rı bu değerlerle ilk misak olan şahitlik esnasında, 
yani bezm-i elest’te donanmıştır. Bu yüzden ahlaki 

değerlerden sapan insanoğlunun insanlık mahiye-
tine halel gelir. Nitekim bu hususu bazı modern 
epistemolojik araştırmalar da ortaya koymakta ve 
inanç temayülünün ve muhtevalarının insan dü-
şüncesinden ve idrak yapısından sezgisel olarak 
sudur ettiğini göstermektedir. Bu anlamda -laik dü-
şünürlerin iddia ettiğinin aksine- insanoğlu nasıl ki 
belli bir yaşa gelince kesbinin bir dahli olmaksızın 
idrakine dil doğuyorsa, aynen öyle de dini muhteva 
ve temayüller de doğar. Buradan hareketle denile-
bilir ki, imanın aklın yapısına aykırı olduğu ya da 
akıl tarafından anlaşılamayacak denli aşkın oldu-
ğu iddiaları tutarsızdır. Tüm bu hususlardan do-
layı “fıtrat” Taha Abdurrahman’ın ahlaki düşünce 
sisteminde önemli bir yer tutar. Zira fıtrat teorisi 
sayesinde değerlerin hariçten kesbedilmediği, izafî 
olmadığı ve akla aykırı olmadığı açığa çıkar.

Seküler Kabullerin Yapıbozumu ve Ahlaki Zaman

Dr. Hişâm La‘şûş’un (Uluslararası Eğitim ve 
Bilimsel Araştırmalar Merkezi Müdürü-Fas) teb-
liği ise “Taha Abdurrahman Düşüncesinde Ahlaki 

Mesuliyet… Seküler Yönelimden Emanet Bağlamı-
na” başlığını taşıyordu. La‘şûş tebliğinde genel ola-
rak Taha Abdurrahman’ın Hans Jonas’ın “medeni 
sorumluluk” teorisi üzerine kurduğu ahlak anlayı-
şına yönelttiği eleştiriler üzerine durdu. Ve hülasa-
nın hülasası olarak şu hususları dikkati nazarlara 
sundu:

Taha Abdurrahman’ın ahlak konusundaki dü-
şünceleri büyük oranda seküler düşüncenin bu 
konudaki müsellem kabullerini yapıbozumuna 
uğratıp onları aşmak, seküler ahlak teorilerinin 
insanlığı karşı karşıya bıraktığı büyük krizleri çöz-
me imkânlarını barındıran vahiy temelli bir ahlak 
inşa etmek amacına dönüktür. Bu ahlaki krizlerin 
en belirgin tezahürü, dünyada gittikçe vahşileşen, 
kulaklarını bütün ahlaki ve vicdani değerlere kapa-
yan tüketim ihtirasıdır. Modern ahlak teorisyenleri 
içinde Hans Jonas gibi filozoflar içinde söz konusu 
krizleri aşmak üzere “sorumluluk ahlakı” gibi teo-
riler geliştirmişlerse de bir semere elde edememiş-
lerdir. Zira bu teoriler incelikli bir tahlile tabi tu-
tulunca görülür ki, onlar da tıpkı modernite içinde 

neşet eden önceki ahlak teorileri gibi kategori ve 
kavramlarını dinden alıp içerikleri üzerinde tasar-
rufta bulunma sonucu meydana getirilmişlerdir. 
Mevcut krizlerin sebebi ise esasında insanoğlunun 
gaybî olanla alakasını kopartılıp gaybî olanın sıfat-
larının insanoğluna atfedilmesidir. Dolaysıyla aynı 
sebebi bünyesinde barındıran hiçbir teori modern 
Batılı medeniyet tarafından insanlığın sürüklendi-
ği ahlaki çözülüşlere derman olmayacaktır.

Arş. Gör. Muhammet Ateş ise (Kütahya Dumlu-
pınar Üniversitesi-Türkiye) “Taha Abdurrahman’ın 
Pragmatik Perspektifinde Dinî Hususiyetin Felsefi 
Müştereği Genişletmedeki Rolü” başlıklı tebliğine 
Taha Abdurrahman’ın özgün düşünceye ancak in-
sanın kendi dilinin ve dinin hususiyetleri vasıtasıy-
la ulaşabileceği yönündeki tezinin, İslâm âlemine 
kendi pragma’ları içinde düşünce üretme ve böyle-
likle insani müştereğe katkıda bulunma hususun-
da özgüven kazandırma potansiyeline sahip oldu-
ğunu ifade ederek başladı.

Ateş, sunumunda özellikle Müslümanların ken-
di dinlerinden hareketle üretecekleri ve felsefi bir 
hüviyete büründürecekleri kavram ve kuramlar 

TAHA ABDURRAHMAN, EMRIVAKI ÜZERINE KURULU KLASIK SISTEMLERIN VE LAIKLIĞIN IDDIA 
ETTIĞI AYDINLANMA DÜŞÜNCESININ INSANI MÜŞTEREĞI ÇATIŞMA VE MUHAREBE YERINE, 

DAYANIŞMA VE TEKÂMÜL YÖNÜNDE TAHAKKUK ETTIRMEDE BAŞARISIZ OLDUKLARINI SAVUNMAKTA 
VE ISLÂM’IN BU HUSUSTA TAŞIDIĞI IMKÂNLARI MODERN METODOLOJILER VE ÇAĞIN DILI 

ARACILIĞIYLA TEBELLÜR ETTIRMEYE ÇALIŞMAKTADIR.
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vasıtasıyla felsefi müştereğe katkıda bulunma 
imkânları üzerinde durdu. Taha Abdurrahman’ın 
Müslümanlar tarafından günümüzde felsefi müş-
tereğe yapılacak en anlamlı, hatta en zaruri katkı-
nın kendi dini hususiyetlerinden hareketle gelişti-
recekleri özgün ahlak felsefeleri olduğu yönündeki 
tezinin mahiyeti ve sebeplerini tahlil etti.

Nitekim Taha Abdurrahman da bu doğrultuda 
bir ahlak teorisi geliştirmiş ve bu ahlaki inşayı da 
modern felsefenin diliyle yapmıştır. Ama söz konu-
su inşaya klasik İslâm düşüncesindeki ve modern 
Batı felsefesindeki ahlak tasavvurlarını tenkit ede-
rek başlamıştır. Çünkü düşünce tarihinin herhangi 
bir momentumunda yapılan her terkip kaçınılmaz 
olarak bir tenkit faaliyeti gerektirir. Daha önce inşa 
edilmiş olan çağın ihtiyaçlarına cevap verebilirliği 
bakımından etraflıca yoklanıp sınanır ve ondaki ölü 
değerler ayıklanır, halele uğramış yönler revize edi-
lir, eksik yerler de inşa edilir. Taha Abdurrahman 
ahlak bağlamında söz konusu tenkit ameliyesini 
klasik İslâm düşüncesinde -özellikle kelam ve usul 
geleneğinde- yer alan ahlak teorilerine yöneltmiş ve 
onlarda Yunan ahlak tasavvurlarının etkisi olduğu-
nu öne sürmüştür. Modernitenin ahlak teorilerin-
de ise ahlakın bizzat menşei, doğası ve mahiyetine 
aykırı ön kabuller olduğunu iddia etmiştir. Bunlar 
ahlakın dinden bağımsız olduğu ve olgunun değer 
taşıdığı şeklindeki müsellem önermelerdir. Taha bu 
her iki ön kabulünde batıl olduğunu savunmuştur.  
 Tenkit aşmasından terkip aşamasına geçen Taha, 
kendi ahlak anlayışını tamamen Kur’ân-ı Kerim’in 
asli manalarından almış, onları felsefi bir formas-
yonla kavramsallaştırmış ve insanî müştereğe bir 
ahlak manzumesi sunmuştur. Kendi dinî hususi-
yetlerinden hareketle insani müştereğe bir ahlak 
anlayışı sunmanın meşruiyeti ona göre iki husus-
tan kaynaklanmaktadır. İlki hakiki özgünlüğün ve 
evrensel olana gerçek katkının ancak her düşünü-
rün kendi dilsel ve dinsel hususiyetleri içindeki 
imkânları kullanarak üreteceği düşünceden çıka-
bileceği yönündeki kanaatidir. Bu anlamda sade-
ce Müslümanlar değil, diğer dinlere mensup her 
düşünür de bu anlamda inşalar yapabilir ve felsefi 
müştereğe tekliflerde bulunabilir. Diğer husus ise 
Taha Abdurrahman’ın zaman tasavvurunun ürü-
nüdür. Çünkü Taha’ya göre zaman ikiye ayrılır: Tek-
nolojik zaman ve ahlaki zaman. Teknolojik zaman 
dünyaya hükmetme imkânı veren ve milletler ara-
sında değişen bir zamanken ahlaki zaman vahyin 
inmesiyle sahibini bulur. Son vahyin sahibi Müslü-
manlar olduğuna göre ahlaki zaman onların uhde-
sindedir. Dolaysıyla modernitenin ahlaki bağlamda 
ifsat ettiklerini ıslah etmek Müslümanlar için bir 
düşünsel konfor değil, bir dinî vecibedir.

Emanet Paradigması

Dr. Abdullah el-Hedârî (Efkâr Araştırma ve 
İnceleme Merkezi Müdürü-Fas) “Emanet Paradig-
ması: İmani Manaları Çözümleme Mekanizmala-
rı Olarak Tevessül etmek” başlıklı tebliğine “Taha 
Abdurrahman’ı el-Mefâhim el-İ’timâniyye isimli 
eserini yazmaya ve onda ahlak sorunsalına yoğun-
laşmaya iten felsefi bağlam nedir?” şeklinde bir so-
ruyla başladı. Ve cevap sadedinde şu hususları zik-
retti: Taha Abdurrahman daha önceki eserlerinde 
daha ziyade ahlaki bir tenkit faaliyetinde bulunu-
yordu. Fakat bu eseriyle ahlak merkezli bir dünya 
görüşü ikame etme düzlemine intikal etmiştir. Bu 
dünya görüşü köklerini gaybîyyâta ait alandan al-
maktadır. Binaenaleyh, denilebilir ki “emanet teori-
si” perspektifinde kurmaya çalıştığı ahlak felsefesi, 
kendi pragma’mızda köklü bir şekilde yer alan ima-
ni esaslar üzerine kuruludur.

El-Hedârî bu hususlardan hareketle şöyle bir 
tespitte bulundu: Taha Abdurrahman’ın bu düşün-
sel projeyi ikame etmekle güttüğü esas amaç, imani 
manaları felsefi kavramlar hâline getirmek ve fel-
sefi tasavvurlar inşa etmektir. Zira evrensel ahlak 
düşüncesi içinde hatırı sayılır bir yer edinmenin 
yolu felsefi kavramlaştırma ve kuramsallaştırma-
dan geçer.

Abdulhafîz er-Rîh (V. Muhammed Üniversitesi-
Fas) “Taha Abdurrahman Düşüncesinde Medeni 
Sorumluluk Kavramına Emanet Paradigması Pers-
pektifiyle Bir Yaklaşım” başlıklı tebliğinde mün-
hasıran Taha Abdurrahman’ın “medeni sorum-
luluk” kavramına yaklaşımı üzerine durdu. Bu 
yaklaşımı vuzuha kavuşturmak için öncelikle Taha 
Abdurrahman’ın ahlak meselesi hususundaki pers-
pektifini oluşturan el-i’timâniyye teorisine vâkıf 
olmanın gerekliliğini ifade etti ve bu teorinin fikri 
takibini Taha Abdurrahman’ın konuya ilişkin ki-
tapları üzerinden çok özet bir şekilde yaptı.

Sempozyumda katılımcıların tebliğlerinin yanı 
sıra, izleyici ve dinleyici olarak hazır bulunan aka-
demisyen ve öğrencilere katkı yapma ve soru sor-
mak imkânı tanındı. Bu anlamda birçok kimse hem 
katkıda bulundu hem de sunulan tebliğlerin içerik-
lerine yönelik sualler yöneltti. Sempozyumun ka-
panış konuşmasında sunulan tebliğlerin bir kitap 
hâlinde basılacağı belirtildi. Hazır bulunan öğren-
cilere de yüksek lisans ve doktora tezlerinde Taha 
Abdurrahman’ın düşünsel projelerini bahse konu 
etmeleri tavsiye edildi.
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P rofesör Seyyid Hüseyin 
Nasr, George Washington 

Üniversitesi’nde İslâmî Araştırmalar 
profesörü, önemli bir Müslüman en-
telektüel, önemli bir Müslüman lider, 

önemli bir mutasavvıf grubun lide-
ri. İran asıllı (Nasr), uzun zamandır 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşı-
yor. “Korona’ya Bakış” serimizin bir 

parçası olan bu söyleşiye katı-
larak bize zaman ayırdığınız 

için teşekkür ederim. Çok 
minnettarım.

Bismillahirrahma -
nirrahim. Sizinle birkaç 

dakika beraber ola-
bilmek benim için 
bir zevktir.

Tanrı’nın vak-
tine göre öyle ama 
bize göre birkaç 
dakikadan daha 
fazla olacak in-
şallah. Bu korona 
meselesi, sizi kay-
da değer bir şe-
kilde etkiliyor mu 
yoksa her zaman 
nasılsa öyle mi si-
zin için?

Hayır, her zamanki gibi değil. Ders-
lerimi Skype üzerinden yapıyorum ve 
çoğu insan tek başına kalmış durum-
da, ayrıca üniversite kapalı. Yani zor 
bir durum söz konusu.

Ama Zoom’un çözemeyeceği bir şey 
yok sanırım.

Sadece Tanrı çözebilir.

Felaketlerden Öğrenmemiz Gerekenler

O zaman Tanrı üzerine, Tanrı ve 
koronavirüs üzerine konuşalım. Bu 
konuyu merkeze alalım, çünkü koro-
navirüs hepimizi korkuttu ve en ni-
hayetinde tüm kaygılarımızın ve her 
şeyin cevabı Tanrı’da. Bu yüzden, bu 
meseleyi bugünkü sohbetimizin esas 
konusu yapalım. Şimdi, daha demin 
söylediğimden yola çıkarak başlaya-
biliriz. İnsanlar korkuyor. Havada 
korku var, kaygı var, hatta panik bile 
var. İnsanlara nasıl bir ilahi ilaç su-
nabiliriz? Kendi Şii perspektifinizden, 
tasavvuf perspektifinizden, daha kap-
samlı İslâmî perspektifinizden ne tav-
siye edebilirsiniz? İnsanlara korkula-
rı ve kaygılarıyla başa çıkmalarında 
yardımcı olabilecek neler önerebilirsi-
niz?

George Washington Üniversitesi’nde İslâmi Araştırmalar Profesörü Seyyid Hüseyin Nasr, 
İslâm geleneği ve felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla dünyanın en etkili Müslüman 

düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal bilimler alanında çalışmalarıyla 
önde gelen entelektüeller ve düşünürler arasında yer alan Nasr ile Elijah Dinlerarası 
Enstitüsü’nün Müdürü Haham Alan Goshen-Gottstein tarafından yapılan ve 8 Haziran 

2020’de YouTube’da yayımlanan söyleşi hem korona süreci hem de Nasr’ın gelenek, dünya 
dinleri başta olmak üzere diğer meselelere nasıl baktığını göstermesi bakımından önemli. 
Düşünürün bilhassa “Diller farklı ama mana aynı” çerçevesinde söyledikleri de eleştiriyi 

hak ediyor. Buna rağmen dünyanın geçiciliğini unutan kibirli modernlerin yanlışlarını 
gözler önüne sermede son derece değerli vurgular içeren söyleşinin, düşünürün bakış 
açısı göz önünde bulundurularak okunmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. (Umran)

KORONAVİRÜS: UNUTTUĞUMUZ PEK ÇOK HAKİKATİ 
BİZE HATIRLATAN GÜÇLÜ BİR UYARI!
SEYYİD HÜSEYİN NASR
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Öncelikle, inançlı insanlar; ister Yahudi, Hristi-
yan, Müslüman, Hindu, Budist olsunlar fark etmez. 
Her biri kendi dilinde, biz (inançlı insanlar) bu dün-
yadaki felaketlerin amellerimize karşılık Allah’ın 
verdiği bir cezanın veya bir uyarının veyahut bizi 
uyandıracak bir hapın işaretleri olarak görüldüğü 
bir geleneğe bağlıyız. Kur’ân, felaketlerden dersler 
çıkarmamız gerektiğini söyleyen referanslarla dolu; 
dünyanın geçiciliği, üzerinde durduğumuz topra-
ğın kırılganlığı, servetin, gücün vesairenin uyuş-
mazlığı ve (felaketlerin sonunda) bize, ruhumuza 
alçakgönüllü bir taraf kazandırması. Depremler, 
veba veya benzeri bildiğimiz 
büyük trajediler, moderni-
te öncesinde Batı’dan Çin’e 
kadar dünyadaki tüm gele-
neksel insanlar tarafından 
kendilerine gelmeleri için 
bir işaret/uyarı olarak dü-
şünülüyordu. Böylelikle, bir 
tür lütuf olarak görülüyordu. 
Eski Ahit’teki pek çok pey-
gamberin -sizin peygamber-
lerinizin, biz Müslümanların 
sizlerle paylaştığı peygam-
berlerin- yükümlülüğü tam 
da insanları bir manada kor-
kutmaktı. Ama olumsuz bir 
tarzda değil. Büyük bir Müs-
lüman ilahiyatçı ve sufi olan 
Gazali’nin şu sözü aklıma 
geldi: “Allah ile insan arasın-
daki fark, bir insandan kork-
tuğumuzda ondan kaçmamız 
Allah’tan korktuğumuzda ise 
ona doğru koşmamızdır.” Do-
layısıyla, sıradan insanların 
etrafındaki dünya, gerçeklik 
olarak tanımladıkları dünya 
sarsılmaya başladığında duy-
dukları korku, onları değiş-
mez gerçeğin -dünyaya Allah 
tarafından gönderildiğimiz gerçeğinin- tam idraki-
ne varmalarını sağlayarak olumlu olabilir.

Peki, çok fazla şeyden bahsettiniz. İlk olarak, 
söylediklerinizin, röportaj yaptığım ve Hasidik 
bir haham olan Haham Kennick ile olan benzerli-
ğinden çok etkilendim. O da aynı fikri aktarmıştı. 
Senden sana kaçıyorum. Yani korku ve kaçış tam 
anlamıyla Tanrı’ya dönmektir. Bu manada bir 
davet, ama siz aynı zamanda bir ceza ve gelecek 
olayların işareti olduğundan bahsettiniz. Sizce ya-
şadıklarımız bir ceza mı yoksa sadece uyanmamız 
için bir çağrı mı? Bu durumda Covid-19’u nasıl gö-
rüyorsunuz?

Bu çok karışık bir mesele. Teolojik açıdan, 
Tanrı’nın kayıtsızlığında mutlu mesut yaşamak is-
teyen modern insanı göz önüne aldığımızda kesin-
likle bir ceza. Dinî açıdan, saçma bir durum, çünkü 
o (modern insan), hayatının gerçekliğini, etrafın-
daki dünyayı ya da el üstünde tuttuğu değerlerin 
tamamını yaratmamıştır. Kendini ne kadar güçlü 
hissederse hissetsin, şu veya bu işi yapabiliyor ol-
sun fark etmez, o yaradan değildir ve koronavirüs 
gibi bir olay bize bunu hatırlatmanın çok iyi bir 
yolu. Tüm bilime, hastanelere, biyolojiye, kimyaya 
ve olup bitene bakın. Kibirli modern insan her şeyi 
çözebilmekteyken bir küçük virüs, milimetrenin 

milyonda biri ya da her ney-
se, geliyor ve tüm düzeni bo-
zuyor. Ayrıca, sıradan insan-
ların buna vâkıf olmadığını 
fark etmek te çok önemli. Mo-
dern bilim felsefesi çalışanlar 
bilirler ki öngörü olmadan 
fizik olamaz.

Ben, MIT’de fizik öğre-
nimi görürken hocam bana 
her zaman, eğer fizik bir olayı 
öngöremiyorsa, o fizik değil-
dir, derdi. Bu bilim değildir. 
Aslında böyle aniden ters yüz 
oluyoruz. Tüm bu bilimlerle, 
modern bilime tapınmayla 
ve tüm bu teknolojiler vesai-
re varken, bir anda kimsenin 
öngöremediği bir şey oluyor. 
Üstelik bu şey o kadar kuv-
vetli ki bizleri -öylesine güçlü 
insanları- korkuttu, zayıflattı 
ve bir köşeye çekilmemize 
sebep oldu. Ben inanıyorum 
ki nihayetinde biz bunun 
üstesinden geleceğiz, çünkü 
Tanrı’nın böyle bir son istedi-
ğini düşünmüyorum. Bunun 
geçip gidecek bir olay oldu-

ğuna inanıyorum, inşallah. Ama yine de, kendimizi 
büyük görmememiz gerektiği alınacak önemli bir 
ders, dünyanın sahibiymiş gibi bir tavırla istediği-
miz her şeyi yaparız, kimsenin bizim üzerimizde 
bir hakkı yoktur, falan filan.

Bu yüzden, bunun (koronavirüsün) sebep ol-
duğu acılara rağmen, çok sayıda ölüme rağmen 
manevi bir diriliş için -en azından modern bilim ve 
teknoloji tarafından ortaya atılan bütün iddiaların 
doğru olmadığını anlayacak kadar akıllı olan in-
sanlar için- bir fırsat olacağını umuyorum. Elbette, 
bilim pek çok şey yapabilir, yapamaz demiyorum 
ama bilim her şeyi bilen değildir, hem de hiç değil-
dir. Ve senin ve benim, şimdi değil, ama atalarımı-
zın veya sen ve ben Orta Çağlar’da yaşıyor olsaydık 

DEPREMLER, VEBA VEYA BENZERI 
BILDIĞIMIZ BÜYÜK TRAJEDILER, 

MODERNITE ÖNCESINDE BATI’DAN 
ÇIN’E KADAR DÜNYADAKI 

TÜM GELENEKSEL INSANLAR 
TARAFINDAN, KENDILERINE 

GELMELERI IÇIN BIR IŞARET/
UYARI OLARAK DÜŞÜNÜLÜYORDU. 

VE BÖYLELIKLE, BIR TÜR LÜTUF 
OLARAK GÖRÜLÜYORDU. ESKI 

AHIT’TEKI PEK ÇOK PEYGAMBERIN 
-SIZIN PEYGAMBERLERINIZIN, 

BIZ MÜSLÜMANLARIN SIZLERLE 
PAYLAŞTIĞI PEYGAMBERLERIN- 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAM DA 
INSANLARI BIR MANADA 

KORKUTMAKTI. AMA OLUMSUZ 
BIR TARZDA DEĞIL.
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bizim Tanrı’ya, hahamlara, ulemaya, dinin temsil-
cilerine duyduğumuz güven, bu güvenin tamamı 
modern bilim adamlarına ve doktorlara nakledildi. 
Bu güven nakli bizim için gerçekten doğru olmadı.

Dinî liderlerimize güveniyorduk, çünkü onla-
rın en nihayetinde Allah’tan gelen bir yetkiye sahip 
olduklarına inanıyorduk. Sonra modern bilimlere 
ve teknolojilere güvenmeye başladık. Sen ve ben, 
New York’ta 80. kata çıkan bir asansöre biniyoruz. 
Birinin yaptığı teknolojinin bizi iki dakika içeri-
sinde aşağı indireceğine inanıyoruz. 80 kat aşağı, 
sokağa indireceğine. Veya milyon tane başka şey, 
uçağa binmek gibi, bunun gibi şeyler. Bu güven, 
modern bilime ve teknolojiye nakledildi. Bunun 
bazı olumlu etkileri var, yoktur demiyorum. Ama 
aynı zamanda çok, çok olumsuz etkileri de oldu. 
Zihnimizin ve ruhumuzun sadece belirli bir kısmı-
na aşırı güvenerek diğer kısımları ihmal etmemiz 
bakımından olumsuz etkileri oldu.

Şu anda bile, mesela, tecrit, insanlara yakın 
olamama dikkate değer bir durum. Sanki insanla-
rı manevi bir inzivaya çekilmeye zorluyor. Tasav-
vufta, bir kişi manevi bir yola girmek istediğinde 
üstadı tarafından inzivaya sokulur. Arapça halvet 
diye adlandırdığımız inzivaya girer. Bir odada tek 
başına. Allah’la yalnız olabilmek için ve başkala-
rıyla ilişkiden ayrı olarak bu yalnızlık ruhun kon-
santre olmasına ve kendi içine gelmesine, Tanrı’nın 
bulunduğu yere içsel olarak çekilmesine imkân 
sağlar. Bir şekilde hepimiz bunu yapmaya zorlanı-
yoruz. Bu yüzden, çoğumuzun bundan en azından 
bir ders alacağını umut ediyorum.

Manevi İnziva ve Hayata Bakışın Farklılaşması

Oldukça etkili girizgâhınız için teşekkür ede-
rim. Sizinle, beni zorlayan ve pek çok insanın da 
zorlanacağını bildiğim bir fikri paylaşmama izin 
verin ve bizim de öyle olacağımızı (zorlanacağı-
mızı) biliyorum, bazı insanlar müteakip sebepten 
ötürü söylediğinizi anlamakta zorlanacaklardır. 
Yahudi cemaatine bakalım. Yahudi cemaati hem 
New York hem İsrail de çok ağır hasar gördü ve 
cemaatin en ağır hasar alan kesimleri aynı za-
manda en dindar kesimleriydi. Durum böyleyken, 
eğer virüs bize Tanrı’yı unutmamayı öğretmek için 
geldiyse nasıl oluyor da teknolojiyle, bilimle en az 
alakadar olan ve görünüşte en dindar insanları 
buluyor? Bir şeyler ters gidiyor, eğer Covid-19’dan 
alınacak ders kendimize itibar etmemekse yanlış 
insanlar cezalandırılıyor.

Bu çok mühim bir soru, teolojik açıdan da 
mühim ve cevaplaması oldukça zor bir soru. Ben 
İslâm’ın cevabı budur şeklinde bir ifade kullan-
mak istemiyorum, buna cüret edemem ama dini 
öğrenmeye çalışmış ve hayatını dindar biri -Müs-
lüman- olarak yaşamaya çalışmış biri olarak benim 

cevabım İslâm’ın peygamberinin bir sözüne dön-
mek olacaktır: “Allah kimi en çok severse en fazla 
onu sınar”. Yani hayat imtihanlarına, inançlı insan-
lar inançsızlardan daha fazla maruz kalırlar, çünkü 
(bu imtihanlar) onları bir nevi cennete hazırlar. Bu 
imtihanlardan geçmeyenler ise -inşallah yollarını 
değiştirirler, kimsenin lanetlenmesini istemiyoruz 
ama- kendilerini lanetliyorlar.

Bir bakıma bu, Tanrı’ya karşı dönmüş olanla-
rın Tanrı’yı unutmaları için yine Tanrı tarafından 
verilmiş bir izindir. Kur’ân’da buna benzer bir ayet 
var, “Yanlış yola sapmış kimselerin kendi yollarına 
gitmelerine izin veririz, (yanlış yola sapmış kimse-
leri) bırak kendi yollarına gitsinler.” Bu yüzden, bu 
trajedide Yahudi cemaati ve bu ülkedeki dini hayat 
için çok kıymetli olan çok sayıda dindar Yahudi’nin 
yaşadığı Brooklyn gibi bir yerin Manhattan’daki 
Madison caddesinde ve 70. caddede oturan insan-
lardan daha büyük kayıplar vermiş olması gerçek-
ten ilginç (bir durum). Ama benim anlayışım bu ve 
pek çok kez tarihte ve Kur’ân’da da bunu görebili-
yoruz. Kur’ân’da bu konuya değinen pek çok ayet 
vardır.

Münzevinin halvet meselesine geri dönelim. 
Tasavvuf geleneğini çok yakından tanıyorsunuz. 
Peki, manevi hayata hazırlık olarak girilen bu in-
ziva tam olarak nasıl işliyor? Bu eğitim sırasında 
(kendi) içinize yönelirken Tanrı’ya mı, kusurları-
nıza mı, genel olarak toplumla ilişkinize mi odak-
lanmanız gerekiyor? Veya diğer bir deyişle, içe 
yönelme ve mecburi yalnızlık ile tesanüt hissi ve 
toplumun geri kalanıyla, dünyayla bağlılık ara-
sındaki ilişki nedir?

Bu çok önemli bir soru. Yalnız doğar ve yalnız 
ölürüz. Bunu inkâr edemeyiz. Manevi bir inzivaya 
çekilmek bir bakıma ölümün pratiğini yapmaktır. 
Tanrı ile yalnız kalmanız gerekir. Peygamber olduk-
ça muammalı bir sözünde “Ölmeden önce öl. Böy-
lece öldüğünde ölmezsin!” demiştir. Ve kesinlikle 
kabalada ruhsal bir ölüm var, Hristiyanlık’ta da 
var. Kendi nefsine dünyaya doğru, kendi dünyevi 
ruhuna doğru ölmek evrensel bir fikirdir. Halvet-
te yapmanız gereken şey işte bu, yani dünyayı bir 
kenara koymanız, kapıyı kapatıp dünyayı dışarıda 
bırakmanız ve toplumla ilişkinizi, annenizi, baba-
nızı hiçbir şeyi düşünmemeniz gerekiyor. Sadece 
sizden aşkın ve üstün ruhsal gerçeklik olan Tanrı 
ile doğrudan ilişki (kurmalısınız). Ve bir kez bunu 
yaptığınızda bu pratik yoluyla iç ruhunuz ilahi var-
lık tarafından beslenir.

Sonrasında (inzivadan) çıkarsınız ve ruhani 
pratikle kazandığınız mükemmellikleri, ailenizle, 
toplumla vesaireyle ilişkinizde kullanmaya çalışır-
sınız. Halvet sosyal bir hizmet için yapılmaz ama 
insanın ruhunu çıkarcılıktan, dağınıklıktan, gurur-
dan uzaklaştırıp Tanrı-merkezli olmaya çevirerek 
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en büyük sosyal hizmeti yapar. Bütün peygamber-
ler bunu yapmıştır. İsa 40 gün boyunca çöle git-
mişti. İslâm’ın peygamberi inzivaya çekilirdi. Musa 
Sina Dağı’nın zirvesine çıkıyor. Neden On Emir’i, 
Kızıldeniz kıyısında oturan Yahudi halkının arasın-
dayken almadı? Bu çok, çok önemli bir soru. Onu 
(On Emir’i) tek başına Tanrı’dan aldı ama sonrasın-
da (insanların yanına) indirdi ve binlerce yıl boyun-
ca tüm insanların hayatını değiştirdi. İnsanlar hâlâ 
üç bin yıl sonra ona göre yaşıyorlar. O yüzden Musa 
bencildir, insanları düşünmüyordu, sadece kendisi-
ni düşünüyordu diyemeyiz. Bu doğru olmaz. Tan-
rı ile olan ilişkinizi düşünmek bencil olmak değil, 
diğerkâm olmaktır.

Nefs, İbranicede nephesh, Arapçada nefs, nefsi 
aşmak ve bunu yaptığınızda, ruhunuz ilahi ger-
çeklikten öyle bir beslenebilir ki, her zaman kendi 
sınırlarını aşar. Sadaka budur, başkasını sevmek, 
hizmet etmek budur. Sı-
nırın, kendi ruhunuzun 
sınırının ötesine geçersi-
niz. Gidip kendinize veya 
eşinize -eşiniz de ruhu-
nuzun sınırları içerisin-
dedir bir manada- para-
nızı harcayarak bir elbise 
satın alabilirsiniz. Ama 
verdiğinizde, Arapçada 
ethar, hiçbir beklentiye 
girmeden verdiğinizde 
gerçekten hayırsever 
olursunuz. Ve bu, önce 
kendinizi zahire, laf ka-
labalığına, gurura bağ-
layan her şeyden kopar-
manız ve dünyadan bağlantınızı kesip Tanrı ile 
birlikte olmanız ve böylece Sayeduna İsa’nın “Dün-
yada olmak ama dünyevi olmamak” sözünü takip 
etmeniz ile olur. Tanrı ile birlikte olmak için dün-
yeviliğinizden arınıp sonrasında dünyaya geliyor-
sunuz ama Tanrı ile birlikte bu yüzden yaptığınız 
her şey diğerkâmlıktır. İşte gerçek iyi insan budur. 
Eğer zengin veya meşhur olmak için ya da babanız 
mutlu olacağı için ya da Kudüs’te veya Tahran’da 
ailenizin adı daha meşhur olacağından iyiyseniz, 
gerçek iyilik bu değildir. İyilik, gerçek iyilik hiçbir 
şey beklemeden kendinden verendir. İyi davranışın 
karşılığı, en derin anlamda iyi davranışın kendisi-
dir. Yine, bu bir kabalistik vecizedir. Herhangi biri 
tarafından söylenen tüm derin sözleri kabalada 
bulabilirsiniz. Yani tüm bunlar sizin tarafınızdan 
biliniyor.

Çok Gürültülü Bir Dünyada Yaşıyoruz

Biliyorum ama şu anda o tek hakikati Müslü-
man zaviyeden dinliyoruz. Böylece, (bu hakikatin) 
başka yerlerde de var olduğuna inanıyorum. Ve 
(bu hakikatin) Müslüman tarafını bizimle paylaş-
tığınız için minnettarız. O zaman bu öğretiyi inzi-
vaya zorlanan insanlara uygulayalım. Söyledik-
lerinizden ben şunu anladım, hayatınızı dışarıda, 
Zoom’da veya televizyonda yeniden yaratmakla 
vakit kaybetmeyin. (Vaktinizi) başka bir şey için 
kullanın. Dolayısıyla bir karantina durumunda, 
sosyal mesafe dedikleri bir durumda içeride kal-
maya zorlanan insanlara nasıl bir talimat veya 
öneri verirsiniz? Şimdiye kadar söylediklerinizi 
göz önünde bulundurarak bu süreçte nasıl yaşa-
malarını önerirsiniz?

Öncelikle, herkes için aniden keskin bir kopuş 
söz konusu olamaz. Hâlâ, başkalarıyla konuşmaya 
veya televizyonda bir program izlemeye ya da buna 

benzer şeyler yapmaya 
ihtiyacı olan insanlar var. 
Ve (insanlara) kimseyle 
telefonda konuşma, hiç-
bir televizyon programı 
seyretme tarzında şeyler 
söyleyemezsin. İnsanlara, 
kendileriyle daha çok za-
man geçirmelerini -nasıl 
olsa bolca zamanımız var- 
bu zamanı kendilerini 
tanımaya ve kendileriyle 
mutlu olmaya ayırmaları-
nı tavsiye edebilirim.

Öğrencilerime her za-
man şu örneği veririm. 
Diyelim ki Afganistan 
ya da Tahran’ın kırsal 

kesiminde veya İslâm dünyasının uzak bir köşe-
sine araba sürüyorsunuz, çoğu zaman bir otobüs 
ya da ona benzer bir şey bekleyen bir kadın ya da 
bir adam görürsünüz. Üç saat boyunca ufka baka-
rak oturur. New York metrosundaki biri aynı şeyi 
yapsa çıldırırdı. Her zaman harici uyarıcılara sahip 
olmak zorundayız.

Bugünlerde kulaklığımız var. Sesler, gürültü 
vesaire. İç gürültümüzün desibelini düşürmek, 
yavaş yavaş birbirimizi tanımayı öğrenmek ve sü-
rekli dışarıya doğru bir kaçış içinde olmadan içsel 
varlığımızla olmak için güzel bir zaman. Herkesi 
dışadönük yapmak, her zaman dışarıya çıkmaya 
zorlamak modern toplumların doğasında var. Evet, 
bazen dışarı çıkmanız gerekir ama aynı zamanda 
içeride nasıl yaşayacağınızı da öğrenmeniz (gere-
kir). Ve bu zorla yapılamaz.

Yıllar yıllar önce İran’da bir arkadaşım oldu-
ğunu hatırlıyorum. Sarıklılardandı, mollaydı ama 
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çok bilgili ve çok iyi bir insandı. Herhâlde verdiği 
bir ders yüzünden hapishanedeydi. Ve hapse gir-
diğinde tabii ki çok çok mutsuzdu, meşgalesine 
el konulmuştu ve benimle iletişime geçti, ben de 
ona Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’sinin bir nüsha-
sını gönderdim. “Bunu okumamın vakti gelmişti” 
dedi ve ben “bunu bir romanı okur gibi okuma, 
parça parça oku ve üzerinde düşünüp manasını 
içine sindir” dedim. Dört ay sonra “hapisten çıka-
bilirsin.” dediler. O çıkmak istemedi. Çıktığında 
“O kadar mutluydum ki iç benliğimi yeniden keş-
fettim.” dedi. Ve kendisi dış faaliyetlere, dışsallaş-
maya alışık bir mollaydı. Yani bu dönem bizim için 
tamamen olumsuz olmak yerine biraz sessizliği 
öğrenmemiz için faydalı bir fırsat olmalıdır. Çok 
gürültülü bir dünyada yaşıyoruz. Gürültüyü azalta-
lım. Televizyon, radyo, müzik olmasın demiyorum 
ama bunları azaltalım. Kendinizle birkaç saat geçi-
rin. Ve bence bunun hepimize faydası olacaktır.

Yalnız Kalmanın İmkânları

Çok bilgece bir nasihatti. Pekâlâ, insanlara 
verdiğiniz tek bir pratik tavsiye fark ettim, Rumi 
okumak. Bu hususi dönemi atlatmanın bir yolu 
da Rumi okumak. Ama belki bize biraz daha ipu-
cu verebilirsiniz. Bir insan kendisiyle olmayı nasıl 
öğrenir? Eğer Afganistan’da büyümediyseniz ve 
ufka bakarak üç saat oturmaya alışık değilseniz 
ve daha haraketli dışarıya dönük bir hayata alı-
şıksanız ve bu yeni durumla karşı karşıya kalıyor-
sanız -medyatör falan da değilsiniz- (böyle birine) 
beraber olmaya alışık olmadığı bir tarafını arka-
daş edinmeye çalışırken ne gibi önerilerde buluna-
bilirsiniz?

Bu çok mühim bir soru. Öncelikle, çoğu insan 
konsantrasyon yeteneğinden yoksundur. Hiçbir 
şeye 30 saniye dahi konsantre olamazlar. Parmağı-
mı öğrencilerimin önünde tutarak onlara “Kaçınız 
bir dakika boyunca önünüzdeki parmağa konsant-
re olabilir?” diye sordum. Yaklaşık 20 saniye sonra 
aklınız arabanızı nereye park ettiğiniz konusunda 
dolaşmaya başlar, öğle yemeğinde ne yiyeceksiniz, 
kız veya erkek arkadaşınızı ne zaman arayacaksınız 
vesaire. Bu (konsantre olmak) zor bir iş. Yapmamız 

gereken şey, meditasyon ve benzeri şeyleri yapmak 
için eğitim almamış insanların yapması gereken 
şey, eğer dindar değilseniz bunu daha çok zorlaştı-
rır. Eğer dindarsanız tavsiyem bu süreçte size yar-
dım etmesi için her zaman Tanrı’ya dua etmeniz 
olacaktır. Ve bu çok, çok etkilidir. Ama bunu ya-
pamayacaklar için, gözleriniz kapalı veya açıkken 
odanın bir köşesine oturduğunuzda ve dışsal ola-
rak hiçbir şey yapmadığınızda zihninizdeki hayal 
gücü melekesi çok hızlı bir şekilde çalışmaya baş-
lar, bir hayalin ardından diğeri, bir düşüncenin ar-
dından diğeri zihninize gelir. Ve işte bu yüzden bir 
süre sonra sıkılırsınız. Ve herkesin dışsal bir uya-
rıcıya ihtiyacı var ve bu dışsal uyaran orada değil.

İnsanlara tavsiyem en azından hoşlarına giden 
bir şeyi düşünmeye çalışmalarıdır. Ya düşünmeye 
ya da hayal gücü melekemizle hayal etmeye çalış-
malarıdır, çünkü zihnimizde iki ihtimal vardır. Bir 

tanesi mücerret düşüncedir, diğeri biçime dayalı 
hayal gücüdür. Hoşunuza giden olumlu bir şeyi 
düşünmeye veya hayal etmeye çalışın ve zihninizin 
her tarafa dağılması, yorulması ve kıpır kıpır olma-
sı yerine buna yoğunlaşmaya çalışın. (Diğer türlü) 
kendinle ne yapacağını bilmiyorsun. Kalkıp odada 
dolaşıyorsun. Kafanı duvara çarpmak istiyorsun 
falan filan. Zihninizi azizler ve boşluk hakkında 
meşgul etmeye çalışın.

Zihni boşaltmak hakkında konuşan Budistler 
dışında zihnin meşgul olmaya ihtiyacı vardır. Bu 
(zihni boşaltmak) çok zor bir iştir. Düşünmemiz 
gerekir. Biz düşünen varlıklarız. Olumlu olan ve 
aynı zamanda hoşunuza giden bir şeyi düşünmeye 
çalışın ve bu şekilde adım adım zihninizi dizgin-
lemeye ve kontrol etmeye çalışın. Televizyondan 
herkese tavsiye veremeyeceğimiz nokta burasıdır. 
Çünkü çok şahsi ve her kişiye özel olarak hazırlan-
malı. Münferit ruhlar çok, çok farklıdırlar ve ben 
bazı doktorların herkese yaptığı gibi “sabah yedide 
aspirin alın” tarzında bir tavsiye vermek istemiyo-
rum. Her bir hastanın bir kişi olarak kendi ilacına 
ihtiyacı vardır.

ALLAH IZIN VERIRSE DAHA MANEVI BIR HAYAT YAŞAMA MANASINDA BIR DIRILIŞ OLACAĞINDAN 
HIÇ ŞÜPHEM YOK. MÜTEMADIYEN HIZLI HAREKET ETMEMIZE SEBEP OLAN ACELECILIĞI BIRAZ 

YAVAŞLATARAK, DAHA MANEVI BIR HAYAT YAŞAYABILIRIZ. BEN BUNUN OLACAĞINI UMUYORUM VE 
BUNUN OLMASI IÇIN DUA EDIYORUM. VE TABII KI HASTALIĞA YAKALANMIŞ INSANLAR IÇIN DE HER 
GÜN DUA EDIYORUM, ALLAH ONLARA SABIR, ÖMÜR VE ACILARA DAYANMA GÜCÜ VERSIN AMA AYNI 
ZAMANDA BU OLUMSUZ NEDENIN BIR MANADA OLUMLU BIR ETKISI OLSUN DIYE DE DUA EDIYORUM.
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Bu çok, çok bilgece (bir tavsiye). Sanırım bu, on-
larca yıllık tecrübenin ve onlarca yıldır insanlara 
verdiğiniz manevi rehberliğin meyvesi. Böylece tam 
olarak nasıl işlediğini ve nasıl kişiye özel yapılması 
gerektiğini biliyorsunuz. Yalnız olduğumuz alana 
yeniden dönecek olursak orada nasıl hissediyoruz? 
Başkalarına karşı tesanütü.

Neyi, nasıl yapabiliriz?

Malum durumdan dolayı kapandığımız kendi 
alanımızda başkalarına karşı nasıl tesanüt hisse-
debiliriz?

Ruhunun derinliklerine yeterince dalarsan, 
öteki benden başkası değilmiş diye fark edersin. 
Neredeyse başkalarının içsel varlıklarıyla bir bağ 
hissedersin. Zahiri olarak senden farklı olsalar bile. 
Psikofiziksel düzeyde herkesi sevmek zorunda de-
ğilsiniz, ama içsel varlık, ötekinin içsel varlığı niha-
yetinde kendimizden başka bir şey değildir. Ve bu 
yalnız kalmanın en önemli olumlu mahsullerinden 
bir tanesi de bir manada yalnız olmak. (Çünkü) 
Tanrı’nın her zaman olduğu yerde tamamen yalnız 
olamazsınız, farkında olsanız da olmasanız da din-
dar olsanız da olmasanız da. Ama yalnız olmakla 
yavaş yavaş kendinizi daha çok keşfederseniz, bir 
anlamda asla yalnız olmadığınızı, tüm varlıklarımı-
zın merkezinde olan -büyük harfle- bir Ben’in oldu-
ğunu fark edersiniz. Ruhun da kendine has önemli 
bir sosyal yönü vardır.

Kayıplar ve İman İpini Korumak

Profesör Nasr, birkaç gün sonra, biraz dinlen-
miş olarak ikinci kısımla devam ediyoruz. Bakıyo-
ruz, ikimizin de yüzünde daha fazla ışık var. İkimi-
zin de yüzünde daha fazla tebessüm var. Umarız 
ki dünya da daha iyiye gidiyordur ama yine de 
insanlar acı çekiyor ve çok şey kaybettiler. Tüm ko-
rona durumu pek çok mahrumiyete sepet oldu; öz-
gürlükten, alışkanlıklardan, paradan, hayattan, 
kayıpla nasıl başa çıkılır?

Bismillahirrahmanirrahim, Allah’ın adıyla baş-
layayım. Bir manada bu soruyu bana daha önce 
sormuştunuz ama daha fazla detaylandırmama ve 
açıklamama izin verin. Çok geniş bir soru. Üzerine 
saatlerce konuşulabilir. Evvela, kazançsız insan 
hayatı yoktur ve kayıpsız insan hayatı yoktur. Eğer 
insan hayatında hiç kazanç olmasaydı bir bebek 
olarak hiç kilo almaz ve asla büyümezdik. Sadece 
fiziksel bir kazançtan başlayın ve pek çok başka şey 
de var. Ve eğer hiç kayıp olmasaydı sadece bu dün-
ya için yaratılmadığımızı gerçekten fark edemez-
dik. Çünkü bizler bu dünyada yolcuyuz.

Bir insana yolculukta olduğunu hatırlatan şey 
tam da etrafındaki manzaranın, koşulların geçi-
şidir. Ve bazı şeyler güzeldir, bazıları çirkindir. 
Camdan dışarıya bakarsın, ister trene ister otobüse 

veya arabaya biniyor olsunlar veya yürüyor ya da 
koşuyor olsunlar, her nerede olursa olsunlar kayıp, 
insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Manevi 
olarak bakarsanız, bu dünyada bize ait olduğunu 
inandığımız şeylerin aslında bize ait olmadığını ev-
vela kavramamızı sağlayan Tanrı’nın bir armağanı-
dır. (O şeyler) bize ödünç verilmişlerdir. Hayatımız-
dan başlayarak. Kendimizi yaratmadık. Gözlerimi 
görebildiğin gerçeği, (görmek) senin icat ettiğin bir 
güç değil. Sen ve ben gibi Tanrı’ya inanan insanlar 
için bu Allah vergisidir.

Diğer felsefe biçimlerine inananlara şimdi gir-
meyeceğiz. Ama her neyse (Yaradan) bir kişi değil. 
Herkes kişinin sahip olduğu şeylerin yaratıcısı ol-
madığı konusunda hemfikirdir ve kayıp bize bunu 
hatırlatmanın bir yolu. Böylece kayıp aynı zaman-
da bir özgürlük şekli de olabilir. Genelde manevi 
konularda kendi tecrübelerim hakkında konuşma-
yı pek sevmem ama bunun (anlatacağımın) sizin 
ve bu programı izleyeceklerin ilgisini çekeceğini 
düşünüyorum. 1978’de İran’da yaşadım. Ülkede en 
yüksek mevkili işlerden birindeydim, çok varlık-
lıydım ve tanınmış bir ailedendim, her şeye sahip-
tim. 6 Ocak’ta Londra’ya gelmek için uçağa bindim, 
oradan da Fars sanatıyla alakalı bir serginin açılış 
törenine Japonya’ya gidecektim, Japonya’nın baş-
bakanı Fukuda tarafından sergi iptal edildiğinden 
gidemedim, şimdi buna girmeyelim. Havalimanına 
geldiğimde, Tahran havalimanı, bütün generaller, 
devrim vuku bulduğunda idam edilen General 
Nevruzi de dâhil, selam durdular, çünkü ben ülke-
nin başında çok yüksek rütbeli birisiydim ve ara-
bam direkt uçağa doğru gitti. Kraliyet köşkünden 
geçtik. Kimse pasaportuma dahi bakmadı, kraliyet-
tenmişim gibi davrandılar.

Uçağa biniyorum, Heathrow havalimanında ini-
yorum, ben bir hiçim. Altı saatte, altı saat içinde her 
şey kayboldu. Evimi, malımı, kütüphanemi vs. kay-
bedeceğimi bilmiyordum. Ama sahip olduğum tüm 
güç, para kaynağı, tüm bunlar birkaç saat içerisinde 
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yok oldu. Geldim, otelimiz Londra merkez parkı 
olan Londra Hyde Parkına yakındı. Londra’nın en 
kalabalık caddelerinden biri olan Oxford Caddesin-
de yürümek için indim. Etrafıma baktım ve kimse-
nin beni tanımadığına şaşırdım. Tahran’da “Selam, 
Selamün aleyküm, nasılsınız, şunu ister misiniz, 
bunu ister misiniz?” diyen biri olmadan sokakta 
yürüyemezdim. Ve şimdi özgürdüm. Bir anda anla-
dım, hiçbir zaman yaşamayacağınızı umduğum ve 
kimsenin hiçbir zaman yaşamamasını umduğum 
bu muazzam kayıp, muazzam hayatım, yazılarım, 
kütüphanem, aile mirasım, her şey bir günde yok 
oldu. Ama bu kayıp aynı zamanda öylesine bir öz-
gürlük verdi ki. Yani hayattaki kayıplar tarafımız-
dan sadece olumsuz acı yönüyle görülmemelidir. 
Tabii ki acı ama aynı zamanda, doğru dersi çıkarır-
san bir manada özgürlük getirecektir. Böyle olumlu 
bir yanı da vardır.

Kaybetmemiz gereken tek şey, inancınız var-
sa, Tanrı’dır. Elinizdeki ipi korursanız, iman ipini, 
Kur’ân’da Hablü’l-metîn denen sağlam kabloyu 
-kablo kelimesi İngilizceye Arapçadaki habl’dan 
geçmiş, ikisi de aynı kelime-. Bu kabloya sıkıca tu-
tunun, Tanrı ile olan ilişkinizin sağlam kablosuna 
tutunduğumuz sürece tüm kayıpların bir kazanç 
olarak da görülebileceğini düşünüyorum. İçe dö-
nük bir tür olarak. Hayattaki kayıpların çoğu, bizi 
geçiciliğe, dünyeviliğe, bencilliğe bağlayan zincir-
lerin kayıplarıdır. Ve trajediler yaşandığında en 
azından bazı insanların daha az bencil olmasını ve 
daha diğerkâm olmalarını umarım. Aşağı tutkula-
rımızın, dünyevi ruhumuzun ölümsüz varlığımız 
ve ruhumuz üzerindeki hâkimiyetine son verelim.

Trajediler Tamamen Olumsuz Olarak Alınmamalı

Evet, anlıyorum. Sizi dinlerken kendime soru-
yorum, söylediğinizi yapabilmek için ileri düzey 
bir filozof, tasavvuf üstadı mı olmak lazım yoksa 
sıradan alelade insanlar, bilhassa maneviyat ka-
zanmaya çalışmamışlarsa, bunu yapabilirler mi?

Bir spektrum söz konusu. Sadece iki tane sınıf 
yok, ileri düzey tasavvuf üstadı ve sıradan insan 
şeklinde. Hepimiz bir manada bir yolda bir kervan-
da ilerliyoruz ya da bir merdivenin basamaklarında 
cennete yükseliyoruz. Her kişi belirli bir basamak-
ta, bazıları daha yukarıda, bazıları daha aşağıda. 
Bu tür olaylar yüksek manevi karaktere sahip ol-
mayan insanları bile manevi bir hayata sokabilir. 
Size somut bir örnek vereyim. İslâm dünyasının ya 
da belki de bildiğimiz ve hayatta kalan herhangi bir 
medeniyetin başına gelen en büyük trajedi, Moğol-
ların İslâm dünyasını işgalidir.

Büyük İngiliz İslâm tarihçisi Sir Hamilton Gibb 
Moğollar Avrupa’yı işgal etseydi, Avrupa medeni-
yetinin biteceğini her zaman söylerdi. Ama İslâm 
medeniyeti ayakta kaldı. Yıkım inanılmazdı. Kendi 

ülkem İran (için), demograflar nüfusunun yarısını 
kaybettiğini söylüyorlar. O zamanın büyük İran’ın-
da yaklaşık otuz ila otuz yedi milyon insan öldü. 
Ama beraberinde ne getirdi? Yıkım evet, ölüm evet, 
tüm bunlara evet. Ama beraberinde ne getirdi? 
Evvela tasavvufta dikkate değer bir canlanmaya 
sebep oldu. Her yerde büyük tasavvuf üstatları or-
taya çıktı.

Sıradan maddi başarı zamanlarında dünyanın 
kendine çekeceği pek çok insan şimdi manevi haya-
ta yöneldi. Ve hakikaten tasavvuf edebiyatının altın 
çağına ulaştık. Orta Asya’da Necmeddin Kübra’dan 
Şiraz’da Hafız’a kadar birbiri peşi sıra büyük üs-
tatlar (geldi). Ya şairler veya tasavvuf öğretmenleri 
veya üstatları. Ve Büyük Timur zamanında İslâm 
sanatı dahi canlanıyor. Sanat, Moğol istilasından 
sonra geliyor. Bu tarihî örneği size, etkilerini gör-
memiz için yeterince yakın olduğu için veriyorum. 
Attila aynısını Avrupa’da da yapmış olabilir fakat o 
kadar uzak ki Attila’nın saldırısından sonra Avrupa 
medeniyetine ne olduğuna dair tarihî bir bilinci-
miz yok. Ama İslâmî olan daha sonradır ve herkes 
bunu (İslâmî olanı) biliyor. Bu aynı zamanda insan 
ruhu için şahsi olarak da gerçekleşebilir ve şeyler 
kaybolduğunda, tüm yumurtalarımızı bir sepete 
koyduğumuzda ve o sepet (elimizden) alındığında 
bizde bir şeylerin ters gittiğini anlarız. Evet, acı ve-
rici ama aynı zamanda unutmuş olabileceğimiz di-
ğer tarafımıza dönmemize de yardımcı oluyor. Her 
sabah kalkıp Wall Street’e gidip yılda altı milyon 
dolar kazanmak ve akşam geri gelmek için feda 
ettiğimiz en kıymetli tarafımıza. Sadece bir örnek, 
her biri kendine ama ne demek istediğimi anlıyor-
sunuz.

Bu yüzden tamamen olumsuz olarak alınma-
malı. Size bu çok ünlü İslâmî vecizeyi söyleyeyim 
“Hayır vuku bulandadır.” Kabalistik literatürde 
buna benzer bir şey var. Okumuştum, kabalistik 
yazımı seviyorum. Yani sokakta yürüyordum ve 
kafama bir tuğla düşüp kafatasımı çatlattı, ah ne 
güzel denilemez, bunu kastetmiyorum. Hayatta 
vuku bulan her şeyden ders alabiliriz. Her şeyde 
bir hayır vardır, çıkarılacak bir ders vardır. Ve şim-
di makro ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan bir 
epidemi veya pandemi var. Unuttuğumuz pek çok 
hakikati -dünyanın geçici doğası, biz kimiz, hayatın 
manası nedir, gelip geçici olanın peşinde koşan her 
şey- bize hatırlatan güçlü bir uyarı, bize çok derin 
dersler verebilir.

İnşallah, Arapçada dendiği gibi, Allah izin ve-
rirse sadece teolojik anlamda bir maneviyatın de-
ğil ama daha manevi bir hayat yaşama manasında 
bir diriliş olacağından hiç şüphem yok. Mütemadi-
yen hızlı hareket etmemize sebep olan aceleciliği 
biraz yavaşlatarak, aslında daireler çizerken çok 
şey başardığımız düşünmeyi bırakarak (daha ma-
nevi bir hayat yaşayabiliriz). Ben bunun olacağını 
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umuyorum ve bunun olması için dua ediyorum. 
Ve tabii ki hastalığa yakalanmış insanlar için de 
her gün dua ediyorum, Allah onlara sabır, ömür ve 
acılara dayanma gücü versin ama aynı zamanda bu 
olumsuz nedenin bir manada olumlu bir etkisi ol-
sun diye de dua ediyorum.

Ayrıca çok mühim olan başka bir nokta daha var. 
Tüm hayatım boyunca, gençliğimde hem fizik hem 
felsefe eğitimi aldığımdan zamandan beri modern 
bilim hakkında bildiğim bir şey var. Olduğu şeyden 
dolayı değil ama öyle olmadığı hâlde olduğunu id-
dia ettiği şeyden -totaliter bir dünya bilimi ve kabul 
edilebilir tek bilim (iddiasında olduğundan)- dolayı 
modern bilimin önemli bir eleştirmeni oldum. Mo-
dern bilim dünyadaki diğer bilimlerin gayrimeşru 
olduğunu iddia ediyor. Modern dünyada kabalayla 
ilgili kitaplar yayınlayabilirsin ama modern dünya 
gerçekliğin kabalistik kavrayışını bilginin, katı bil-
ginin bir parçası olarak kabul etmez. Evet, ilginç. 
17. yüzyılda bilimsel devrimle başlayan materyalist 
ve mekanik dünya görüşünün hâkim olduğu bir 
dünyaya sahipler. 19. yüzyıldaki tüm dönüşümler, 
elektromanyetizma, izafiyet, kuantum mekaniği ve 
takip eden diğerleri. Bir tevazu dersi alsak çok iyi 
olur. Bu her şeye kadir bilim böylesine muazzam 
bir olayı öngöremedi ve şimdi birkaç böcek, bir 
inçin milyonda biri büyüklükte, ulu bilimin ve tek-
nolojinin tüm gücünü altüst ediyor. Bu öğrenmeniz 
gereken çok önemli bir ders.

Dünyanın Büyük Dinleri

Kabalaya işaret etmeniz ilginç oldu, sizi din-
lerken ve paylaştığınız bazı bakış açılarını dinler-
ken şu ana kadar yaptığım söyleşiler arasından 
Bresloy’lu Reb Nachman’ın öğretilerinden yararla-
nan ve kabalistler şehri olan Safed’de oturan Hasi-
dik hahamla yaptığım söyleşi sizinkine çok yakın 
ve sizin bahsettiğiniz alıntıların çoğundan o da 
bahsetmişti, “Tanrı’dan Tanrı’ya kaçmak” (gibi). 
Daha önce bana dünyanın tüm geçiciliğini, öğren-
me fırsatlarını hatırlatan bir şey söylediniz. İnsan-
lar dinin boyutlarına, maneviyatın boyutlarına 
girdikçe dinler arasında çok büyük ortaklıklar 
keşfetmemiz beni gerçekten çok etkiliyor. Neredeyse 
sizin sözlerinizi alıp onun (Hasidik Haham’ın) ağ-
zına veya tam tersi (sizin sözlerinizi onun ağzına) 
koyabiliriz. Bunu çok büyüleyici buluyorum.

Kesinlikle, kesinlikle, (bu) imge “Aynı Zirveye 
Giden Yollar” adlı bir makale yazan büyük bilgin 
Ananda Coomaraswamy tarafından benden önce 
kullanılmıştır. Dünyanın büyük dinleri dağın zir-
vesine (giden) farklı yollardır. İlk önce vadinin 
farklı noktalarından başlarsınız ve farklı kırları 
farklı ağaçları, farklı tepeleri görürsünüz. Tüm din-
lerin farklı olduğunu düşünürsünüz. Daha yukarı 
çıktıkça ve dininizin yardımıyla daha fazla içinize 

döndükçe, dininizin iç boyutu diğeriyle (diğer din-
lerle) daha da yakınlaştıkça en nihayetinde sadece 
tek bir tane Bir olduğunu fark edersiniz.

Peki, bu aslında beni son soruma yönlendiriyor. 
Yani burada farklı dinler var ve vadinin farklı nok-
taları var ama bir araya geliyorlar. Böylece, dağ 
zirvesinde buluşmalarıyla ruhen birbirine bağlılar. 
Bugün gördüğümüz dünyanın kendisi de jeopolitik 
olarak baktığımızda ve bu hastalığın yayılışına 
baktığımızda birbirine bağlı, tepkiler de öyle. Her 
şeyin birbirine nasıl bağlı olduğu nu anlamanın 
arka planı, (bu konudaki) ruhani teoriniz nedir ve 
koronavirüs bu durumda nasıl vuku buluyor?

Öncelikle, ben şahsi olarak kendim hakkında 
konuşuyorum, başkaları hakkında değil, başkala-
rı bu hakikate farklı şekillerde varmış olabilirler. 
Ama ben bu hakikate, daimi/kadim felsefe denilen 
philospohia perennis hakkında farkındalık kaza-
narak ya da onunla tanışarak vardım. Ve yazarları 
Coomaraswamy, Guénon, Schuon, Burckhardt olan 
onun (daimi felsefenin) modern dünyadaki yorum-
cuları ve savunucuları (hakkında farkındalık kaza-
narak ya da onlarla tanışarak vardım). 1930’larda, 
40’larda, 50’lerde Avrupa’da böyle insanlar esasın-
da dinlerin bu içsel birliğini göstermeye çalışmak 
için yazıyorlardı. Bu literatürle karşılaşır karşı-
laşmaz hemen ilgimi çekti. Ve anladım ki sadece 
İslâm’ın doğru olduğuna inanırsam aynı zamanda 
Tanrı’nın rahman ve rahim olduğuna nasıl inanabi-
lirim? Nasıl olur da Tanrı dört bin yıl boyunca Doğu 
Asya’daki milyarlarca Çinliye karşı merhamet sahi-
bi olmazdı? Yedinci yüzyıldan sonra İslâm’ı tanıyan 
birkaç kişiyi bir kenara koyun, geri kalanı İslâm’ı 
bilmiyordu, İslâm’ın vahyine sahip değillerdi. Tüm 
bu yerli Amerikalılar ve Kuzey Amerikalılar, Güney 
Amerikalılar, Afrika’daki insanlar vesaire, hatta 
Avrupa’da bile İslâm’ı hiç duymamış insanlar. Tanrı 
nasıl adil olabilir? Tanrı’nın hem adaletini hem de 
merhametini mi inkâr edeceğiz? Yani dışlayıcılık ki 
doğal bir şeydir, insani, doğal bir şeydir ve bu yüz-
den Tanrı (dışlayıcılığa) müsaade eder.

Mesela siz eşinize, çocuklarınıza, ailenize karşı 
bir sorumluluk duygusuna sahipsiniz ve onları se-
viyorsunuz ama tabii ki de oturduğunuz sokakta-
ki çocukları sevdiğiniz gibi değil. Ama dinde, tüm 
bunların insan doğasının bir parçası olduğunu an-
lamalıyız. Ancak insanoğlu, kendi çocuğunu nasıl 
seviyorsa, yanındaki babanın da çocuğunu (aynı se-
nin gibi) sevdiğini ve dolayısıyla bu sevginin sana 
özgü olmadığını, evrensel olduğunu da anlamalı-
dır. Şimdi, nihayetinde tek bir hakikat olduğunu 
söyleyen bu kaide tek bir gerçeklik kaynağından 
gelmektedir.

Farklı topluluklarda o toplumların yapısına 
göre Tanrı’nın hikmetiyle farklı şekillerde zuhur 
ediyor. Lao Tzu, Çin’e geldiğinde Çince konuşuyor, 
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Arapça değil. Daniel İsrail’e geldiğinde İbranice 
konuşuyor vesaire. Peygamber Arapça konuşuyor 
ancak farklı insan dilleri konuşsalar da bunun 
nedeni Tanrı’nın bu çeşitliliği istemesinden kay-
naklanıyor. Kur’ân’da “Sizi farklı farklı yarattık 
ki böylece sizi birbirinize iyilikte bağlayalım.” 
diyor. Tanrı’nın yaratıcı gücü o kadar kuvvetli ki, 
gerçeklik o kadar büyük ki tek bir ırk, tek bir halk, 
tek bir dil ile tüketilemez. Dolayısıyla bu çeşitlili-
ğin kendisi olumlu bir şeydir. Daimi felsefenin bu 
konuda söyleyecek çok sözü vardır. Bunu keşfet-
tiğimde olağanüstü bir huzur duydum. O andan 
itibaren elli, altmış yıl geçti. Tanrı bilir bu konuda 
yüzlerce makale ve kitap yazdım. Hindistan’da, 
Çin’de, İslâmî dünyada ve Batı’da, neredeyse her 
yerde, Güney Amerika’da, Afrika’da dersler verdim. 
Avustralya’da yine bu konuda Charles Strong dersi 
verdim, 1950’de, 1956’da, yılını unuttum. Yaşlanı-
yorum, İbn Sina’nın ölüm tarihini unutmuyorum 
ama kendi hayatımdan tarihleri unutuyorum.

Diller Farklı Ama Mana Aynı

Bence insanlar ne kadar yaşlı olduğunuz bilme-
liler.

Doğru (diyorsunuz). Ama her neyse bu gerçek-
likle karşılaştığımda anladım ki ister Çince konu-
şan Lao Tzu olsun, ister İbranice (konuşan) Musa, 
ister Aramice (konuşan) İsa ister Arapça (konuşan) 
İslâm’ın peygamberi veya bu minvalde kendi yerli 
dillerini konuşan Kuzey Amerika Kızılderili ova-
larının büyük peygamberleri olsun vesaire. Sizin 
dininiz ve benim dinim Sami dillerinden, dünya 
çapında İbrahimi dillerdendir. Diller farklı ama 
mana aynı. Tüm hayatım boyunca bununla (bunu 
bilerek) yaşadım. Sıradan insanlar sıradan zaman-
larda bu hakikatle uğraşmak zorunda değillerdi. 
Zihnimiz ve ruhumuz buna uygun değildi.

Her zaman istisnalar vardı. Mesela İslâm, Mu-
sevilik ve Hristiyanlık İspanya’da buluştuğunda 
(ortaya istisnai bir durum çıkmıştı). Farklı küçük 
topluluk gruplarının birbirine öğreten, birbirinden 
öğrenen, aynı okula giden, entelektüel sohbetleri 
paylaşan, İbn Meymun ve İbn Rüşd’ün aynı şehir-
de Kurtuba’da neredeyse komşu oldukları yakın 
bir ortak yaşam (vardı). İspanya’da Azahara ortaya 
çıkıyor, Kabala çiçek açıyor (anlaşılamayan bir kı-
sım), tasavvuf da vardı, Musevi tasavvufu da vardı. 
İbn Meymun’un torununa Musevi mutasavvıf de-
niyordu.

Tüm bu olağanüstü olaylar meydana geldi. Veya 
Hindistan’da İslâm’ın Hinduizm’le buluştuğu bir 
yer ama bu bir istisnaydı. Şimdi ise biz istisnai za-
manlarda yaşıyoruz ve bir istisna diğerini hak edi-
yor. Sen ve ben. Sen bir Yahudi’sin, ben bir Müslü-
manım. Şimdi beraber konuşuyoruz. Tüm savaşlara, 

Arap-İsrail savaşlarına, var olan tüm trajedilere ve 
acılara rağmen. Yine de sen ve ben birbirimizin 
gözlerine bakıp konuştuğumuzda aynı evrene ait 
olduğumuz biliyoruz. Ben aynı evrene ait olduğu-
muzu hissediyorum. Ve şimdi daimi felsefeyi, tabii 
ki herkesin entelektüel binasında çok yüksek bir 
mevkie sahip değil ama daha pratik manada, din 
hakkında konuşan din adamları olarak dinin kü-
resel gerçekliğine kulak vermenin (zamanı geldi). 
Evet, haham olarak birkaç Yahudi’ye vaaz verdiği-
nizde veya bazı Müslüman vaizler uzak bir yerdeki 
bir camide birkaç Müslümana hiç kimseyle tanış-
madan vaaz verdiğinde, kişi Musevilik veya İslâm 
için endişe duyabilir. Ama modernleşme büyüdük-
çe, diğer tarafı da, farkındalık, kültür de büyüyor.

İslâmî dünyada, Kahire’de sıradan bir kişi, Hü-
seyin Camii’ne gitseniz sıradan bir Mısırlıyla Lao 
Tzu hatta Zerdüşt’ten bahsetseniz tabii ki kim ol-
duklarını bilmez. Elbette İbrahimi şahısları tanır, 
İbrahim, Musa vb. Ama İbrahimi dünyanın dışın-
da hiçbir dini bilgisi yoktur. Ama Nil’i geçip gelir 
ve Kahire Üniversitesi’nde veya Amerikan Kahire 
Üniversitesi’nde veya bu üniversitelerden birinde 
ders verirseniz o zaman öğrencilerin sadece Müslü-
manlar hakkında bilgiye sahip olmadıklarını ama 
sevseler de sevmeseler de diğer dinler hakkında da 
bir şeyler öğrenmeye başladıklarını (görürsünüz). 
Ve modernizm ne kadar çok yayılırsa bu o kadar 
doğrudur. Ben burada İran Devrimi’nden Batı’ya 
sürgüne geldiğimden beri, otuz yılı aşkın süredir 
akademisyenlik yapıyorum. Din üzerine dersler 
alan öğrenciler ya fundamentalist güneyli aileler-
den ya aşırı münhasır Protestanlıktan geliyorlar. 
Diğer dinlerden dehşete düşüyorlar, hatta Hristi-
yanlığın içindeki (farklılıklardan) bile, Musevilik, 
İslâm veya Katolikliği vesaireyi geçtim. Ve dersi 
bırakıyorlar falan. Ya da açılıyorlar ve artık iyi bir 
Hristiyan olmak için diğer dinleri de öğrenmek ge-
rektiğini anlıyorlar.

Ben inanıyorum ki bizim gibi insanların göre-
vi, sizin ve benim gibi Tanrı’nın etkileşime geçme 
fırsatı verdiklerinin. Benimle bir etkileşim içerisin-
desiniz. Beni nasıl seçtiniz? Ben konuşulacak bir 
Müslüman mıydım? Siz seçtiniz. Siz bu tür etkile-
şimlerde bulundunuz. Tanrı’nın lütfunu düşünün. 
Kur’an’da Allah’ın lütfunun her şeyi kuşattığını 
söylüyor. Bunu anlamak için, gerçekten kalbimizde 
en değerli olana hizmet edebilmek için ötekine de 
saygı göstermeliyiz. Ve işte çok yoğun felsefi me-
selelerle ilgilenen soyut gibi gözüken bu daimi fel-
sefenin aynı zamanda çok önemli bir pratik tarafı 
da var. Bir örnek vererek bitireyim, Yugoslavya’nın 
dağılmasından sonra Bosna ülkesi kuruldu. Tabii 
ki Sırbistan da var, Hırvatistan var. Biri, Sırplar, Or-
todoks diğeri Katolik. Binlerce kişinin öldüğü kor-
kunç bir savaş yaşadılar, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
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itibaren Avrupa’da yaşanan en kötü savaş. Ve Müs-
lümanların ekseriyeti Bosna’da ama aynı zamanda 
Ortodoks olan Sırplar da var. Keza Katolikler de var 
ve hâlâ yaşamını sürdüren küçük bir Yahudi top-
luluğu da var. Bazılarını tanıyorum, çok iyi insan-
lar. Entelektüelleriyle, farklı mezheplerden ruhani 
liderleriyle temas hâlindeyim. Avrupa’nın bu ye-
rinde insanlar beraber barış içinde yaşamalarının 
tek yolunun daimi felsefeyi millî felsefeleri olarak 
benimsemeleri olduğunu söylüyorlar. Sadece Müs-
lümanlar (olsun) diyecek olsanız o zaman diğer 
büyük azınlık gruplarını ne yapacağız? Sadece 
Hristiyanlar (olsun), Müslümanlar beş yüzyıl önce 
geldiler, hadi savaşıp onları kovalım deseniz savaşa 
yol açar. Birlikte yaşamaya istekli olmalıyız.

Aslında bu yaşımda sizin bu nazik davetinizi ka-
bul etmemin, böyle davetleri kabul etmemin sebebi 
bu meselenin çok önemli olduğunu hissetmem-
den kaynaklanıyor. Teorik değil. Çok, çok mühim 
bir mesele. Ve Tanrı’dan dilerim ki karşılaştığımız 
bu büyük trajedi, bu koronavirüs salgını bizi bir 
çayıra aynı teknede olduğumuzu, beraber olduğu-
muzu anladığımız, yemyeşil çayırlara götürür. En 
azından biraz daha büyük bir uyum getirmesi için. 
Nedensiz ve gerçekçi olmayan bir iyimser değilim. 
Ama hepimize, kendi aramızda biraz daha büyük 
bir uyum sağlamak için. İkinci olarak, insanın her 
şeye gücünün yettiğini düşünenler için diğer insan-
lara ve Tanrı’nın tüm yarattıklarına karşı bir kibir 
ve alçakgönüllülük getirmek. Üçüncüsü, modern 
bilim ve teknolojiyi, diğer her şeyi dışlayan ve böy-
lesine büyük bir olayı ön göremeyen, doğayı tanı-
manın totaliter egemen yolu olarak değil bir bilim 
ve bir teknoloji biçimi olarak yerlerine koymak.

Önceden de söylediğim gibi, MIT’de öğrenciy-
ken fizik hocalarımız hep fiziğin öngörebilmesi 
gerektiğini söylerlerdi. Fizik öngöremezse, o fizik 
değildir. Böylesine büyük bir şeyi tahmin ede-
memeleri bilmenin başka yollarına da saygı duy-
mamız gerektiği anlamanın geliyor. 13. yüzyılda 
Haham Ezra’nın söylediği şeyin hâlâ kıymeti var. 
Kuzeyde ve güneyde ne kadar galaksi olduğunu 
bilmediğimiz (zamanlardaki) bilimsel devrim ne-
deniyle bugün demode olmuş değil. Bu nedenle, 
inşallah Arapçada söylediğimiz gibi, Allah’ın izniy-
le bu zorlu tecrübenin bizi daha derin, anlamlı ve 
köklü bir hayata götürmesini umuyorum. Kur’an’ın 
bir ayetiyle bitireyim, “Her zorlukla beraber bir ko-
laylık vardır.”

Söyledikleriniz üzerine iki yorum daha ekle-
mek isterim. İlk olarak, eminim tanıyorsunuzdur, 
Bosnalı Büyük Müftü Mustafa Ceric.

Evet, kendisi iyi bir arkadaşım olur.

Zihnin Sekülerleşmesi ve Sarsılma

Pekâlâ, o da bu projenin bir parçası. Serinin 
başka bir söyleşisinde onun olaylara bakış açısını 
duyuyoruz ve kendisinin de daimi felsefeden et-
kilendiği bilmek ilginç. Aklıma gelen ikinci nokta 
ve bunun hüsnü zan olup olmadığını bilmiyorum 
veya belki de Tanrı’nın bir tasavvuru olabilir. 
İran’da Moğol istilasından sonra tasavvuf gelişti 
koronanın dünyayı istilasından sonra da dinler 
arası ve derin insanlar arası anlayış gelişecek.

Bundan neredeyse eminim, bir raddeye kadar. 
Moğol istilasıyla karşılaştırıldığında farklılıklar ol-
duğundan tabii ki engeller var. Aniden dünyasının 
sarsılmasıyla karşı karşıya kalan Farsi zihninin bu 
kadar uzun sekülerleşmesi olmamıştı. Bugünse, 
modern dünya bilhassa Batı’da zihnin sekülerleş-
mesi, her şeyin seküler yollarla çözülebileceği gibi 
bir alışkanlık daha derinlere kök salmış durumda. 
Ama o kökler bile o kadar derinde değil ve biz sar-
sıldık. Umalım ki daha güzel günler olsun.

Neden bu yönde bir dua ile bitirmiyorsunuz?
Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim 

bize bu dünyada ve ahirette iyilik ver. Tarihin bu 
zorlu döneminde yaşamın hakikatini, neden bura-
da olduğumuz, neden buraya geldiğimiz ve nereye 
gittiğimizi hatırlamamız için bize kuvvet ver. Bu 
nedenle birbirimizi daha çok sevmek, birbirimize 
daha çok saygı göstermek ve bu özeni sadece diğer 
insanlara değil, doğa dünyasına, tüm hayvanlara 
ve bitkilere, yine senin yarattığın tüm dağlara ve 
denizlere yaymak (için kuvvet ver). En çok da, dinî 
sınırların ötesindeki diğerlerini düşman olarak de-
ğil, dost olarak görebilmek için, kalbimizi açman 
için dua ediyorum. Bizden olmasalar da onlar se-
nin (yarattıklarından) dolayısıyla bizim kardeşleri-
mizdirler. Bu olmaksızın, çeşitli bölgelerden ve kı-
talardan çeşitli insanlar arasında temasın bu kadar 
yakınlaştığı bir dünyada hayatta kalamayız. Ve ni-
hayet dünyanın gerçek hükümranın sen olduğunu 
ve bu dünyada meydana gelen her olayın görünü-
şünün ötesinde bir anlamı olduğunu ve bu hakika-
te yaklaşmanın bir yolu olabileceğini bize fark ettir 
ve her zaman hatırlamamızı sağla. Amin.

Seyyid Hüseyin Nasr, o havalimanında selam-
lanmanızın üzerinden belki 40 yıl geçti, ben de sizi 
derin bir saygı ve minnetle selamlıyorum. Çok te-
şekkür ederim.

Sizi görmek çok güzeldi. YouTube’da görmeyi 
dört gözle bekliyorum, kendim için değil programı 
görmek isteyecek arkadaşlar için ve umarım prog-
ramınız güzel gider, böyle devam edin. Tanrı sizinle 
olsun.

Çeviren: Hayrunnisa Sağlam
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“Anlatsalar inanmazdım 
ama her şey son derece gerçekti”

(Aytekin Yılmaz, Yoldaşını 
Öldürmek, s.15)

“Sen hiç içerde tutuklandın mı?” 
sorusu Aytekin Yılmaz’ın İçi-
mizdeki Hapishane-Labirentin 
Sonu (2003) kitabında anlattığı 
gerçek bir öykü sırasında söy-
lenmiş cümle. 22 yaşında üni-
versiteyi yarıda bırakarak illegal 
sol bir örgüte katılan Osman’ın 
cezaevinde yoldaşlarının gerçek 
yüzünü fark ettiği bir öyküden 
bahsediyoruz. 30 kişilik koğuşa 
girdiği an yoldaşları tarafından 
sorguya alınmış, defalarca bu sor-
gu yinelenmiş, ardından ranzası ayrılarak başında 
nöbetçi, kimsenin kendisi ile konuşmasına, birlikte 
volta atmasına izin verilmemiş. Ailesiyle ilk görüş 
günü kabine kadar gelen nöbetçi yoldaşı dolayısıy-
la içerisinde bulunduğu durumu anlatamamamın 
ağırlığı karşısında “Hayatımda ilk kez orada içime 
ağladım. İnsan içine ağlarmış, bunu o an orada 
hissetim.” (s.44) diyen Osman’ın hapishane içeri-
sindeki tutukluluğu üç ay sürmüş. Sürecin sonun-
da da sempatizanı bulunduğu ideolojik gruptan 
derin sorgulamalarla beraber kopmuş zaten. “Sen 
hiç içerde tutuklandım mı?”, Osman’ın Aytekin Yıl-
maz ile cezaevinde tanıştıkları zaman yönelttiği ilk 
soru. Ancak “içerideki hapishanelerde” Osman’ın 
konumunda bulunmuş her mahkûmun kopuşu bu 
kadarla sınırlı kalmıyor. İşte Aytekin Yılmaz ardı 
ardına yayınladığı kitapları ile ideolojik grubun-
dan kopuşuna müsaade edilmeyen ve bunu canları 
ile ödemek durumunda kalan onlarca mahkûmun 
öyküsünü anlatıyor. 

Şu tartışma götürmez ki, kendisine dair eleşti-
rel dinamiklerini sürekli kapalı tutan sosyal grup-
ların bir müddet sonra zihinsel performanslarında 
küflenmelerin meydana gelmesi adeta kaçınılmaz-
dır. Özellikle lider kültleri üretmiş, sosyal iletişim-
lerini kapatarak içe dönük gruplar hâline gelmiş ve 
oluşturulan üyeler arası dinamiği bozmamak için 
mistifike edilmiş örgüt hiyerarşisiyle yapılanmış 
böylesi kümelenmelerin legal ya da illegal her tür-
lü organizasyonda vücut bulması mümkün. Yakın 
dönem modern zamanların bir ürünü olarak şekil 
almış Soğuk Savaş yıllarında sağ ve sol ideolojik 
kümelenmelere sahip ve birbirine benzeyen grup-
ların tarihi bu bahsettiğimiz küflenmelerin de öy-
küsüdür bir bakıma. 

Yazar Aytekin Yılmaz Türkiye politik tarihi dik-
kate alındığında geçmişte bir örneğine rastlayama-
dığımız bir iç eleştiri süreci işleterek kopup geldiği 
ideolojik grubun hem zihinsel kodlarına hem de 
belki ortaya koyduğu eserlerin tematik gücü düşü-
nülürse bu gurubun pratik geçmişine yönelik yıkıcı 

Aytekin Yılmaz kuşkusuz yazdıkları ile tarihsel bir görev yerine getiriyor. 
Anlaşılan o ki, sarsıcı biçimde ortaya koyduğu sol-içi infaz öyküleri maalesef 

Türk ve Kürt solunda karşılık bulmayacak. Ama bizden sonraki kuşaklar 
adalet ve vicdan adına geçmişte kim susmamış, tarih karşısında ahlaktan 

yana kim tavır almış?, diye geri dönüp baktıklarında mutlaka ilk önce 
Yılmaz’ın ortaya koyduğu kitapları görecekler.

“SEN HİÇ İÇERDE TUTUKLANDIN MI?”
AYTEKİN YILMAZ’IN “DEVRİMCİ ŞİDDET” 
TARİHİ İLE YÜZLEŞME ÇAĞRISI
SELÇUK KÜPÇÜK
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ve sarsıcı sorular sorarak entelektüel dünyamızda 
haberimizin olmadığı karanlık bir tarihten bahse-
diyor. Dağbozumu’nda (2011) Güneydoğu’daki ça-
tışma tarihinin iç işleyişini, Yoldaşını Öldürmek’te 
(2014) sol örgütlerin kendi elemanlarına yönelik iç 
infazlarını, Sığınamayanlar’da (2016) dağdaki şid-
detin kadın uzantılarını, Ernesto’nun Dağları’nda 
(2017) solun devrimci şiddet aşkını(!), Onlar Daha 
Çocuktu’da (2019) şiddetin nesnesi hâline getiri-
len dağdaki çocukları, Son Diktatör’de (2020) PKK 
ve Abdullah Öcalan’ı konu edinerek bir bakıma 
Türkiye’nin son 40 yılını içerisine alan şiddet süre-
cini yüzleşme çağrısıyla birlikte kayıt altına alıyor 
da denilebilir. 

Mahsus Mahal  ve Bizim Dergâh  Dergisi: Kapatma Mekanında 
Okuma Eyleminin Ürettiği Eleştirel Bilinç

Benim Aytekin Yılmaz’ı keşfim ise bu bahsetti-
ğim politik öykünün çok dışında, edebiyat üzerin-
den olmuştur. Edebiyat netice itibarıyla insanların 
ideolojik kalıplarını kıran, hepimizi vicdana çağı-
ran, empati kurmamıza kapılar aralayan ve aralan-
mış bu kapılardan bakarak birbirimizi keşfetmenin 
zenginliğini üreten bir alan inşa edebiliyor. İnşa 
edilmiş alanlar sadece bireysel acılarımızı değil, 
onun kadar önem taşıyan toplumsal travmalarımı-
zı sağaltmamıza imkân sağlayarak daha adaletli ve 
demokratik bir toplum, ülke hayal edebilmemizin 
mental enerjisini üretebiliyor. 1980 sonrası ede-
biyat dergiciliğimiz konusunu çalışırken karşıma 
çıkan ilginç süreli yayınlardan birisi de Yılmaz’ın 
yayınladığı Mahsus Mahal’di. Mahsus Mahal ile 
gerçekleştirdiğim söyleşi bence tarihsel -edebiyat 
ve dergicilik tarihimiz açısından da- niteliği olan 
bir metindi. O yüzden ana arteri temsil eden bir 
dergide yayınlayarak, Mahsus Mahal ve hapisha-
ne-dergicilik ilişkisinden edebiyat dünyasının da 
haberdar olması düşüncesindeydim. Bu amaçla 
Hece dergisinde gönderdim (Hece, Mayıs 2011, Sayı 
173, s.6). Ne yazık ki Hece bu söyleşinin önemini 
kavrayamadı ve âdeta metni önemsizleştirerek der-
ginin hemen girişinde yer alan, “bu ay edebiyattan 
dünyasında ne oldu” türünden bir yerde küçücük 
puntoda iki sütun hâlinde yer verdi. Türk sağının 
hapishane meselesine dair hiçbir düşüncesi olma-
dığı, hiçbir teorik, kuramsal ilgisinin bulunmadığı, 
kapatma mekânının insan, siyasal yapılanmalar ve 
örgütler üzerinde ne tür etkiler meydana getirdiği, 
hattı zatında yazmak ve hapishane ilişkisine yöne-
lik zihinsel bir yakınlığının biçimlenmediğini yeni-
den görmüş oldum. Böylece Türk sağı beni bir kez 
daha yanıltmamıştı(!).

Daha evvel zaten Yüzleşmenin Kişisel Tarihi ki-
tabımı yazarken 12 Eylül ve hapishaneler mesele-
sini Türk sağı açısından kafamda netleştirmiştim. 
Dolayısı ile bir “kapatma mekânı” olarak hapis-
hanenin tutuklular üzerinde psikolojik ve sosyo-
psikolojik etkilerine yoğunlaşırken hapishane ve 
yazma ilişkisine yönelime dair belli bir müktesebat 

edinmiştim. Bu müktesebat her ne kadar ağırlıklı 
biçimde Türk sağını kapsasa da yer yer kıyas ya-
pabilmek için Türk solunun hapishane tarihi, ki-
taplığımın bir köşesini çoktan oluşturmuştu bile. 
Kıyaslama yapabilmem için 12 Eylül’ün hapishane 
sürecini ve bu sürecin mahkûmlar üzerindeki etki-
lerini Türk sağı ve solu ile bütüncül biçimde kav-
ramak istiyordum çünkü. Elimde özellikle Bursa 
Cezaevindeki ülkücü mahkûmların 1988 yılından 
itibaren hapishanede çıkarmaya başladıkları Bizim 
Dergâh (İlk sayısı 15 Mart 1988 tarihlidir) ve ağır-
lık biçimde bu dergi etrafında toplanan isimlerin 
yine içerideyken yayınladıkları şiir, öykü ve anı ki-
tapları vardı. Sonra Türk soluna ait benzer kitapları 
toplamaya başladım. 

Bir mahkûmun kapatma mekânı olarak hapis-
hanede okuma ve yazma istenci, bu istencin onun 
tahayyül dünyasında meydana getirdiği dönüşü-
mün ruh köklerini çok merak ediyordum. Aytekin 
Yılmaz’ın Hapiste Yazmak (Derleme, 2006) kitabı 

bu süreçte yolumu açan temel metin oldu adeta. 
Solcu mahkûmların hapishane ve yazmak mese-
lesine dair metinlerinden bir araya getirilen kitap 
fikir vericiydi. Gerçi ondan evvel ta Mayıs 1990 ta-
rihinde çıkmış 12 Eylül ve Ülkücüler isimli kitap 
asıl benim çözümlemek istediğim ideolojik yapı 
için çok önemli anekdotlar içeriyordu ama dedi-
ğim gibi, kıyaslama yaparak ilerlemek istiyordum 
ve Hapiste Yazmak bunu sağlamıştı bana. O dönem 
Metris Cezaevindeki solcu mahkûmlarla yapılmış 
röportajlardan meydana gelmiş Zamanı Durdur-
mak (1989) kitabına da ulaşmıştım. Dolayısı ile 
mukayese yapabileceğim kıymetli metinler artık 
elimin altındaydı.

Ülkücü ve Solcu Mahkûmların Edebî Üretimleri

12 Eylül ve Ülkücüler, Türkiye’nin farklı ce-
zaevlerindeki ülkücü mahkûmlara 25 sorunun 
yöneltildiği ve gelen cevaplardan oluşturulmuş, 

TÜRK SOLU, NEDEN “DEVRIMCI ŞIDDET” 
KAVRAMIYLA YÜZLEŞEMEMIŞTIR? 

YÜZLEŞMESINI ENGELLEYEN NE OLMUŞTUR? 
AYTEKIN YILMAZ’IN 2014 YILINDA YAYINLANAN 

YOLDAŞINI ÖLDÜRMEK  ISIMLI KITABINI 
OKUDUĞUM VAKIT BENIM BU SORUMUN NE 
KADAR HAVADA KALDIĞINI ANLADIM GERÇI. 

SOLUN ABARTILI YANILSAMALAR IÇEREN 
ÖZGÜVENI BÖYLE BIR ELEŞTIRI ÜRETECEK 

ZIHINSEL ARKA PLANA SAHIP DEĞIL.
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bu meselelere ilgi duyanlar için tartışmasız ba-
şucu kaynaklarından diyebileceğim bir kitap. Bu 
sorulardan birisi (18. soru) “Cezaevinde bulundu-
ğunuz sırada ne tür eserler okudunuz, okuma ih-
tiyacınızı hangi tür eserler üzerinde duydunuz?” 
biçimindeydi ve benim merak ettiğim konuya dair 
veriler sunuyordu. Kitabın yayınından birkaç yıl 
evvel ülkücü mahkûmlar edebî nitelik taşıyan ça-
lışmalarını yayınlamaya başlamıştı gerçi. Mehmet 
Karanfil’in Yusuf Yüzlüler (1987), Remzi Çayır’ın 
Onlar Diridirler (1987), Lütfi Kireçci’nin Zulüm 
Adam Öldürmez (1989 -Bizim Dergâh dergisi ya-
yını biçiminde çıkan ilk kitaptır aynı zamanda-), 
İlhami Erdoğan’ın Söğüd Mektupları (1989), Ha-
luk Kırcı’nın Kalemimi Asamazlar (1989), Yunus 
Meral’in Bir Mahkumun Anatomisi (1989), Sü-
leyman Kalaycı’nın Sehpalarda Zafer Var (1990), 
Alişan Satılmış’ın Sehpalı Düşlerim (1989), Zihni 
Açba’nın Varolacağız Eylüllere Rağmen (1990) bu 
sürecin ilk ürünleri.

Ülkücü mahkûmların edebî 
üretimlerini takip ederken “hapis-
hanedeki solcular ne yapıyorlar?” 
sorumun cevabını da aramak iste-
dim. Neyyire Özkan’ın Mayıs 1986 
tarihinde çıkan Cezaevi Cezaevi 
karşılaştığım ilk çalışmadır. 1986 
tarihi aslında 12 Eylül sonrası ha-
pishane ve yazmak meselesi dikka-
te alındığında belirleyici bir tarih. 
Muhtemelen ilk yayınlardan birisi 
olsa gerek. Çünkü 1980’lerin ikinci 
yarısından, hatta sonuna doğru ce-
zaevi şartları göreceli olarak iyileş-
meye başlayınca içeriyle ilgili bu 
tür kitaplar çıkabildi. Tam 1986 
yılında dönemin etkili dergilerin-
den Nokta’da da konu ile ilgili bir 
habere rastlıyoruz. “Kitaplar Do-
lusu Cezaevi” (24.8.1986, s.53-55) 
başlıklı yazıda Özkan’ın kitabını da içeren ve 12 
Eylül-cezaevi ilişkisini konu edinen kitaplar hak-
kında bilgiler bulmak mümkün. 

Ancak bu konudaki asıl süreci Belge Yayınları 
üzerinden izlemek gerekiyor. Çünkü hapishanede-
ki solcu mahkûmların edebi üretimlerini sistemli 
biçimde “Yeni Sesler” başlığı altında özel dizi ya-
parak bir külliyat oluşmasına katkı sundu. O ya-
yınlardan Namık Kuyumcu’nun Talan Bir Ömrün 
Ortasında (1989), Soysal Ekinci’nin Biri Yitik İki 
Ülke (1989), Fadıl Öztürk’ün Suyu Uyandırın Se-
sim Olsun (1989) gibi kitapları edinmiştim. Tabi 
Ahmet Kaya tarafından bestelenmesi ile popü-
ler hâle gelen Nevzat Çelik’in Şafak Türküsü’nü 
(1984), dönemi en güçlü temsil eden kitap olarak 
anmadan geçemeyiz. Ki, 1984 yılında Akademi Ki-
tabevi Şiir Ödülü verildi Çelik’e. 12 Eylül sürecinde 
ortaya çıkan bu edebî üretim için “Hapishane Ede-
biyatı” denildi. Bu kavramsallaştırma için Metin 
Celal’in Sombahar dergisindeki “Şiir Okulu Olarak 

Hapishaneler” (Temmuz-Ağustos 1992, S 12, 3-7) 
ya da daha yakın zamanlardaki bir değerlendirme 
için Nesime Ceylan’ın “1988’de Bir Şiir Polemiği: 
Hapishane Şiiri/Şairi” (Hece, Eylül 2001, 81-88) ya-
zısına bakılabilir.

Konu ile ilgili literatürü ise sol edebî çevre üret-
tiği için (Türk sağının bir literatür üretmediğini 
tartışmaya gerek yok. Sebepleri ayrı ve uzun bir 
mesele) yayımlanan eserlerde sadece kendi ma-
hallelerinin kitaplarını dikkate aldılar iddiasında 
bulunabiliriz. Ki, Adnan Özer’in vaktiyle “Türk 
edebiyatının Marksist kontrollü” olduğunu dile 
getirmesi meseleyi bu bakımdan anlaşılır kılmakta 
(Öküz, Eylül 2000, s.34). Dolayısı ile benim yuka-
rıda bahsettiğim, ülkücü mahkûmların edebî ya-
yınları ile ilgili o dönem dergilere yansıyan hiçbir 
makalede bahis karşımıza çıkmıyor. Bunun Türk 
solunun abartılı ve hatta yanılsamalı özgüveni me-
selesinden, kendisi dışındaki bütün ideolojik tarihi 
“gerici”, “faşist” biçiminde nitelemesi, üzerinde dü-

şünmeye değer bulmaması, eğer 
buluyorsa bile kötücül bir zihinsel 
aralıktan bakmayı tercih etmesi 
gibi farklı sebeplerle açıklamak 
mümkün. 

“Devrimci Şiddet”

Oysa farklı yerlerde yazdım, 
kimse 12 Eylül darbesine varan 
1970’lerin şiddet tarihinden sağı 
ve solu ile temiz çıkamaz. Türk 
solu işlediği siyasal cinayetler, 
katliamlar, bombalamalardan ken-
disini sıyırarak mistifike edilmiş 
epik bir öykü koyuyor önümüze. 
Netice itibarıyla “devrimci şiddet” 
diye bir kavramsallaştırma söz ko-
nusu. -“Devrimci Şiddet” kavramı 
üzerine Isabelle Sommier’in Dev-

rimci Şiddet (2012) kitabına bakılabilir-. Şimdi bu, 
Belge Yayınlarının “Yeni Sesler” dizisinden çıkan 
bir şiir kitabı var. Döğüşenler Konuşacak (1987) 
diye. Yazarı solcu mahkûm Ayşe Hülya Özzümrüt. 
Peki, kimdir bu kadın mahkûm şair? Cevabı şu: 25 
Haziran 1980 tarihinde MHP Gaziosmanpaşa İlçe 
Başkanı Ali Rıza Altınok’un evine 3 arkadaşı ile be-
raber kiracı kılığında giren, sonra Altınok’u, eşini 
ve kızlarını katleden silahlı terörist grubun lideri-
dir Özzümrüt (Yeni Düşünce, 27 Eylül 1982, s.27). 
Bu “kadın şair”in bahsettiğimiz şiir kitabı çıktığı va-
kit Milliyet Sanat dergisinde Nurdan Arca şu cüm-
lelerle tanıtır: “Ayşe Hülya Özzümrüt. 1960 Gazi-
antep doğumlu. Diyarbakır tıp ikinci sınıftan terk. 
Eşi Doğan Özzümrüt 1981’de öldürülmüş. Ömür 
boyu hapis hükmü Yargıtay’da. Kendi Metris’te. 
Öfke ve umut, umut ve hasret, hasret ve sevgi ve 
acı ve hüzün ve gene öfke yüklü şiirleriyle sesle-
niyor. Sesleniyor ne demek, haykırıyor!” (Milliyet 
Sanat, 1.2.1988, s.53). Bu, “hasret ve sevgi ” yüklü 
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“şair” ile ilgili bir başka “romantik” haber de 13 Ma-
yıs 1985 tarihli Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde 
karşımıza çıkar. Anneler günü için yapılan haberde 
Özzümrüt’ün annesinin fotoğrafı basılıp altına “O 
da çocuğuna hasret” yazıldığını görürüz. Haberde 
ülkücü bir mahkûmun annesinden bahsedilmez 
mesela. Daha sonra Özzümrüt’ün bir “şiiri”(!) Ah-
met Kaya tarafından bestelenir. Gerek Milliyet Sa-
nat gerek Milliyet ve Hürriyet gazetelerin, gözünü 
kırpmadan bir aileyi yok eden bu “kadın şairin”(!) 
teröristliğini örtmesi, hem kadın kimliğini, hem 
şair kimliğini şiddet melesini görmeyerek kirlet-
mesi eleştirilmeyecek bir konu mudur? Adalet ve 
vicdan taşıyan hiçbir yazar çıkıp da bu ikiyüzlülük 
karşısında tarihe, gelecek kuşaklara temiz birkaç 
cümle bırakamamıştır ne yazık ki(!). 

Bütün bu uzun girizgâhı aslında Aytekin 
Yılmaz’ın son yıllarda ortaya koyduğu kitapları 
kendi adıma daha anlaşılır kılmak için yazıyorum. 
Yılmaz, temel olarak sol örgütlerin kendi eleman-
larına yönelik iç infazlarını konu ediniyor metin-
leri ile. Ancak eline silah alıp şiddeti “devrimci 
şiddet” kavramının caf caflı söz öbeği üzerinden 
adeta pembe bir mendile çeviren örgüt jargonu hiç-

bir zaman sol mahallede sorun olarak görülmedi. 
1960’larda ve 70’lerde diyelim ki bütün dünyada 
sosyalizm yeni bir dünya vaat ediyordu ve zama-
nın yanılsamalı ruhu içerisinde bu şiddet tarihine 
ilişkin bir eleştirel akıl üremedi. Peki, 1980, 1990 
ya 2000 sonrası Türk solu, neden “devrimci şiddet” 
kavramıyla yüzleşememiştir? Yüzleşmesini engel-
leyen ne olmuştur? Aytekin Yılmaz’ın 2014 yılın-
da yayınlanan Yoldaşını Öldürmek isimli kitabını 
okuduğum vakit benim bu sorumun ne kadar ha-
vada kaldığını anladım gerçi. Solun abartılı yanıl-
samalar içeren özgüveni böyle bir eleştiri üretecek 
zihinsel arka plana sahip değil. Kıyaslama yaparak 
ilerlersem, peki Türk sağının var mı? Bence sağın 
da yok. Sol, kendi kutsal kavramlar dünyasında 
“devrimci şiddet”ten feyz alıyor, peki sağın kendine 
yönelik eleştirel akıl üretmesini engelleyen nedir? 
Bu sorunu cevaplarının bir kısmını belki İlhami 
Güler’in “Sağcılık Olarak Sünnilik” (Güler, 2010, 
s.113-163) makalesinde bulabiliriz. Hadi Sünnilik 
ile iç içe geçen sağcılığınkini bulduk, 1960’lardan 
itibaren Türk soluna yaklaştıkça geleneksel kodla-
rından kopup militarize olan Aleviliğin öz eleştiri-
den yoksunluğu…

Yılmaz Yoldaşını Öldürmek kitabının başların-
da hapishanede iken çok kitap okuduğu için örgüt 
arkadaşlarınca “romantik küçük burjuva aydın 
tipi” ve diğerlerine “kötü örnek olmak”la suçlandı-
ğından bahseder (Yılmaz, 2014, s.45). Okuma eyle-
minin, -eğer sarsıcı metinlere ulaşabilirseniz- zihin 
dünyanızda geçmişle kıyas olmayacak biçimde 
köklü değişimler meydana getirmesi kaçınılmaz-
dır. Her şeyden evvel sorular sormaya başlarsınız. 
Soru sormak örgüt, grup hiyerarşisini bozar, verili 
söylemlerin altını boşaltır, grubun diğer üyelerinin 
de “olumsuz” etkilenmelerine kapı aralayabileceği 
için netice itibariyle istenmeyen bir durumdur(!). 
Bursa Cezaevindeki ülkücülerin çıkarmaya başla-
dığı Bizim Dergâh dergisi çevresindeki gençlerin 
okuma pratikleri sonrası, verili jargonların dışın-
da da bireye, ülkeye, topluma ve dünyaya yönelik 
farklı yaklaşımlar olabileceğine ilişkin yeni bakış 
açıları geliştirmeleri bir müddet sonra onları “teş-
kilat” hiyerarşisini sorgulamaya götürür mesela. 
Teşkilatın, doktrinin ve liderin eleştirilemezliğine 
dair katı hiyerarşi, bu okuma sürecinin sonucunda 
sarsılmaya başlar. Derginin kimi sayılarında lider 
ve liderin güncel politika karşısında almış oldu-

ğu pozisyonlara dair hoşnutsuzluklar, sorgulama 
cümleleri ile yüksek sesle dile getirilir. 1. Körfez 
Savaşı’nda Türkiye’nin ABD ile birlikte Irak’a gir-
mesi gerektiği yönünde açıklama yapan lidere karşı 
ülkücü hareketin tarihinde ilk kez, hapishanedeki 
genç mahkûmlardan itiraz duyarız mesela. Bunun 
“Küfür ehlinin yanında durmak” anlamına gelece-
ği vurgulanıp “Bir Müslüman’a karşı küfür ehlinin 
yanında yer alarak Müslümanların katledilmesine 
vasıta olmak, buna rıza göstermek maazallah insa-
nın imanını bile tehlikeye düşürebilir (Uncu, Şubat 
1991, s.11)” denilerek liderin “imanı” sorgulanır.

Peki, netice ne oldu? Bizim Dergâh ülkücü teş-
kilatlarda hareketin merkezi tarafından yasaklanır 
ve derginin Ankara’daki Ofisi silahlı kişilerce bas-
kına uğratılır. Hapishanede, teşkilatın siyasal söy-
lemlerini çoğaltan metinlerin dışında daha başka 
metinler okuyarak eleştirel bir zihin üretmeye baş-
layan ve Bizim Dergâh dergisi etrafında toplanan 
mahkum ülkücü gençlerin önemli bir kısmı 1992 
yılından itibaren gerek içerisinde bulundukları 
politik yapıya gerekse Türkiye’de statüko üreten 
kurum ve anlayışlara karşı yıkıcı eleştiriler getirir-
ler. Bir anlamda Büyük Birlik Partisi böyle doğar. 

AYTEKIN YILMAZ TÜRKIYE POLITIK TARIHI DIKKATE ALINDIĞINDA GEÇMIŞTE BIR ÖRNEĞINE 
RASTLAYAMADIĞIMIZ BIR IÇ ELEŞTIRI SÜRECI IŞLETEREK KOPUP GELDIĞI IDEOLOJIK GRUBUN HEM 
ZIHINSEL KODLARINA HEM DE BELKI ORTAYA KOYDUĞU ESERLERIN TEMATIK GÜCÜ DÜŞÜNÜLÜRSE 
BU GURUBUN PRATIK GEÇMIŞINE YÖNELIK YIKICI VE SARSICI SORULAR SORARAK ENTELEKTÜEL 

DÜNYAMIZDA HABERIMIZIN OLMADIĞI KARANLIK BIR TARIHTEN BAHSEDIYOR.
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Hapishaneden çıktıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu 
etrafında toplanan ve daha partileşme vuku bul-
madan evvel “Milli Mutabakat Metni” adlı bir bil-
diri yayınlayan bu eleştirel aklın böylesi bir metin-
le kayıt altına alındığını görürüz. Metinde geçen 
“Allah’ın birliği ve yüce Peygamberimizin risaleti 
dışında hiçbir mutlak hakikat tanımıyoruz” ve bu 
yazı bağlamında tartıştığımız şiddet meselesiyle 
ilgili olarak “Siyasi görüş ve teşekküllerin gayeleri 
için şiddete başvurmalarını yanlış buluyoruz” (5. 
Madde) ifadeleri Türk sağı adına o zamana kadar 
üretilmiş en önemli eleştirilerdir (Küpçük, 2012, 
s.282-283).

Aynı yıllarda Aytekin Yılmaz’ın, kendisini ör-
güt hiyerarşisinden kopartan ve örgütün teori ve 
uygulamalarına eleştiriler getirmeye başlamasını 
tetikleyen meselenin de okuma eylemiyle ortaya 
çıkması bu açıdan önemlidir. Kısa sürede hapis-
hane duvarları içerisinde örgütü tarafından taki-
be alınır, kendisi ile volta atanların, konuşanların 
sayısı hızla azalır, yalnızlaştırılır ve kötü örnek 
olarak gösterilmeye başlanır (Yılmaz, 2014, s.49). 
Hatta Yılmaz, hapishanelerde sol örgütlerin infaz 
ettikleri kendi elemanlarının neredeyse tamamının 
üniversiteli aydın gençlerden oluşmasını bu açıdan 
manidar bulduğunu belirtir (Yılmaz, 2014, s.90). İç 
infazların gerekçesinin ise polis sorgulamasında 
çözülme ve ajanlık suçlamaları olduğunu not dü-
şelim. Bu gerekçelerle Aytekin Yılmaz’ın Yoldaşını 
Öldürmek kitabından, hapishanelerde 1990-1999 
arası toplam 36, dışarıda ise yine sol örgütler ta-
rafından kendi elemanları ve siviller olmak üzere 
toplam 1030 kişinin öldürüldüğünü öğreniyoruz 
(Yılmaz, 2014, s.191-192). 

“Hain” ilan edilen ve psikolojik şiddetin ar-
dından fiziki şiddet ve işkencelerden sonra kimi 
zaman boğularak, kimi zaman linç edilerek, kimi 
zaman bıçaklanarak öldürülen “yoldaş”ların traje-
disi bununla da kalmaz. Ailelerin, çocuklarının ce-
sedini alması, kendi mezarlıklarına gömmesi de ko-
lay değildir. Dışarıda örgütün yapabileceklerinden 
çekinen aileler bu cinayetlerden dolayı şikâyetçi 
de olamazlar. Yılmaz’ın buradaki sorucu can alıcı. 
Türkiye’de derin devlet yıllarında evlatlarının böy-
lesi infazlara kurban gitmesinin ardından Avrupa 
İnsan Hakları mahkemelerine kadar şikâyet süre-
cini işletebilen ailelerin, aynı süreci örgütler tara-
fından öldürülen çocukları için sürdürmemeleri 
ilginçtir. Buna ailelerin verdikleri cevap ise devlet-
ten değil, örgütten korktuklarını ortaya çıkartıyor. 

Erdal Eren’i Hatırlayanlar, 17 Yaşındaki Şimel’i 
Neden Görmüyor?

Kendi arkadaşlarını hapishane koğuşlarında yu-
karıda bahsettiğimiz biçimlerde uzun süren şiddet 
gösterileriyle topluca öldürenlerin sadece erkek ör-
güt elemanları olduğunu düşünmemek gerekli. Ki 
yukarıda bahsettiğimiz terörist “kadın şair” örneği 
bu şiddetin kadın koğuşlarında da sürebileceğini 

öngörmemize imkân aralıyor. Yılmaz’ın anlatımla-
rı bunu desteklemekte. Daha çocuk denecek yaşta, 
17’sindeki Şimel Aydın’ın örgüt ablaları tarafından 
günlerce işkenceli sorgulamalar neticesinde ko-
ğuştaki herkes tarafından boğularak katledilmesi 
örneğindeki gibi mesela. Sabah da küçük kız ço-
cuğunun cesedi yerde yatarken kadın mahkûmlar 
birlikte kutlama halayı çekerler. Koğuş kapısının 
öbür tarafında ise iki kadın gardiyanın olay üze-
rine ağladıklarını yıllar sonra öğrendiğini ekliyor 
Yılmaz. Sorusu ise manidar. Her yıl yaşı büyütüle-
rek idam edilen Erdal Eren’i anan Türk solu, 17 ya-
şında solcu kadınlarca öldürülen Şimel’den neden 
bahsetmemektedir. Tabi Şimel’in babasının ilgili 
örgüte sempati duyması ve hatta kızının “devrimci” 
olmasını istemesi ise meseleyi daha da trajik hâle 
getiriyor (Yılmaz, 2014, s.146).

Asıl şaşılması gereken, Türk solunun 
STK’larından gazetelerine, şair, romancılarından 
müzisyenlerine, yönetmeninden oyuncusuna, ti-
yatrocu ve sinemacısına, sendikacısından siyaset-
çisine, aktivistinden feministine bütün bu olayları 
bildikleri hâlde hiçbir şey yokmuş gibi yıllardan 
beri hak, adalet, özgürlük, demokrasi, devlet zul-
mü, işkenceye hayır vs. gibi inandırıcılığı kalmayan 
sloganların arkasına sığınarak bu temel kavramları 
da kirletmeleridir. Hatta kendileri dışındaki her-
kesi gerici ve faşist bulmaları, beğenmemeleridir. 
Manidar durumlardan birisi de -Yılmaz’ın belirt-
tiği gibi- cezaevi içerisindeki işkenceli sorgulama 
ve infazlara onay veren örgütün hapishane yöne-
ticilerinin (politik Kürt hareketi açısından) bir za-
manın cehennemi olan Diyarbakır Cezaevinde 12 
Eylül darbecilerinin insanlık dışı vahşi uygulama-
larına maruz kalmış eski yoldaşlar olmasıdır. Âdeta 
1980’lerde en ağır işkence tezgâhlarından geçen o 
günün mazlumları, 90’lı yıllarda kendi kapatma 
mekânlarında zalimler hâline gelerek ülkenin şid-
det tarihini devralmışlardır. 

2010 yılında “Bahçelievler Katliamı” olarak 
bilinen vahşetin sorumlularından ülkücü Haluk 
Kırcı ile Sabah gazetesinde iki gün üst üste süren 
bir söyleşi yayımlandı. “Bahçelievler Katliamı” 
Türkiye İşçi Partili 7 gencin bir grup ülkücü tara-
fından 8 Ekim 1978 tarihinde vahşi yöntemler 
kullanılarak topluca öldürülme hadisesidir. TİP 
ise solun çok büyük bir kısmının silahı ve şiddeti 
kutsanmış bir yöntem olarak kullanmayı onayla-
dığı o yıllarda bunu reddeden fraksiyon kimliğiyle 
dikkat çekicidir. Kırcı orada “Ben ‘Bir insanı öldü-
ren bütün insanlığı öldürmüş demektir.’ diyen bir 
dine inanıyorum. Adalete hesap verdim. Asıl şimdi 
Cenab-ı Allah’a vereceğim bir hesap var. Şiddet-
le, vurarak, kırarak bir şeyleri çözmek mümkün 
değil” (Sabah, 6.6.2010) cümlelerini kurup hem 
kamu önünde itirafta bulundu hem de bir vicdan 
muhasebesiyle  Yaratıcıya karşı sorumluluğunu 
üstlendi. Açıkçası böylesi bir itiraf Türkiye’de daha 
evvel yaşanmış değildir. Söyleşi metnini okuyanlar 
Kırcı’nın çok sarsıcı özeleştirilerde bulunduğunu 
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göreceklerdir. Benim sorum şu: 17 Mart 1978 tari-
hinde Ümraniye’de silahsız, savunmasız 5 ülkücü 
işçiyi kaçırıp, günlerce işkence yaptıktan sonra boş 
araziye atan solcu teröristler de acaba Kırcı gibi 
kamu önüne geçip “Evet, bu katliamı ben yaptım. 
Devlete karşı hesabımı ödedim. Şimdi topluma 
karşı bir vicdan borcum var.” diyecek mi? Ya da 18 
Eylül 1979’da Adana Endüstri Meslek Lisesi’nde 
görev yapan 6 ülkücü öğretmeni katleden (Milliyet, 
20.09.1979) solcular…

“Ümraniye İçinde Vurdular Bizi”

Ümraniye katliamında bahsi geçen işçilere 4 
gün boyunca aileleri ulaşamıyor. Polisin aramala-
rı sonucu 5 işçinin cesetleri ayakları taşla ezilmiş, 
gözleri oyulmuş, erkeklik organları kesilmiş ve vü-
cutlarının muhtelif yerleri kurşunlarla delik deşik 
edilmiş hâlde bulunuyor boş bir arazide. Cesetleri 
köpekler parçalamaya başlamıştır çoktan. İlgililer 
bu “vahşi devrim cinayeti” ve “toplu katliam” için 
Milliyet gazetesinin 22 Mart 1978 tarihli nüshası-
nın birinci sayfasına bakabilirler. Orada haber içe-
riğinin tıpkı benim yazdığım gibi insanlık dışı bir 
vahşeti kapsadığını okuyacaklardır. Ayrıca yazar 
Alper Aksoy’un salt bu konuyu anlattığı Ümraniye 
İçinde Vurdular Bizi (1990) isimli bir de romanı 
bulunuyor. Yinelemekte yarar var. 1970’li yılların 
şiddetini bir tek ülkücülere ya da sadece solcula-
ra fatura etmek yakın dönem Türkiye tarihi kar-
şısında yalan konuşmak anlamına gelir. Ama son 
yıllarda 12 Eylül temalı filmlerin ve hatta dizilerin 
tamamında temsil bulan bütün ülkücü karakterler 
neden insanlıktan nasibini almamış, şiddet ile iç 
içe geçmiş toplum dışı varlıklar biçiminde gösteri-
liyor. Çemberimde Gül Oya (2014) ile başlayıp Ha-
tırla Sevgili (2006) ve Bu Kalp Seni Unutur mu?’ya 
(2009) kadar uzanan televizyon dizilerinde bunun 
böyle işlendiğini görüyoruz. Hatta İftarlık Gazoz 
filminde bir terörist karakteri gerekli olduğunda 
neden bu temsil ülkücüler oluyor, 70’li yıllarda 
bütün siyasi cinayetleri salt onlar mı işlediler? Öy-
leyse 12 Eylül Darbesi öncesinde ülkücüleri kimler 
öldürdü?

Aytekin Yılmaz kuşkusuz yazdıkları ile tarihsel 
bir görev yerine getiriyor. Anlaşılan o ki, sarsıcı bi-
çimde ortaya koyduğu sol-içi infaz öyküleri maale-
sef Türk ve Kürt solunda karşılık bulmayacak. Ama 
bizden sonraki kuşaklar adalet ve vicdan adına 
geçmişte kim susmamış, tarih karşısında ahlaktan 
yana tavır almıştır diye geri dönüp baktıklarında 
mutlaka ilk önce Yılmaz’ın ortaya koyduğu kitap-
ları görecekler. Gerçi daha evvel de sol içerisinde 
özeleştiri yaparak ayrışanlar olmadı değil. Yani 
Gün Zileli’nin kitapları belki ilk örnek olarak gös-
terilebilir. Ancak çok daha karanlık ve silahı asıl 
yöntem hâlinde kullanmayı tercih eden, köyler 
basarak savunmasız kadınları, çocukları, ihtiyar-
ları öldüren, şehirlerde yine sivilleri muhatap alan 
bombalamalar yapan, eşi ile pazarda alış verişteki 

kamu görevlisini, okulundaki öğretmenleri acıma-
dan yok eden bir terör örgütü başta olmak üzere 
diğer solcu radikal yapılanmaların kimsece bilin-
meyen (daha doğrusu bilenlerin bilerek sustuğu) 
öyküsünü ifşa etmesi bakımından çok daha yakıcı 
şeyler söylüyor Türkiye’ye. 

Barışmak Ancak “Yüzleşme” ile Mümkün Olabilir

Yılmaz’ın bir müddet evvel yayınladığı kitabı 
“Yüzleşerek Barışmak” (Vadi Yay., 2021) ise adeta 
bütün yazdıklarının özeti gibi. Bu kitabı üzerinden 
bir kazı yapmaya çağırıyor da denilebilir. Temel-
de Türk ve Kürt solunun gerek ülkenin dağlarına, 
köylerine, şehirlerine bir dönem yayılan şiddet 
pratiği ve gerekse yine bu içe kapalı ideolojik orga-
nizasyonların kendi “yoldaş”larına dair iç infazları 
karşısında susmaktan öte bir fotoğraf sunmayan 
ikiyüzlü bir tarihi eleştiriyor. Türkiye’de hapis-
hane konusunu çalışırken ilk ulaştığım kaynak-
lar arasında mesela İşkenceyi Durdurun (1991), 
Bülent Tarakçıoğlu’nun İşkence Olayı (1990), 
Ahmet Otmani’nin Hapishaneden Çıkış (2003), 
Austin Sarat’ın Devlet Öldürdüğünde (2002), Or-
han Gökdemir’in Faili Meçhul Cinayetler Tarihi 
(2005), J. Philipp Reemtsma’nın Vahşeti Kavra-
mak-İnsan Zulmünü Açıklama Denemeleri (1998), 
Ali Yılmaz’ın Kara Arşiv-12 Eylül Cezaevleri (2012) 
gibi yayınlar vardı. Hepsini okudum. Foucault gerçi 
bütün dünyada konu ile ilgili tarihsel bir perspek-
tif veriyordu ama ben özellikle Türkiye’de 12 Eylül 
sonrası hapishanelerdeki ağır işkenceler, kapatma 
mekânının mahkûmların mental dünyası üzerin-
deki yıkıcı etkileri, insanın (kamu görevlileri) in-
sana neden işkence yaptığı gibi daha temel mese-
leleri kafaya takmıştım. Anlayabildiğim kadarı ile 
hapishane ortamındaki ülkücüler ve solcuların içe-
risinde bulundukları durumlar kıyas ederek Yüz-
leşmenin Kişisel Tarihi kitabımda çözümlemeye 
çalışmıştım. Daha o zamanlar Aytekin Yılmaz Yol-
daşını Öldürmek’i yayınlanmamıştı. Hele yukarıda 
bahsettiğim ve bütünüyle Türk soluna yakın yayı-
nevlerinin konu ile alakalı kitaplarında Yılmaz’ın 
bahis açtığı, sol örgütlerin kendi elemanlarına 
uyguladıkları ağır işkence ve öldürme eylemleri 
hakkında bırakın bir cümleyi, ima dahi okuduğu-
mu hatırlamıyorum. Tamam, darbeciler 12 Eylül 
sürecinde ve takip eden yıllarda hapishanelerde 
ülkenin bir kuşağına akla ziyan yöntemlerle vahşi 
bir şiddet uyguladı, bu bol bol -haklı biçimde- anla-
tılıyor. Hatta ülkücülerden daha fazla dile getirdik-
leri, kamuoyu oluşturmaya çabaladıkları tartışma 
götürmez. Eyvallah. Peki, örgütlerin vahşi şiddet 
tarihi… Bu meseleden, Yılmaz’a kadar neden hiç 
haberimiz olmadı?

Yüzleşerek Barışmak’ta bu soruların ardı arka-
sı kesilmeden devam ettiğini görüyoruz. Yüzleşme 
çağırısını sadece Türk soluna yöneltmiyor tabii ki. 
Statükonun, müesses nizamın da kendisini sorgu-
laması yönündeki cümleleri legal ve illegal yakın 
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dönem ülke tarihinde yaşanan bütün şiddet olayla-
rını anlamamız gerektiğini işaret ediyor. Gerçi ken-
disinin de belirttiği gibi son yıllarda dönem dönem 
devletin en yetkili makamlarından çok önemli, 
paradigma sarsıcı ve vicdanları rahatlatan açıkla-
malar yapıldı. Bunlara rağmen bütün dünyada So-
ğuk Savaş yıllarından kalma sol örgütler şiddeti bir 
yöntem biçiminde kullanmaktan vazgeçerken ve 
hatta bizatihi kendilerini feshederken Türkiye’de 
böylesi bir sürecin işletilmemesi en yumuşak keli-
me ile “ilginç”. 

“Cumartesi Anneleri” ve “Diyarbakır Anneleri”

Kitapta Yılmaz’ın “Cumartesi Anneleri” mese-
lesiyle ilgili şu yorumu dikkate değer: “Eğer kayıp 
yakınları gerçekten devletten bir yüzleşme bekli-
yorlarsa, çatışmasızlığı savunmalıdırlar. Devlete 
‘Operasyonları durdurun’ diyebildikleri gibi örgü-
te de ‘Eylemlerinize son verin’ diyebilmelidirler. 
Gelinen aşamada İnsan Hakları Derneği (İHD) 
açısından sahicilik ve hakkaniyet sorunu da yaşa-
nıyor. Devlet mağduru ailelerin kayıplarına sahip 
çıkarken, örgüt mağduru ailelerin kayıplarını gör-
mezden geldiği için sahiciliğini tartışma konusu 
yapıyor… İHD eğer faaliyetlerine karşı bir ilgisiz-
lik görüyorsa öncelikle kendisine dönüp bakmalı-
dır. Devlete geçmişiyle yüzleşmesini isteyenlerin 
öncelikle kendileriyle yüzleşmesi ve şeffaf olması 
gerekir” (s. 90). Yine, “Diyarbakır Anneleri” için 
söyledikleri de tarihe düşülmüş kıymetli notlar. 
Ağustos ayının son haftası Hacıre Akar isimli an-
nenin Diyarbakır’da yapmış olduğu üç günlük 
oturma eylemi neticesinde oğlunu örgütün elinden 
kurtarması karşısında “inanamadığını” belirten ve 
“Tarih bu eylemin öncüsü olan Hacıre Akar’ı güzel 
anacaktır.”(s.92) değerlendirmesinde bulunan Yıl-
maz, her iki anne eylemi arasındaki farkı ise şöyle 
çözümlüyor: “Diyarbakır Anneleri’nin Cumarte-
si Anneleri’nden farkı şu: Bu annelerin (özellikle 
dağa yeni çıkarılan çocuklar için söylenebilir) ço-
cuklarına kavuşma ihtimali var” (s.93). Çocukların 
örgüt zoru ile dağlara alınıp götürülmesi karşısın-
da yine sol mahallenin insan hakları örgütlerinden 
aydınlarına kadar kimsenin bir tek söz etmemesi, 
raporların hazırlanmaması, yazarların bunu mese-
le edinmemesi, gazetelerin haber yapmaması kar-
şısında özellikle Diyarbakır Anneleri’nin eylemleri 
ile “teşhir” edildiklerini belirtiyor. Netice itibariyle 
terör örgütü tarafından son “35 yılda 20 bin çocuk-
tan savaşçı yapıldı” (s.126) diyor Yılmaz.

Sisler İçerisinde Bir Türkiye: 1990’lar

Yüzleşerek Barışmak kitabında haklı olarak 
1990’lı yıllara çok vurgu yapıldığını görüyoruz. Sol 
örgütlerin 90’larda “hapishane içinde hapishane” 
kurduklarını, buralarda sadece iç infazlar değil, 
bizatihi elemanlarına silahlı eğitim verildiğini an-
latırken, o yıllarda ülkeyi cehenneme çeviren sü-
recin bir ayağının nasıl hazırlandığını kavramak 

daha açıklayıcı oluyor. Faili meçhullerin yaşandığı, 
aydınların suikastlara kurban gittiği, devlet görevli-
lerinin soru işaretleriyle dolu ölümlerinin olduğu, 
33 erimizin silahsız biçimde terör örgütü tarafın-
dan katledildiği, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
yine cevaplanması beklenen sorularla hayatını kay-
betmesi, Sivas ve ardından Başbağlar katliamları 
gibi toplumsal travmalar yaratan olayların 1993 
yılında yaşandığını hatırladığımızda, aynı sürecin 
hapishanelerde benzer biçimde devam ettiğini an-
lıyoruz. 90’ların bir bakıma, Aytekin Yılmaz’ın me-
sele edindiği yüzleşme çağırısının ana omurgasını 
oluşturan tarih olduğu kanaatindeyim. Hem ken-
dinden evvelki olayların, hem kendinden sonraki-
lerin adeta şekil aldığı yıllar 1990’lar. O döneme yö-
nelik yüzleşme çağrısı yaparken yine altını çizdiği 
hakkaniyet vurgusu kıymetli: “1993’te gerçekleşen 
Sivas Madımak Katliamı’yla yüzleşmek isteyen-
lerin, aynı dönemdeki PKK’nin yaptığı Başbağlar 
Katliamı’yla da yüzleşmeleri gerekiyor” (s.123).

90’lı yıllar, toplum üzerine korku bulutunun 
salındığı zamanlar olması gerekçesiyle hâlâ cevap-
lanmayı bekleyen sorularla dolu bir kuyu âdeta. 
Konunun tarihsel arkeolojisi için başvurduğum 
temel kaynakların başında Osmanlı’dan günümüze 
bu meseleyi anlatan Faili Meçhul Cinayetler Tari-
hi (2005) kitabı oldu. 360 sayfalık kitap ülkemizin 
geçirdiği bu trajik öyküyü derinden kavrayabilmek 
için bir hayli bilgi edinmeme imkân sağladı. Kita-
bın en sonunda bir de uzun isim listesi verilmişti. 
1980’den başlayıp 1998’e kadar getirilen listede fa-
ili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin isimlerini, 
hangi tarihte faili meçhul olduklarını ve şehirleri-
ne ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün. Ancak orada 
ne hikmetse Aytekin Yılmaz’ın bahsettiği sol örgüt-
ler içi faili meçhullerden hiç bahsedilmiyor. Oysa 
Yılmaz Yüzleşerek Barışmak’ta 1999-2000 arası 
solcu örgütlerce iç infaz biçiminde işlenmiş 40 ki-
şilik bir faili meçhul listesi veriyor. Neden orada 
bu isimler girilmemiş sorusunun cevabı ise yazının 
başından beri tartıştığımız meseleler ile bağlantılı 
maalesef. Yılmaz, 20 yıldır elinde tuttuğu ve “faille-
ri meçhul” gözükmesine ve yine, kimlerin cinayeti 
işlediğinin belli olmasına rağmen sol mahalle ta-
rafından görülmek istenmeyen bu isimlerin insan 
hakları örgütleri, barolarca kayıt altına alınmadığı-
nı, gazeteciler tarafından haberinin yapılmadığını, 
yazarların bunu konu edinmediğini ve belki de en 
trajiği, ölülere aileleri dâhil kimsenin sahip çıkma-
dığını belirtiyor (s.104-108).

Yüzleşerek Barışmak kitabının belki en önem-
li sayfaları “Ne yapmalı, neyi yapmamalı?” sorusu 
ardından sıralanan bazı öneriler. Radikal bir sol ör-
gütünden kopup gelen ve 10 yıllık bir ömrünü ce-
zaevinde geçiren Yılmaz’ın bu konudaki önerileri 
kuşkusuz dikkate alınmalı. Yeri gelmişken şunu da 
not düşelim kitaptan. Aytekin Yılmaz, hiçbir eylem-
de bulunmamasına ve kimseye zarar vermemesine 
karşın sadece örgüt üyeliği suçundan dolayı 12 yıl 
6 ay ceza almış ve gerekli süre kadar cezaevinde ka-
lıp çıkmış bir isim. Kitabında bu gerekçeye rağmen 



89 umranmran  |  Temmuz-Ağustos 2021  |

“SEN HİÇ İÇERDE TUTUKLANDIN MI?”

daha fazla ve hatta ömür boyu hapis cezasına çarp-
tırılabileceğini, özellikle 1994 yılında bu gibi uygu-
lamaların haddi hesabının olmadığını söylüyor. Şu 
cümlesi bir romanın sayfaları arasından düşmüş 
gibi adeta: “İstanbul’dan Kırklareli’ne hapishane-
ye döndüğümde kendimi yatağa at-
mış, 10 yıl sonra kalkacakmış gibi 
uyumuştum”(s.124).

Konuya dönersek, önerilerini 
sıralarken “İnsan Hakları” ve “Barış 
Savunucuları” kavramlarının kir-
letildiğinin altını hususen çizmesi 
bence dikkate değer. Netice itibarıy-
la bu iki kavram kitapta sıkça vurgu-
lanan samimiyetsizlik ve hakkaniyet 
dışı tutumlar sebebiyle Türk ve Kürt 
solu ile bağlantılı yapılanmalar tara-
fından gerçekliğini yitirmiş ifadeler 
artık. Yine önerilerini sürdürürken 
“Kürtlerin yüzü Türkiye’ye bakıyor” 
başlığı altında söyledikleri de bir bakıma mesele-
nin Osmanlı’dan günümüze çizgisel derinliklerine 
atıflarda bulunması açısından bizi tarihsel başka 
metinlere doğru kazı yapmaya yönlendiriyor kana-
atindeyim. Netice itibariyle bu ve benzeri mesele-
leri salt günümüzle sınırlı tutarak anlamaya çalış-
mak mümkün değil. 

Che Guevara ve Şiddet

Yüzleşerek Barışmak kitabının son bölümlerin-
den birisi devrim düşüncesinin ikonu Che Guevara 
üzerine. Bu bölüm hakikaten kışkırtıcı. Çünkü ma-
halleden birisi ilk kez Che’nin şiddet ile iç içe geçen 
yanlarını ifşa ediyor. Yılmaz’ın, Guevara’nın günlü-
ğünden aktardığı şu cümleler kan dondurucu: “Du-
rum herkes için ve onun (Kurban Eutimio Guerra’yı 
kastediyor) için de rahatsız ediciydi. 32 kalibrelik 
bir tabancayla beynin sağ tarafına, sağ temporal 
lobda çıkış deliği açacak şekilde tek atışla soruna 
son verdim. Biraz soludu ve öldü” (s.177). Hayva-
na şiddet meselesinde de Che’ye yönelik anlattığı 
olay sarsıcı. Dağdayken grubun peşine takılan bir 
köpekten güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle ra-
hatsızlık duyar Guevara. Uğraşlar sonucu köpeğin 
yolculuk sırasında havlamasına çare bulunama-
yınca işinin bitirilmesini ister yanındakilerden. 
“Gruptakiler önce şaşkınlık yaşarlar, ama itiraz da 
edemezler. İçlerinden biri bir halatla yavru köpeği 
boğmak suretiyle öldürür”. Keşke hayvan ve Che 
ilişkisi köpek hadisesi ile sınırlı kalsaydı. Maalesef 
Bolivya günlüğünde anlattığına göre dağda iken 
bindiği katır yürümekte zorlanınca hayvanı sırtın-
dan bıçaklamaya başlıyor. Katırın kanlar içerisinde 
kaldığını görünce de yoldaşlarına “Ben kötü bir şey 
yaptım, bir bakın şuna” diyor (s.182). Yılmaz’ın an-
lattığına göre bugün idam karşıtı söylemin ana ta-
şıyıcısı olan solculara nazaran Che Guevara ne dev-
rim öncesi ne de devrim sonrası idama karşı birisi 
değildir (s.178). 

Devrimci romantizm ve dağ meselesi açılmış-
ken Attilâ İlhan’ın söyledikleri geliyor aklıma. Bi-
lindiği üzere dağlara çıkmak Türk solu ve Kürt solu 
için şiirlere, marşlara, şarkılara konu edinilmiş 
bir eylem. Türk solunun farklı kompartımanları 

Türkiye’de 60’lardan beri dağlarda. 
Dadaloğlu’nun malum şiirinin fark-
lı solcu sanatçılarca bestelendiğini 
biliyoruz. Sosyalizmi bu toprakların 
ruhuna koşut yeniden anlamaya 
çalışan, “yerli bir sosyalizm” arayışı 
bakımından Kemal Tahir, Sencer Di-
vitçioğlu, Halit Refiğ gibi isimlerle 
anabileceğimiz Türk şiirinin önemli 
solcu şairi Attilâ İlhan dağlarda ge-
zen romantik devrimci -hatta o “eş-
kıya” diyor- mantığına karşı çıkan, 
bu gerekçelerle Yılmaz Güney’e katıl-
mayan bir isim. Dadaloğlu’nun “Fer-
man padişahınsa, dağlar bizimdir” 

sözüne atıfla “Ne yapacaksın dağda yahu?” dediği-
ni aktarıyor mesela Enis Batur (Arkakapak, Mart 
2018, s.36). Kuşkusuz burada asıl muhatap solun 
kendisine hem zihinsel hem coğrafik anlamda dağ-
larda yer araması, orayı mistifike etmesi, şiddetten 
arınması meselesi. Kökleri 60’ların sonuna doğru 
inen, 1970’lerden itibaren ise soygun, rehin alma, 
adam kaçırma, kundaklama, gemi batırma, mües-
ses nizamı temsil eden kurumlarla birlikte 27 Ma-
yıs Darbesi’ni yaptıktan sonra yeterli görmeyip Yön 
dergisi çevresindeki “aydınlar” ile ordudaki uzan-
tıları bir araya getirip darbeyle ülkeyi ele geçirme 
hazırlığı gibi bir külliyat varken filmler, diziler, 
romanlarla bu şiddet tarihini bir “çiçek çocuklar 
öyküsü”ne çevirmenin sanırım artık inandırıcılığı 
kalmadı. Anlaşılan o ki Türk solu ve Kürt solu mis-
tifike ettiği bu dağdan vazgeçmedikçe ve kutsadığı 
devrimci şiddet kavramıyla yüzleşmedikçe, düze 
inmiş dünya solu karşısında anakronik kalmaya 
devam edecek. 

Aytekin Yılmaz’ın yüzleşme çağrısı için kanaa-
tim odur ki, eğer daha vicdanlı, adil bir toplum ta-
hayyül ediyorsak, Türk sağı da buradan kendisine 
pay çıkartarak öz eleştiri de bulunmalıdır. 
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H z. Peygamber’in hayatı bir 
Müslümanın hem beşeri 

ilişkilerinde hem de dinî yaşayışın-
da önemli bir yer tutar. Onun ibadet 
ediş şekli, insani ilişkilerindeki üslu-
bu, yolculuk ederken, ticaret yapar-
ken davranışları, bir devlet başkanı 
olarak sergilediği tavır hayatımızın 
bütününü kuşatan ve göz ardı edeme-
yeceğimiz bir bütünlük ve devamlılık 
arz eder.

Bugüne kadar okuduğumuz si-
yer kitapları, bize kendisinden önce 
yazılmış siyer kitaplarının yeni bas-
kısını sunuyor, anlaşılır bir dil redak-
siyonundan başka bir şey söylemiyordu. Wadah 
Khanfar’ın İlkbahar kitabını1 okumaya başlarken 
de olayları sonuçlarına göre yorumlayacak bir ki-
tapla karşılaşmayı bekliyordum.

Stratejik ve Siyasi Bir Okuma
Kitabın alt başlığında kullanılan, “Hz. 

Peygamber’in Hayatına Dair Stratejik ve Siyasi Bir 
Okuma” ibaresi ise beni hem heyecanlandırmış 
hem de adını tam koyamadığım bir soru işaretine 
neden olmuştu. Kitap hakkında bir tanıtım yazısı 
yazan Ümit Aktaş’ın strateji ile hikmet arasındaki 
dengeye vurgu yapan cümleleri2 aklımdaki soru 
işaretlerini gidermemi sağlamış, strateji ve hikmet 
kavramları zihnimde yerli yerine oturmuştu. 

Kitabı okuyup bitirdikten sonra ise İslâm 
Özkan’ın yazarla yaptığı görüşme yayımlandı.3 Bu 
röportajda yazar, Hz. Peygamber’in 

1 Wadah Khanfar, İlkbahar, Vadi Yayınları, 2020.

2 https://farklibakis.net/kitap-tanitimi/wadah-khanfar-ilk-bahar/

3 http://adaletzemini.org/3-nisan-2021-waddah-hanfer-din-onu-
aracsallastiranlarin-eline-terk-edilmemeli-islam-ozkan/

uygulamalarının, kararlarının vahiy 
ile şekillenmediğini, aldığı kararların 
onun üstün stratejik vasıflarıyla ger-
çekleştiğini söylüyordu. Oysa yazar 
kitabında, İsrâ hadisesini anlatırken 
Allah’ın, Peygamberi’ni yanına alarak 
Medine’de devlet kurmadan önce ona 
eğitim verdiğini ifade ediyordu (s. 
204). Demokrasi gibi güncel kavram-
larla Peygamber’in meşveret ve şûra 
uygulamalarını özdeşleştirmek ise 
uzun zamandır Müslüman entelek-
tüeller arasında yaygın bir davranıştı. 

Yazarın strateji üzerine kurduğu, 
Ümit Aktaş’ın hikmet kavramını ilave 

ederek zihnimizde zenginleştirdiği İlkbahar, yazıl-
mış onlarca siyer kitabı arasında şimdiden istisna 
bir yer edindi. Bunda en önemli etken şüphesiz 
sonuçlara odaklanmamış bir çözümleme dilinin 
tercih edilmesi, olayların gelişim süreçlerinin de 
süzgeçten geçirilmiş olması. Bu yazıda yukarıda 
belirttiğim hususlardan bağımsız olarak İlkbahar 
kitabının ne söylediğine, yazarın perspektifine bağ-
lı kalarak kitaptan ne anladığımıza dair bir değer-
lendirme bulacaksınız.

Kural Koyucu Olarak Peygamber (a.s.)
Hz. Peygamber, 610 yılında 40 yaşında peygam-

berlikle müjdelendi. Ancak; Peygamber olmadan 
önce de o Muhammedü’l-Emîn’di. Mekkeliler ihti-
lafa düştükleri bir konuda Hz. Muhammed’in ha-
kemliğine başvurur, Mekke’den çıkacakları zaman 
mallarını ona emanet ederlerdi. Peygamber olduk-
tan sonra bile, onunla savaşan Mekkeliler şehir dı-
şına çıkacakları zaman mallarını yine Peygamber’e 
emanet etmekten vazgeçmediler. Hem O’nunla 
savaşıyor hem de O’nun eminliğinden şüphe 

Strateji ve Hikmet Arasında: 
İlkbahar

ÜSTÜN BOL
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etmiyorlardı. O bir konuda sözünü söylediğinde 
dostu da düşmanı da O’na itibar ediyordu.

Peygamber, düşmanlarının gözünde dahi “el-
emin” iken, elbette ümmetinin gözünde çok daha 
farklı bir yere sahipti. Allah Resûlü bunun farkın-
daydı ve kişisel işlerinde, devlet yönetiminde, tica-
retinde, aile hayatında hem kendi zamanına dair 
hüküm veriyor hem de bu hükmün yüzlerce yıl 
sonra ortaya çıkabilecek sonuçlarına ilişkin hukuk 
üretiyordu. Bu elbette Peygamber’in kişiliğiyle, me-
toduyla ilgili olduğu kadar donatılmış olduğu hik-
metle de ilgiliydi.

Peygamber, hem İslâm’ı tebliğ süresince hem de 
daha peygamberlikle müjdelenmeden önce hayatı-
na yön veren, yaşamını biçimlendiren ölçütlere sa-
hipti. Bu ölçütler O’nun yaşam felsefesiydi ve O’nu 
güvenilir ve emin kılan, hayatı boyunca bu ölçüle-
rin hiçbir zaman değişmemiş olmasıydı. Allah’ın 
elçisi, ahlak temelli bir hayat yaşıyor ve insanları 
ıslah etmeye öncelik veriyordu. Kim tarafından 
üretilmiş olursa olsun, iyiliği kabul ediyor; kim 
tarafından üretilmiş olursa olsun kötülüğü redde-
diyordu.

Resûlüllah kendi inancı dışında kalanları yok 
etmeyi düşünmüyordu. Kureyş ve diğer Arap kabi-
lelerini, Yahudileri, Hristiyanları, Perslileri ortadan 
kaldırıp servetlerine el koymayı düşünmedi. Onlar-
la iletişim kanallarını açık tutarak ikna edici bir yol 
izledi, diplomasi kanallarını kapatmadı.

Hüküm vermede acele davranmaz, istişare et-
meden karar almaz, fevri çıkışlardan uzak durur-
du. Bazen bu istişarelerin kötü sonuçlarını öngörür 
ancak istişare hukukunu ihlal etmezdi. Peygamber 
sabırlıydı, ne yaptığını biliyordu. İyimserdi ve en 
önemlisi umutluydu. O yüzden genç bir nesille 
yola çıkmış, gençler üzerine kurulu bir sistem inşa 
etmeye çalışmıştı. Gençler O’nun sisteminde o ka-
dar önemliydi ki, Uhud’da yanlış olduğunu bildiği 
hâlde gençlerin sözünü dinlemiş, istişare kararına 
uymuş, geleceğe yatırım yapmıştı.

Siyasette, ticarette, toplum ilişkilerinde, savaşta 
bütün hayatı boyunca edilgen değil etkendi. Savun-
ma pozisyonunda kalmaz, yönlendiren, ufuk açan 
taraf olurdu. Söyleyecek sözü ve birikimi vardı, 
savunma pozisyonunda kalması gereken hep karşı 
taraf olurdu. Peygamber birleştirici idi. Medine’de 
Yahudiler, putperestler, Hristiyanlar ve Müslüman-
ların bir arada yaşadığı bir devlet kurmuştu. Me-
dine Sözleşmesi bu birleştiriciliğin en somut örne-
ğiydi. Haksızlık etmez, haksızlık edilmesine de rıza 
göstermezdi. Mekke’nin fethinde gösterdiği strateji 
de yok etmek üzerine değil, birleştirmek ve kazan-
mak üzerineydi.

İyi bir devlet idarecisi, iyi bir siyasetçi idi. Bütün 
düşmanlarına karşı savaş açmaz, ittifaklar kurarak 
toplumunun güvenliğini sağlar, düşmanlarının 
zayıflamasını beklerdi. Keskin ve katı stratejiler 

yerine şartların getirdiği esnekliği kullanırdı. Olay-
ları güncel kriterlerle değerlendirir, objektif metot-
lar kullanırdı. Toplumların önceliklerini, güç den-
gelerini, zaaflarını ve psikolojilerini göz önüne alır, 
sergileyeceği sert veya yumuşak tavrı buna göre 
belirlerdi. (s. 29-37)

Mekke’de Siyasi Durum
Mekke Arap coğrafyası için önemi tartışılır 

küçük bir şehirdi. Mekkeliler de soyluluk ve güç 
bakımından Arap kabileleri arasında üst sıralarda 
değillerdi. Ancak Mekke’yi saygın ve önemli yapan 
Kâbe’nin bu şehirde yer alması ve ona hizmet eden 
kabilenin Araplar arasında çok saygın bir yerinin 
bulunmasıydı. Önemini dini kimliğinden alan 
Mekke’nin ileri gelenleri zenginleşmek için bu dinî 
kimliğin yeterli olmadığını fark edecek ve bu kü-
çük şehri cazibe merkezi hâline getirecek metotlar 
aramaya başladılar.

Bu dönemler Arap kabilelerinin pek çok sebep-
le birbirleriyle savaştığı zamanlardı. Bu savaşlarda 
kervanlar basılıyor, yağmalanıyor, masum insanlar 
katlediliyordu. Ticaret yollarının güvenliği kal-
mamış, sadece tüccarlar değil sivil halk da bu sa-
vaşlardan büyük zarar görmüştü. Mekke’nin ileri 
gelenleri Ticaret yollarının güvenliğini sağlamayı, 
dinî bir merkez olarak herkesin dinî inançlarını gü-
vence altına almayı ve çatışmasızlığı temin etmeyi 
vaat ettiler. Bu bütün Arap kabilelerinin üzerinde 
mutabık kalacağı bir durumdu. Böylece Arap coğ-
rafyasının dinî merkezi olan Mekke aynı zamanda 
ticari bir merkez hâline dönüştü. Bütün kervanla-
rın başlangıç ve varış noktası artık Mekke’ydi. Bu 
durum Kureyş’in hem saygınlığını, hem önemini, 
hem de zenginliğini artıracaktı.

Her şey yolunda giderken Kusay ailesi içinde 
çıkan idari bir anlaşmazlık akraba Kureyş kabi-
lelerini savaşın eşiğine getirdi. Arap toplumunda 
adet olduğu üzere ittifak yapanlar içi sıvı dolu bir 
kaba ellerini bandırarak biat ederlerdi. Taraflardan 
bir kısmı güzel koku doldurulmuş bir sıvıya elleri-
ni bandırarak, bir kısmı kan dolu bir kaba ellerini 
bandırarak taraflarını seçeceklerdi. Artık Mekke 
“Güzel Kokulular İttifakı” ve “Kan Yalayıcılar İt-
tifakı” (Yeminliler İttifakı) şeklinde bölünmüştü. 
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Mekke’nin çatışmasızlık konumu olmasaydı ve 
bu ittifaklara yanaşmayıp tarafsız kalan kabileler 
devreye girmeseydi büyük bir kıyım yaşanabilirdi. 
Taraflar savaşmaksızın ortak bir idari yönetimde 
anlaştılar. Mekke’nin çatışmasızlığı, güvenliği ve 
zenginliği bir kere daha tesis edilmişti. 

Bu ayrışma zaman içerisinde Mekke’nin dü-
şünsel ve yönetimsel ayrışmasının da bir aynası 
olacaktı. Güzel Kokulular İttifakı ileride Erdemliler 
İttifakı’nın temelini oluşturacak, Erdemliler İttifa-
kı mazlumun hakkını zalimden alıncaya kadar her 
türlü hukuki yöntemi uygulayacağına dair ahitleşe-
cekti. Kan Yalayıcılar İttifakı ise soy, mal ve güç üze-
rinden iktidar inşa ederek, yok-
sunları ezerek yükselmeyi ve 
statüsünü korumayı ilke edin-
mişti. Dârü’n-Nedve güç ve oto-
ritenin çıkarlarını korumak ve 
tesis etmek için oluşturulmuş 
bir yönetim merkeziydi. Pey-
gamber vahiy gelmeden önce 
katıldığı Erdemliler İttifakı’nı 
daha sonra övecek bugün olsa 
yine katılırım diyecekti. Diğer 
yandan Dârü’n-Nedve’ye karşı 
şura mekanizmasını işletecek 
her türlü zalimliğin karşısında 
yeni bir hukuk inşa edecekti.

Mekke’de Halk
Kureyş’in soylu aileleri 

Mekke’nin kendilerine sağladı-
ğı dinî ve ticari imtiyazları çok 
iyi kullanarak zenginleşmişler, 
zenginleştikçe de sefahate düş-
müşlerdi. Soylu kabile liderleri, 
zengin sofralar düzenliyor, bu 
sofraları Pers ve Yemen’den ge-
tirttikleri aşçılara hazırlatıyor, 
Hindistan’dan getirdikleri ipek-
lerle giyiniyor, paha biçilmez 
takılarla diğerlerine üstünlükle-
rini kabul ettirmeye çalışıyordu. 
Aynı anda, köleler ve yoksun Mekkeliler ise açlık ve 
yokluk içerisinde efendilerinin saltanatına hizmet 
ediyorlardı. 

Mekke’de Din
Peygamber Mekke’de İslâm’ı tebliğe başladı-

ğında Kureyşliler bunu çok önemsemediler. Çün-
kü Mekke’nin çok dinli yapısı hanif bir dine davet 
eden başka unsurları da içerisinde barındırıyordu. 
Kâbe’de bulunan putların büyük çoğunluğu Mek-
kelilerin tapmadığı, diğer Arap kabilelerinin taptı-
ğı tanrılardı. Mekkeliler kendi putlarının yanında 

bu “yabancı” putların bulunmasını yadırgamıyor, 
mevcut konumunu ve zenginliğini bu çok dinli 
anlayışa borçlu olduğunu biliyordu. Ancak Hz. Pey-
gamber başka bir şey yapıyor, bu put kardeşliğine 
tabi olmadığını belirttiği gibi, putlara doğrudan sa-
vaş açıyordu. Bu Kureyş için kabul edilebilir bir du-
rum değildi! Kureyşliler için dinleri önemli değildi, 
putlarının başına ne geleceğini düşünmüyorlardı, 
onları asıl korkutan sahip oldukları imtiyaz ve zen-
ginliğin tehdit edilmesiydi.

Peygamber’in tebliğ stratejisi kendi belirlediği 
alanda, kendi ölçüleri çerçevesinde hamleler yap-
maktı. İstese Kureyş’in putlarına söz söylemeden 

tebliğine devam eder, hiçbir 
eza ve cefa görmeden Müslü-
man toplumu yetiştirebilirdi! 
Ama o öyle yapmadı. Dinin te-
mel unsuru olan tevhidi sancak 
yaparak göklere çekti. Kureyş 
bu tarihten sonra hep edilgen 
tarafta kalacaktı. Strateji ürete-
miyor, akıl yürütemiyor sadece 
Peygamber’in hamlelerine kar-
şılık veriyordu. 

Hz. Muhammed’in bekledi-
ği gibi de oldu. Kureyş liderleri 
ilahlarına, servetlerine dil uza-
tılmasına, putlarının yerilme-
sine şiddetle mukabele ettiler. 
Çünkü Peygamber, Kureyş siste-
minin temelini oluşturan kabile 
üstünlüğüne dayalı, maddi sö-
mürü, kölelik ve zorbalık düze-
nine savaş açıyordu. (s.168) 

Peygamber, Mekke’nin kuru-
lu düzenine savaş açtıktan son-
ra tebliğ çalışmalarını gençlere, 
yoksunlara, kölelere, ezilmiş-
lere yoğunlaştırdı. Köhnemiş 
bir düzen çatırdıyordu. Kureyş 
yöneticilerinin çocukları, kö-
leler, yoksunlar peygamberin 
etrafında toplanıyordu. Kureyş 
idarecilerine en ağır gelen ise 

çocuklarının, babalarının putlarını terk ederek 
Allah’ın dinini seçmeleriydi. Kureyş, İslâm’a yöne-
len özellikle köle ve yoksunlara, akıl almaz işkence-
ler yapmaya başladı. Ancak burada bile kabilecilik 
devreye giriyor, soy sop üstünlüğü burada da karşı-
mıza çıkıyordu. Kureyş’in yöneticileri din değişti-
ren çocuklarına işkence edemiyor, hapis gibi tecrit 
gibi yöntemlerle çocuklarını İslâm’dan döndürme-
ye çalışıyordu. Çocukları din değiştirmiş bile olsa 
kabilecilik duygusu her şeyin üzerindeydi. 

Peygamber’in etrafında her kabileden, her sos-
yal sınıftan insan toplanırken, Kureyş etrafında yaş-
lı ve zengin sınıf dışında toplumun hiçbir dokusu 

Kureyş’in soylu aileleri 
Mekke’nin kendilerine 
sağladığı dinî ve ticari 

imtiyazları çok iyi 
kullanarak zenginleşmişler, 

zenginleştikçe de 
sefahate düşmüşlerdi. 
Soylu kabile liderleri, 

zengin sofralar düzenliyor, 
bu sofraları Pers ve 

Yemen’den getirttikleri 
aşçılara hazırlatıyor, 

Hindistan’dan getirdikleri 
ipeklerle giyiniyor, 

paha biçilmez takılarla 
diğerlerine üstünlüklerini 

kabul ettirmeye 
çalışıyordu.
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yer almıyordu. Allah resulü eski Kureyş’e karşı 
yeni Kureyş’i öne çıkarıyordu. Haksızlığa karşı hak-
kı savunuyor, varsıllara karşı yoksunları müdafaa 
ediyor, zulme karşı adalet sancağını yükseltiyordu. 
Buna karşılık toplumsal desteği arttıkça Kureyş’in 
zulmü artıyor, işkenceler dayanılmaz hâle gelmeye 
başladıkça Peygamber yeni çıkış kapıları bulmaya 
çalışıyordu.

Hicret Değil, Geçici Konaklama Mekânı 
Habeşistan

Kureyş’in Müslümanlar üzerindeki baskısı 
iyice artınca Peygamber ilk diplomatik teması-
nı Habeşistan Kralı Necaşi ile kurdu. Habeşistan 
Mekke’nin iyi ticari ilişkilerinin olduğu ve Mekke 
yönetiminin ilişkileri bozmaktan çekineceği bir 
Hristiyan krallıktı. Peygamber’in birçok alternatif 
varken Habeşistan krallığıyla görüşmesi de onun 
stratejik derinliğinin bir göstergesiydi. İlk heye-
tin ardından Necaşi’nin kabul etmesi üzerine sa-
yıları 80’i aşan Müslüman bir grup Habeşistan’a 
yerleşti. Habeşistan’a sığınan Müslümanların 
orada uzun süre kalması, Medine’de İslâm devleti 
kurulduktan sonra Peygamber’in yanına dönme-
meleri ve Habeşistan’da kalmaya devam etmeleri, 
Peygamber’in bu grubu tebliğ vazifesi için orada 
konuşlandırdığını göstermektedir. Bu grup ileri-
de diplomatik ve ticari bir misyon üstlenecektir. 
Müslümanların Habeşistan’da varlığı Kureyş’i kız-
dırmakta ama uğrayacakları ticari kayıp sebebiyle 
elleri kolları bağlanıyordu. 

Allah Resûlü doğru bir strateji ile psikolojik 
üstünlüğü elinde tutuyor, kamuoyu desteğini ar-
kasında hissediyordu. Şiddete başvurmuyor, savaş 
ilan etmiyor, Mekke’nin mevcut kuralları içinde 
varlık mücadelesi veriyordu. Mekke ise çaresizlik 
içinde yanlışlar yapıyor, kendi taraftarlarının bile 
kabul edemeyeceği yöntemler deniyordu. İşte tam 
bu sırada Kureyş artık Müslümanları ablukaya al-
maya, aç ve susuz bırakmaya, kız alıp vermemeye 
karar verdi.

Mekke’nin kabilecilik örfü açısından bu du-
rum kabul edilemezdi. Bu durumun kabulü 
Peygamber’in kabilesi ve onunla akraba kabileler 
açısından yüzlerce yıl sürecek bir utanç vesilesiy-
di. Aynı şekilde Müslüman olan Mekkeliler içinde 
Mekke’nin soylu ailelerinin mensupları vardı. Din-
leri ayrı bile olsa Mekkeliler kendi kabilelerinden 
insanlara zulmedilmesini kabul edemiyorlardı. 
Öte yandan Mekke zenginliğini ticarete borç-
luydu. Ticareti önemli ve vazgeçilmez yapan ise 
Mekke’nin “ne olursa olsun çatışmasızlık” prensi-
biydi. Bu prensibin ortadan kalkması, Mekke’de 
kabileler arasında yeniden çatışmaların başlaması 
Mekke’nin ticari önemini zayıflatacak, zarara uğ-
ratacak ve zenginliğini yok edecekti. Bu sebeplerle 

abluka kararı kabileler arasında kabul görmedi. 
Mekke içinde bu durumu bir yüz karası olarak gö-
ren muhalif bir grup oluştu. Abluka bu şartlarda 
üç yıl sürdü, ancak; Mekkeliler bu ablukayı zaman 
zaman deliyor akrabalarının ihtiyaçlarını karşıla-
maya çalışıyorlardı. Üçüncü yılın sonunda mem-
nuniyetsizlik Mekke sokaklarında yüksek sesle 
konuşulmaya başlanmıştı. Nihayetinde Kureyş’in 
aptalca abluka kararı fiilen uygulanamaz hâle gel-
di. Üstelik Kureyş yönetimine karşı Müslümanla-
ra sempati artmış abluka döneminde Mekkeliler 
İslâm’a daha da yakınlaşmıştı. 

İslâm Devletinden Önce
Peygamber aleyhisselamın mücadelesinin bel-

ki de en bariz özelliği inisiyatif alması, aksiyoner 
olmasıydı. Bu aksiyoner tavır Peygamber’in kişili-
ği kadar, meşverete açık yapısından, iyi bir idareci 
olmasından kaynaklanıyordu. Peygamber’in Taif 
ziyaretinden hemen sonra İsrâ hadisesi gerçekleşti. 
Medine’ye hicretten bir-bir buçuk yıl önce gerçek-
leşen İsrâ hadisesi Peygamber’in hikmet yolculu-
ğunda önemli bir dönüm noktasıydı. Yüce Allah, 
Peygamber’i Muhammed’i Medine’ye hicretten ve 
Medine İslâm devletini kurmadan önce eğitime ala-
caktı! Bu eğitim, Allahualem devlet kurma konu-
sundaki evrensel yasaları, devletin meşruiyetinin 
esaslarını, Yesrib’de karşılaşacağı İsrailoğulları’nın 
politik ve psikolojik yapısını tahlil eden bir içeriğe 
sahip olmalıydı. (s.204). Taif, Kureyş’in yazlık sayfi-
ye yeriydi. Mekke’nin ileri gelenleri yazları Taif ’te 
geçirir, buradan tarla ve araziler alırlardı. Taif ’in 
ekonomisi Mekke ile iyi ilişkilerine dayanıyordu. 
Bu sebeple Peygamber’in Taif ’te iyi karşılanmama-
sı doğaldı. Ama Taiflilerin azgınlıkta bu kadar ileri 
gitmeleri şaşırtıcıydı!

Habeşistan Müslümanların ilk sığınma istedik-
leri ülkeydi. Necaşi Müslümanları iyi karşılamış, 
sığınma hakkı vermiş ve diledikleri kadar kalabi-
leceklerini söylemişti. Ancak Habeşistan Hristiyan 
bir devletti ve Peygamber’i bireysel olarak kabul 
etse bile, bir devlet lideri olarak kabul etmesi müm-
kün değildi. Bununla beraber bir Yahudi beldesi 
olan Hayber, Pers egemenliğindeki Sana, küresel 
çatışma bölgeleriydi ve hicret/devlet için uygun 
imkânlara sahip değillerdi. Peygamber devlet kura-
cağı yeri de coğrafi, politik, sosyolojik faktörleri göz 
önüne alarak seçmeliydi.

Yesrib ise verimli toprakları, güzel iklimi, strate-
jik konumu ile bulunmaz bir beldeydi. Çok kimlik-
li bir yapısı vardı. Kabileler birbiri arasında savaş 
hâlindeydi. Güvenlik sorunları had safhaya çıkmış, 
Yesribliler bir lidere sahip olamamanın eksikliğini 
fazlasıyla yaşıyorlardı. Kureyş’in sınıf ayrımına ve 
zenginliğe dayalı yapısının yanında daha eşitlik-
çi, sınıf ve mal ayrımının daha yatay seyrettiği bu 
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coğrafya liderini arıyor, güçlü bir liderin getireceği 
barış ve huzuru özlüyordu. Liderse, devletini kura-
bileceği, siyasi varlığını inşa edebileceği bir belde 
arayışındaydı. Şartlar Yesrib ile Peygamber’in yol-
larını çakıştırıyordu.

Yesrib ekonomisi tarıma dayanıyordu. Ahali 
ticaret ve zanaatla uğraşıyordu. Bu tarz bir tarım 
ve üretim toplumu daha yumuşak tabiatlı ve daha 
müsamahakâr olurdu. Peygamber’in adalet temelli 
söylemi burada bir karşılık bulabilirdi. Diğer yan-
dan Yesrib, birçok dinin mensubunu barındırıyor-
du. Yahudiler, İseviler, putperestler uzun zamandır 
bir arada yaşıyorlardı. Peygamber’in yeni bir din 
tebliğ etmesi Yesrib’te sorun oluşturmazdı. Kabile 
kavgalarından sıkılmış, çetelerin saldırılarından 
bunalmış Yesrib halkı barış istiyor ve yeni bir baş-
langıç hayal ediyordu. Peygamber ise mesajının fi-
lizleneceği bir toprak arayışındaydı. Bu hicret her 
iki tarafın da çıkarınaydı. (s.219)

Yesrib’e hicreti, Habeşistan’a yapılan göçten ayı-
ran husus; Habeşistan göçünün bir sığınma talebi 
olması, Yesrib’in ise bir siyasi otorite kurmak için 
tercih edilmiş olmasıydı. Başka bir deyişle hicret, 
Hz. Peygamber ve Müslümanlar için ‘Hak gelince 
batıl zail olur’ ayetinin hükmünü yerine getirme-
nin başlangıcıydı. (s.223)

Yeni bir başlangıç radikal değişiklikleri de be-
raberinde getiriyordu. Yeni bir devlet kuruluyor, 
yeni bir tarih yazılıyordu. Hz. Peygamber, ilk ola-
rak Yesrib adının kullanılmasını yasakladı. Burası 
artık Medine olarak anılacaktı. Bu değişiklikle Yes-
rib; kabile savaşlarını, iç huzursuzlukları, acı hatı-
raları geride bırakıyor; geniş ufku, ümit vaat eden 
geleceğiyle Medine olarak gün yüzüne çıkıyordu. 
(s.225) Yeni bir dünya inşa eden Peygamber, kurulu 
düzenin bütün kurumlarını sarsmaya kararlıydı. 
Mekke’nin Dârü’n-Nedve’sinin yerine devlet işleri-
nin meşveret ile yürütüleceği Mescid-i Nebi yükse-
liyordu. Mescid-i Nebi’de her sınıftan insan düşün-
celerini aktarabiliyor Hz. Peygamber herkesi aynı 
hassasiyetle dinliyor ve fikirlerine önem veriyordu. 
Mescid-i Nebi bir idare merkezi olduğu kadar aynı 
zamanda entelektüel bir eğitim akademisiydi. Mek-
ke dinin ticareti ile zenginleşirken, Medine dini 
olanla çıkar ilişkisini tamamen ortadan kaldırıyor, 
sınıf üstünlüğüne dayalı bir düzene karşı Ensar’la 
Muhaciri kardeş kılarak toplumsal barışı yaygın-
laştırıyordu.

Kurumsal yapı, sosyal yapı hızla tesis edilirken 
kamu düzeninin vazgeçilmez unsuru olan anaya-
sa düşünülmemiş olamazdı. Hz. Peygamber İslâm 
devletine giden yolda yeni bir toplumsal sözleşme 
ile son hamlesini yaparak devletleşme sürecini ta-
mamlayacaktı. Yeni anayasa ile toplumsal mutaba-
kat tesis edilecek, sınıf ayrılıkları, kabile savaşları, 
soy-nesep üstünlükleri, farklı din, görüş ve düşün-
celer adil bir sistemin potasında eritilerek ortak 

barışçıl bir yaşam tesis edilecekti. Bu toplumsal 
sözleşme ile insanlar dinî konularda kendi dinle-
rinin kurallarına tabi olacak, içtimai konularda 
ise vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları devletin ku-
rallarına tabi olacaklardı. Artık yeni bir dünyanın 
önünde hiçbir engel kalmamıştı.

Peygamber’in Medine Stratejisi
Hz. Peygamber Medine’de devletini kurduk-

tan sonra pek çok kabile üzerine seriyye gönderdi 
ve gazvelere çıktı. Bu seriyye ve gazveler askeri 
harekâtlar olduğu kadar stratejik hamlelerdi. Bü-
tün bu askeri hareketlilikler Mekke’nin kendi rızası 
ile teslim olması amacını barındırıyordu. Çünkü 
Peygamber, Mekke’nin en şerefli kabilesi kabul 
edilen Kureyş Müslüman olmadan Arap Yarımada-
sının Müslümanlaşmayacağını biliyordu. Mekke 
Arapların hepsi için kutsal kabul edilen Kâbe’yi 
içinde barındırıyor, bütün Arap kabileleri putlarını 
Kâbe’ye koyabiliyor ve hac mevsimi bütün kabileler 
Mekke’ye geliyordu. Kureyş Kâbe’nin hizmetkârı 
sıfatıyla Araplar nezdinde bu nedenle soyluydu. 
Mekke’nin dini önemi onu ticaretin de önemli bir 
kavşak noktası hâline getiriyor, büyük panayırlar, 
festivaller burada kuruluyor, kervanlar buradan 
yola çıkıp, burada son buluyordu. Kureyş’in İslâm’a 
teslim olması bütün Arap kabileleri üzerinde tesir 
edecek ve Arap Yarımadası hızla İslâmlaşacaktı. 
Peygamber bu sebeplerle Kureyş’in iki kolu üze-
rinde baskı kurmaya çalıştı. Seriyye ve gazvelerle 
Kureyş’in ticaret kolunu baskı altına alıp, Mekke’yi 
ekonomik kaosa sürüklemeye çalıştı. Diğer yandan 
ise puta tapıcılığın merkezi hâline gelen Kureyş’in 
putlarını/dinini hedef alıyor, Kureyş’in dini 
hâkimiyetini zayıflatmaya çalışıyordu. İkisi de ca-
nını yakıyordu Mekkelilerin ama en çok gördükleri 
ekonomik zarar onları rahatsız ediyordu.

Hz. Peygamber askerî operasyonlarla ticaret 
yolları üzerindeki kabilelere hâkimiyet kurdu bu 
yolla ticaret güzergâhlarını kontrolü altına aldı. Ku-
reyş artık dilediği gibi ticaret yapamıyor, Kureyş’e 
güvenlerini kaybeden tüccarlar alternatif ticaret 
yollarına yöneliyorlardı. Kureyş’in ticaret yolla-
rının güvenliğini sağlayamaması yeni bir ticaret 
merkezini parlatıyordu, Medine’yi. Arap kabileleri 
ticaret için Medine’nin kapısını çalmaya başlıyor 
Mekke’nin dini ve ticari önemi köklerinden sarsı-
lıyordu.

Peygamber dinî ve ticari açıdan Mekke’yi kıs-
kaca alırken sosyolojik ve diplomatik alanda da 
hamleler yapıyordu. Hasan b. Sabit, Abdullah b. 
Revaha ve Ka’b b. Malik gibi şairler Mekke üzeri-
ne şiirler söylüyor toplumu Mekke için hazırlıyor-
du. Hz. Peygamber Mekke ile ihtilaflı her kabile 
ile görüşüyor yeni ittifaklar kurarak Mekke’nin 
etrafındaki çemberi giderek daraltıyordu. Medine 
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yurt edinilmesine rağmen Hz. Peygamber Habe-
şistan’daki Müslümanları geri yanına çekmiyor, 
Habeşistan’daki Müslümanlar üzerinden Hristiyan 
devletlerle temas kurarak onlardan gelebilecek sal-
dırılardan emin olmaya çalışıyordu.

Hz. Peygamber, Medine dışında güvenlik-tica-
ret-ittifak eksenli bir siyaset yürütürken, Medine 
içinde farklı din ve sınıflardan insanların birlikte 
barış içinde yaşamasını tesis ediyordu. Özellikle 
putperestler, Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki 
ilişkilerde ihtilafa yer vermemeye gayret ediyordu. 
Seriyye ve gazvelerle büyük ekonomik kayıplara 
uğrayan Kureyş, zararlarını karşılamak ve Arap 
kabileleri nezdinde kaybettiği itibarını yeniden 
kazanmak istiyordu. Ebu Cehil yönetimi Kureyş’in 
gücünü göstermek için Bedir’de büyük bir festival 
düzenleme kararı aldı. (s. 267) Böylece Arap ka-
bileleri Kureyş’in gücüne yeniden itimat edecek, 
Kureyş’in itibarı yeniden kabul görecekti. Bu bir 
festivalden öte meydan okumaydı aslında. Kureyş, 
Medine ile savaşmak hususunda karar veremiyor-
du. Ancak; savaşın kazandıracağı özgüven ve itibar 
gözlerini kamaştırıyordu.

Peygamber ise başka bir endişe taşıyordu. Medi-
nelilerle Medine’ye bir saldırı olursa birlikte muka-
bele etmek üzere anlaşmışlardı ama Medine dışın-
da gerçekleşecek bir saldırıyla ilgili mutabakatları 
yoktu. Medineliler şehir dışında gerçekleşecek bir 
savaşta onunla birlikte olacaklar mıydı? Medineli-
ler, nerede olursa olsun Peygamber’i yalnız bırak-
mayacaklarını söylediklerinde Peygamber’in eli 
rahatlamıştı. Kureyş tehdit ederse Medine bu teh-
didin altında kalmayacaktı. Festival kararı alınmış-
tı ancak; taraflar savaş hazırlığı yapıyordu. Savaşın 
neticesine göre ya Kureyş eski gücüne kavuşacak 
ve Müslümanlar hezimete uğrayacaklardı ya da 
Kureyş’in çöküşü hızlanacaktı.

Bedir’de savaş Müslüman ordularının disipli-
ni, teknik ve taktik açıdan donanımlı birliklerinin 
zaferi ile sonuçlandı. Savaş sonunda Medine ile 
anlaşma yapan kabilelerin Peygamber’e güvenleri 
arttı, Mekke yönetiminin itibarı ise yerle bir oldu. 
Mekke’de yönetim çatışmaları başlamış, kaos bü-
tün Mekke’yi sarmıştı. Bedir’de Mekke’nin idari 
yönetiminde yer alan Dârü’n-Nedve yöneticileri-
nin çoğu öldürüldü. Öldürülenlerden biri de Ebu 

Cehil’di. Mekke yönetimi, Ebu Cehil’le bir süredir 
anlaşamayan Ebu Süfyan’a verildi.

Kriz ve Yönetim
Bedir’de itibarı yerle bir olan Kureyş, bu kez çok 

daha disiplinli ve hazırlıklı bir şekilde Uhud’da çık-
tı Müslümanların karşısına. Peygamber yaklaşan 
savaşın Medine içinde savunma savaşı olmasını is-
tiyor ancak Bedir’de özgüveni artan özellikle genç 
sahabeler açık alanda savaşmak için ısrar ediyordu. 
Uzun istişarelerden sonra Peygamber rızası olmasa 
da istişare sonucuna riayet etti ve Medine dışında 
savaşmaya karar verdi. Peygamber aleyhisselam, 
devlet yönetiminde meşveretin ne kadar önemli 
olduğunu Müslümanlara Uhud’la öğretiyordu! Öte 
yandan Uhud, Peygamber’in yönetim anlayışını 
ortaya koyduğu gibi, genç sahabelerin Peygamber 
karşısındaki özgüveni ve cesaretini göstermesi açı-
sından da önemliydi. Mekke ile Medine arasındaki 
temel fark aslında buydu. Mekke’de yönetim birkaç 
ileri gelen eskimiş zihnin elindeyken, Medine’de 
genç sahabelerin cesareti ve özgüveni üzerinde 

yükselen yeni bir devlet kuruluyordu.
Uhud Müslümanlar için büyük bir yenilgiyle 

sonuçlandı. Müslüman ordusunun ganimet hırsıy-
la disiplininin bozulması, Abdullah b. Übey’in açık 
alanda savaş kararına katılmadığı için ordunun 
üçte birini savaş alanından çekerek Medine’ye dön-
mesi ve okçuların görev yerini terk etmesi hezime-
tin başlıca nedenleriydi. Bu yenilgi Müslümanları 
büyük bir hayal kırıklığına uğratmış, Kureyş’i ise 
sevince boğmuştu. Kureyş’le birlikte sevinen birile-
ri daha vardı: Medine’de Peygamber aleyhisselamla 
anlaşma yapan Beni Kurayza ve Beni Nadir kabile-
leri de zafer sarhoşluğu yaşıyordu!

Hz. Peygamber yenilginin ardından çöküntü-
nün Müslümanları esir almaması için yeni seriy-
yeler çıkardı, Mekke’nin ticaret yollarını çevirdi, 
kendisine karşı savaşan kabileleri dize getirdi. 
Müslümanlar, hâlâ güçlü, askeri anlamda yeterli 
olduklarını yeniden fark etmiş, özgüvenleri yeri-
ne gelmişti. Peygamber Müslümanların dirliğini 
yeniden sağlamış, Medine içindeki çatlak sesleri 
gidermeye, iç huzuru yeniden tesis etmeye yöne-
lik adımlar atmıştı. Medine Yahudileri Uhud’da 

Bedir SavaşıBedir Savaşı Uhud SavaşıUhud Savaşı
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Mekkelileri desteklemiş, Hz. Peygamber’le yaptık-
ları sözleşmeye aykırı davranmışlardı. Devamında 
ise işi Hz. Peygamber’e suikast düzenlemeye kadar 
götürmüş, açıkça düşmanlık etmeye başlamışlardı. 
Hz. Peygamber, ahitlerini bozan Yahudi kabileleri-
ni Medine’den sürgün ederek Hayber’e yerleştirdi. 
Yahudiler burada da rahat durmayacak İslâm düş-
manlığının Mekke’den sonra ikinci merkezi Hay-
ber olacaktı.

İstişare ve Taktik
Uhud’da büyük bir zafer kazanan Ebu Süfyan 

savaş alanından ayrılırken Peygambere bir yıl son-
ra yeniden savaşmak üzere meydan okumuştu. Pey-
gamber büyük bir özgüvenle bu meydan okumayı 
kabul etmiş ve hazırlıklara başlamıştı. Hz. Peygam-
ber âdeti olduğu üzere şura meclisini topladı. 
Şura’da bu kez Medine’yi içeriden savunma kararı 
alınmış, Selman Farisi’nin önerisiyle Medine’nin 
etrafında yaklaşık 5 km uzunluğunda 3 metre de-
rinliğinde 4 metre genişliğinde hendek kazılması 
fikri benimsenmişti. Bu Arap coğrafyasının daha 
önce görmediği bir savaş taktiği idi. Selman Farisi 
bu taktiği Perslilerden öğrenmişti.

Hz. Peygamber savaş taktiğini belirlemiş ve kazı 
çalışmalarını başlatmıştı. Sırada Mekke’ye yönelik 
psikolojik harp taktikleri vardı. Bir yandan Mekke 
etrafındaki kabilelerle ittifaklar kuruyor diğer yan-
dan ise Mekke’ye giden bütün kervan sahiplerini 
misafir ediyor, onlar vasıtasıyla Mekkelilere mesaj-
lar gönderiyor, Mekke sokaklarında korku ağızdan 
ağıza dolaşıyordu. Hz. Peygamber Beni Kurayza Ya-
hudilerinin Mekke ile anlaştığını öğrenmiş, buna 
karşın, ağzında laf ıslatmamasıyla bilinen Nuaym 
b. Mesut vasıtasıyla Mekkelilere Beni Kurayza’nın 
Peygamber’le birlikte hareket ettiğini ve Mekke-
lilere ihanet edeceğini yayıyordu. Bu strateji kısa 
sürede meyvelerini verdi. İki taraf arasına giren 
şüphe içten içe bünyeleri kemirmiş bir süre sonra 
Mekkelilerle Hayber Yahudileri arasındaki ittifak 
bozulmuştu.

Mekkeliler birkaç gün sürecek bir savaş ve bü-
yük bir zafer için yola çıkmış, bir ayı aşkın süren 
muhasaraya hazırlıksız yakalanarak aç kalmış, so-
ğuk ve fırtına cesaretlerini kırmış, aslında kendi 
kendini muhasara eden Mekke büyük bir yenilgi 
yaşamıştı.

Savunma Düzeninden Saldırı Düzenine
Hendek hezimeti Kureyş’in ittifaklarını dağıt-

mış, Beni Kurayza, Getafan ve Kureyş kabileleri ki-
min önce ihanet ettiği hususunda birbirlerini suç-
lamaya başlamışlardı. Kureyş ordusunda yer alan 
Arap kabileleri Müslümanların gücünü görmüş, bu 
güce karşı koyamayacaklarını anlamışlardı. Onlar 

için önemli olan kimin kazandığı değil sürülerinin 
ve otlaklarının güvende olmasaydı. Kureyş hem 
büyük bir yenilgi almış, hem de müttefiklerini kay-
betmişti.

Hz. Peygamber Hendek savaşından sonra za-
ferini perçinlemek için Arap kabileleri üzerine 
seriyyelerini gönderdi. Bu seriyyeler Arap kabile-
leri üzerinde Medine’nin hâkimiyetini sağlarken, 
onlarla yapılan ittifaklar Medine’yi bu kabilele-
rin zararlarından emin kıldı. Mekke etrafındaki 
çember giderek daralıyordu. Hz. Peygamber Beni 
Kurayza’ya ihanetinin bedelini ödetmiş, iç tehditle-
ri bertaraf etmiş, dış tehditleri kımıldayamaz hâle 
getirmişti. Mekke’nin önünde bir şer yuvası hâline 
dönüşen Hayber kalmıştı sadece. Hz. Peygamber, 
önce Hayber’le ittifak yapan Kabilelerin üzerine 
yürüdü. Onları etkisiz hâle getirip Hayber’le ittifak-
larını sona erdirdi. Hayber’in en büyük yardımcısı 
Getafan kabilesinin de hizaya getirilmesi ile Hayber 
yalnızlaştı. Hayber, teslim alınmayı bekleyen bir ka-
leydi artık. Herkes Müslümanların Hayber üzerine 
yürüyeceğini beklerken Hz. Peygamber şaşırtan bir 
hamle yaparak Mekke’ye yöneldi. 30 sahabesiyle 
birlikte umre için yola çıkmış, yanına savaş silah-
larını ve zırhlarını almamışlardı. Umre için silahsız 
yola çıkan insanlara karşı Kureyş’in ne yapacağını 
herkes merak ediyordu. Müslümanlara umre için 
izin vermesi organize bir yapı olarak Müslümanla-
rı tanıması anlamına geliyordu. İzin vermemesi ise 
Kureyş’in adının yüzlerce yıl silinmeyecek bir leke 
ile kirlenmesi demekti. Çünkü Arap toplumunda 
Kureyş’le dost ya da düşman olsun hac ve umre için 
gelen hiç kimse geri çevrilemezdi. (s.370)

Kureyş sıkışmıştı ve soruna çözüm bulamı-
yordu, Hz. Peygamber sahabeleriyle birlikte umre 
için Hudeybiye’ye doğru ilerliyordu. Hz. Peygam-
ber istese Hendek savaşından sonra askeri gücü 
ile Mekke’yi ele geçirebilirdi. Hendek yenilgisi ve 
Peygamber’in Hudeybiye’ye ilerlemesi Kureyş için-
deki yönetim krizini derinleştirdi. Yenilgiden ve 
Kureyş’in düştüğü acziyetten sorumlu tutulan Ebu 
Süfyan Mekke yönetiminden uzaklaştırıldı. Mekke 
yönetimi artık Ebu Süfyan muhalifi heyecanlı genç-
lerin elindeydi.

Hz. Peygamber umre için Hudeybiye’de bekler-
ken, Mekke halkı Müslüman bile olsa kendi soy-
larından Muhammedü’l-Emîn’in Kâbe’ye alınma-
masına karşı homurdanıyordu. Hz. Peygamber bu 
krizi daha da derinleştirmek için Hz. Osman’ı elçi 
olarak Ebu Süfyan’a gönderdi. Peygamber mevcut 
Mekke yönetimini tanımadığını ilan ediyor, Mekke 
yöneticisi olarak Ebu Süfyan’ı tanıdığını işaret ede-
rek yönetim krizini derinleştiriyordu. (s.386)

Hz. Peygamber Hudeybiye’de kaldıkça çözüm-
süzlük sürüyor, çözümsüzlük sürdükçe Kureyş’in 
eli ayağı tutuşuyordu. Ancak Peygamber’in 
Hudeybiye’de silahsız olarak kalması güvenlik 
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endişelerini artırıyordu. Peygamber zamanın azal-
dığını görüyor, Kureyş’i daha da köşeye sıkıştırmak 
için son bir hamle yapıyordu. Ne kadar ciddi ol-
duğunu göstermek için gerekirse savaşmak üzere 
Müslümanlardan gösterişli törenlerle biat aldı. Bu 
törenleri Mekkeli casusların izlemesine izin verdi. 
Haberi alan Mekke yönetimini bir korku sardı ve 
Kureyş bu hamle üzerine barış masasına oturmaya 
mecbur oldu.

Görüşmeler sonunda Mekke yönetimiyle Müs-
lümanlar arasında Hudeybiye antlaşması imzalan-
dı. Müslümanlar açısından çok ağır müeyyideler 
içeren Hudeybiye antlaşması başta Hz. Ömer olmak 
üzere genç sahabeler tarafından şiddetli itirazlara 
konu oldu. Peygamber onları yatıştırıyor, onları za-
ferle müjdeliyor, sabretmelerini istiyordu. Sahabe 
önce ikna oluyor, ardından maddeleri hatırladıkça 
sinirden ağlıyor ve Hz. Peygamber’e anlaşmayı im-
zalamaması için yalvarıyorlardı. Anlaşmaya göre; 
Allah Resûlü ve yanındakiler umre yapmadan geri 
dönecek, bir yıl sonra umre 
yapmalarına izin verilecekti. 
Buna karşılık Arap kabilelerin-
den kim Muhammed’in dinine 
girmek isterse girebilecek, kim 
Kureyş’in dininde kalırsa bu 
hakları teminat altında ola-
caktı. Bu İslâm devletinin meş-
ruiyetinin Mekke tarafından 
tanınması anlamına geliyordu. 
Taraflar 10 yıl sürecek bir barış 
antlaşması imzalamışlardı. Bu 
süre İslâm’ın yayılması ve Arap 
coğrafyasının İslâmlaştırılması 
için önemli bir fırsattı. Her iki taraf da istediği ka-
bilelerle ittifak yapmakta serbest olacaktı. Ama 
bir şartla! Bir Mekkeli Müslüman olup Medine’ye 
sığınırsa Medine o Müslümanı Mekke’ye teslim 
edecekti. Hz. Ömer ve genç sahabeler bu maddeyi 
kabullenemiyor, Peygamber’i vazgeçirmek için göz-
yaşlarıyla yalvarıyorlardı. Nihayetinde Peygamber 
sahabelerini ikna etti, sahabe içleri kan ağlayarak 
Peygamberler’ine boyun eğdi. Hz. Ömer yıllar son-
ra, Müslüman olduktan sonra sadece tek bir yerde 
kalbine şüphe düştüğünü o yerin de Hudeybiye 
olduğunu söyleyecekti. Ancak zaman Peygamber’i 
haklı çıkaracak, bu anlaşma Mekke’nin kan dökül-
meden teslim alınmasının yolunu açacaktı.

Medine Uhud’da büyük bir zafer kazanmış, 
Mekke’yi iyice köşeye sıkıştırmıştı. Mekke acziyet 
içerisindeydi. Medine, istese üstün askeri gücüyle 
Mekke’yi teslim alabilirdi. Müslümanlar en güçlü 
oldukları zamanda Müslümanları aciz gösteren bu 
anlaşmanın imzalanmasını anlayamıyorlardı. Ama 
Peygamber Mekke’yi ele geçirmek değil, Mekke’yi 
İslâmlaştırmak istiyordu. Kâbe’nin çatışmanın 
merkezi olmasını istemiyor, Kureyş’in İslâm’a 

kendi rızasıyla teslim olmamasının Arap coğrafya-
sının İslâmlaşmasını geciktireceğini biliyordu.

Hayber’den Sonra
Kureyş ile barış antlaşmasının imzalanma-

sından sonra Hz. Peygamber fitne ve düşmanlı-
ğın yurdu Hayber’i fethedecek, hem en büyük iç 
düşmanını ortadan kaldıracak hem de Medine 
ekonomisini refaha kavuşturacaktı. Artık önünde 
Mekke’nin İslâmlaştırılmasından başka hedef kal-
mamıştı. Hudeybiye antlaşması gereğince Peygam-
ber, bir yıl sonra 1400 sahabesiyle birlikte kaza um-
resi için yola çıktı. Bir yıl önce 30 kişi ile başlayan 
Umre seyahati şimdi 1400 kişilik düzenli, organize 
bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Hz. Peygamber 
umre ziyaretinde Mekke’de psikolojik fethi gerçek-
leştirmişti. Mekkeliler Peygamber ve arkadaşlarını 
sitayişle izliyor, Mekke yönetiminin basiretsizlik-
leri karşısında Müslümanlara sempatiyle yakla-
şıyorlardı. Huylu huyundan vazgeçmedi ve kaza 

umresinden bir yıl sonra Ku-
reyş Müslümanlara saldırarak 
barış antlaşmasını bozdu. Hz. 
Peygamber Mekke’nin fethine 
karar vermişti ama bu fetih 
sadece askeri bir başarı değil, 
yüzyıllar boyu hatırlanacak bir 
manifesto olmalıydı!

Mekke’nin Müslümanlar 
karşısında direnecek gücü yok-
tu. Birkaç bin kişi ile Mekke 
teslim alınabilecekken Müslü-
manlar 10 bin kişilik bir ordu 

ile Mekke’yi kuşattılar. Hz. Peygamber Arapların 
gözbebeği olan Mekke’yi bütün Arap kabilelerinin 
koalisyonuyla teslim almak istiyordu. (s. 454)

Peygamber, örgütlü, disiplinli, eğitimli bir ordu 
kurmuş; bu orduda bütün kabileleri bir araya ge-
tirmiş, efendi ile köleyi, köylü ile toprak sahibini 
aynı safta buluşturmuş; kabile ve sınıf ayrılıklarını 
ayağının altına alarak bir ümmet inşa etmişti. Bu 
ordu karşısında hiçbir güç ayakta duramazdı. Ku-
reyş, çatışmasız teslim olmak zorunda kaldı. Mekke 
fethedilirken Müslümanlara saldıran 24 kişi dışın-
da hayatını kaybeden olmadı. Kimsenin canına ve 
malına kast edilmedi. 

Mekke’nin fethi ile yüce Peygamber sorumlu-
luğunu büyük ölçüde tamamlamış oldu. Bu fetihle 
siyer kitabının sonuna gelmiş olsak da o, bu kitap-
ta yazılmak üzere boş sayfalar bıraktı! Abbasiler, 
Emeviler, Selçuklular, Osmanlılar, ondan sonra 
gelen Müslüman topluluklar onun mirasına ne ka-
dar sahip çıktılar, neler İslâm adına yapıldı, neler 
iktidar kavgalarına alet edildi hepsini kitap tamam-
landığında göreceğiz. O güne kadar Peygamber bi-
zimle yaşamaya devam edecek.

Hudeybiye Antlaşması metni
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Ş ehirlerle şairler arasındaki 
alaka tarihin derinliğinde 

inşa edilmiş, bugüne kadar ya-
şamış bulunan kadim şehirler 
üzerinden okunduğunda ikili 
arasında ilginç irtibatlar çıkmak-
tadır. Neredeyse iki meşhur biri 
şehir öteki şair sanki iki canlı, ya 
da ikiz gibi kültürel zihinlerde 
daima birbirlerini okşayarak yer-
lerini almışlardır. Birbirinden ba-
ğımsız düşünülemezlermiş gibi 
gelir insana. Şairi hatırladığınız-
da hemen onun şehrine dair bil-
gi de hücum eder hafızadan dile 
ve gönle. Şehri hatırladığınızda 
da benzer bir ruh hâli yaşarsınız. 
Romanları şiirlerinden daha çok 
bilinen ve okunan ancak şiirleri 
de güçlü Ahmet Hamdi Tanpınar, 
İstanbul doğumludur, Beş Şehir 
adlı deneme kitabı hayli beğeni 
toplamıştır, ancak “Bursa’da Za-
man” şiirini atlamış tek bir şiir 
okuru bulmak zordur.

Şairler ve Şehirler

1998 yılı Bağdat seyahatimde, 
Fuzuli’nin makamı diye tarihî bir 
yapının içerisinde sanki mescit 
mihrabı şeklinde oyulmuş bir du-
vara, bir kişinin ancak sığabilece-
ği, tezhiplerle süslenmiş mekâna 
rastlamış doğrusu hayli etkilen-
miştim. Mezarı Irak toprakların-
da ancak söz konusu bu makamın 

uzağında Kerbela’da bulunması-
na rağmen, muhtemelen bir va-
kitler yaşadığı ya da uğradığı bu 
mekân şaire gösterilen saygının 
bir nişanesi olarak makama dö-
nüştürülmüştü. Mihrabın kenar-
larında ise şairin Arapça, Farsça 
ve Osmanlı Türkçesiyle dizele-
rinden örnekler yazılmıştı: “Dest 
busi arzusiyle ger ölsem dostlar/ 
Kûze eylen toprağım sunun anın-
la yâre su.”

Suriye’nin merkezi Şam do-
ğumlu Nizar Kabbani gerek eser-
leri gerekse hasreti itibarıyla bu 
şehirden bağımsız düşünülemez. 
Divan şairi Nedim ve de Yahya 
Kemal ile İstanbul arasındaki sıkı 
sevdayı görmezden geldiğinizde 
şehri de şairi de unutmuşsunuz 
demektir. Kavafis ve İskenderiye, 
Dante ve Floransa, Homeros ve 
İzmir, Tagore ve Kalküta, Eliot ve 
Londra, Baudelaire ve Paris, Sezai 
Karakoç ve Diyarbakır (Ergani) 
edebiyatseverlerin birini hatırla-
dığında diğerini unutamayacağı 
iki değer olarak ortadadırlar.

Neden böyledir; çünkü insan 
beşer sıfatıyla zaman ve mekân 
dediğimiz biri fizik diğeri meta-
fizik ikili tarafından bütünüyle 
kuşatılmıştır. Allah hakkında ne 
zaman ne de mekân söz konusu-
dur. İnsan dışındaki yaratıkların 
ise bu ikiliye dair bir şuura sahip 
olmadıkları bilinmektedir. Oysa 

insanın üzerindeki en büyük ke-
ramet zaman ve mekân arasında-
ki sınırlarının farkındalığı değil 
midir? Mekân her coğrafyadaki 
insan bakımından türlü farklı-
lıklar arz ederken zaman bütün 
insanlığa bahşedilmiş en büyük 
ortak keramettir. Büyük sosyolog 
İbn Haldun, “Coğrafya kaderdir.” 
mi demişti? Edip Cansever’in 
“Mendilimde Kan Sesleri” şiirin-
de söylediği gibi: “İnsan yaşadığı 
yere benzer”, yalan mıdır?

Yerlilik, mensubiyet ve aidi-
yet noktasında kişilerin anne-
lerine ve annelerin kendilerini 
doğurdukları mekâna kaçınılmaz 
bir bağlılıkları bulunmaktadır. 
Edebiyatın, sanatın ve de yeni 
zamanlarda keşfedilmiş gibi ak-
tarılan psişik durumların insanın 
çocukluğuyla alakası üzerinden 
düşünüldüğünde şairlerin ve de 
öteki sanatkârların mekân ile iliş-
kilerinin ne kadar tabii olduğu 
anlaşılacaktır.

Birer köylü çocukları olmala-
rına rağmen Âşık Veysel ile Neşet 
Ertaş doğdukları köyden ziyade 
bağlı bulundukları şehirlerle 
hatırlara düşmüyorlar mı; Sivas 
ve Kırşehir. Meselenin künhüne 
vâkıf edebî-bedii zevki gelişkin 
kimseler söylemdeki gerçeği gör-
mezden gelmeyeceklerdir. Çünkü 
temel teması insan olan bütün 
sanatlar ve özellikle de şiir, her 

METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
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ne kadar şairlerin yalnızlık nö-
betlerinde doğan bir sanat ürü-
nü ise de, doğumun gerçekleştiği 
mekânlar, insan malzemelerinin 
bolca bulunduğu şehirlerdir. Şe-
hirleri evet, insanlar inşa etmek-
tedirler. Ne var ki bir süre sonra 
tarihe mal olmuş bulunan şehir-
ler bu sefer kendilerini yaratan 
insanlara birer kimlik sağlarlar. 
Artık şair İstanbullu, Bursalı, Er-
zurumludur.

Kültürel derinliğin, felsefi 
farklılaşmaların yaşanabilmesi 
beşeri dağılımın yoğunluğu ile 
doğru orantılıdır. Bütün dünya 
dillerinde sergilenen büyük şiir 
birikiminin ana hazinesi daima 
ülkelerin kültürel merkezleri ol-
muştur. Türkçenin gerek kadim 
gerekse yeni şiirine temel esin 
ve besin sağlayan kaynak ise hiç 
şüphesiz İstanbul şehridir. Divan 
şairlerinin neredeyse tamamı 
Osmanlı Devleti’nin payitahtı 
olan İstanbul’da yaşamış yahut 
İstanbul’u yazmadan geçememiş-
lerdir. En yeni zamanlarda da yine 
Türkçenin şairleri İstanbul’suz 
yapamamış bu şehirle illa bir ir-
tibat kurmuşlardır. Orhan Veli 
demişti: “Urumeli Hisarına otur-
muşum; oturmuş da bir türkü 
tutturmuşum// İstanbul’un orta 
yeri sinema/ Garipliğim, mah-
zunluğum duyurmayın anama…”

Bir Şiir ve Bir Şehir 
Tasarlamak

Cahit Koytak’a gelince onu 
salt İstanbul mekânının şairi 
olarak nitelemek epeyce noksan 
olacaktır. Evet, Koytak da netice 
itibarıyla Erzurum doğumlu ama 
çocukluğundan beri İstanbul-
lu bir şairdir. Şairi kuşatan bir 
mekân olarak İstanbul elbette bu 
şiirin esin ve besin kaynakların-
dan biridir. Ne var ki rahatlıkla 
“İstanbul şairi” diyebileceğimiz 
kimi şairlerle arasında ciddi fark-
lar vardır. Onun ırmakları tek-
düze bir vadiden akmadığı gibi 
asla denize de dökülmez. Sürekli 
kendisine yeni vadiler açarak iler-
ler ve suyu hiç tükenmez. Onun 

ırmaklarının çağıltısı şaşırtıcı bir 
biçimde Harlem, Kudüs, Kalküta, 
Kurtuba, Bağdat ve Şam’dan, ar-
dından birdenbire Paris, Roma, 
Atina ve sonra da Gazze’den işi-
tilir. Şehrin, şehirlerin şairi değil 
belki onu şehir felsefesinin şairi 
sıfatıyla nitelemek daha doğru 
olacaktır.

Cahit Koytak şiiri dünya şehir 
mekânlarında seyrü sefer eder-
ken aynı zamanda bu şehirlerin 
ahalisine dair ancak asla mahalli 
olmayan evrensel tepkilerinden 
de haber verir. Bu şiirin en sağ-
lam altyapısı bütün iman man-
zumeleri, bütün cihan felsefeleri 
ile didişmenin, tanışmanın, tar-
tışmanın ardından kökleşmiş gi-
bidir. Tarihte kalmış, unutulmuş 
ancak yeni zamanlarda yeniden 
uç vermeye başlamış kabullerin, 
benimsemelerin bir zamanlar 
insanlık bilincine eklemlenmiş 
hâliyle bu şiirde okurun önüne 
ansızın çıktığı görülmektedir.

Kısaca Cahit Koytak şiirinin 
temel esprisine doğru yapılan 
yolculuğu burada keserek Zeytin-
burnu Belediyesi’nin büyük bir 
hizmeti olarak yayımladığı Ni-
san 2021 tarihli Şehrin Kitabı’na 
dönmenin zamanı gelmiştir. Şai-
rin yanılmıyorsam şiir dosyaları 
arasında yayın imkânına kavuş-
muş on ikinci kitabı.

Şiir külliyatını her biri birer 
kült eser olarak özel mahfillerde 
zikrettiğine göre kırk sayısına 
ulaştırma amacındadır şair. Dört 
yüz sayfayı bulan bu eserinde 
yine okurunu bütün yeryüzü 
coğrafyaları ve oralarda yaşayan 
Allah kulları arasında dolaştırıp 
durmaktadır. Büyük ekseriyeti 
2010-13 tarihleri arasında ka-
leme alınmış metinler okurun 
karşısındadır. Kurgusu ise bes-
belli onun meşhur benzetmesiyle 
define haritasını oluşturulmaya 
başladığı önceki yüz yılın yet-
mişli tarihlerinde yayımlanan İlk 
Atlas dönemlerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Pek az şairde rastlanan 
bir özelliği, otuz yıl önceden ka-
leme alınmış bulunan bir şiirin 
bir o kadar yıl sonraki kült kitaba 

gireceğini biliyor, tasarlıyor ol-
masında yatmaktadır. Eser ve 
müessir arasındaki bunca uzun 
tarihler boyunca kendini unut-
turmayan birliktelik hayranlık 
uyandırıcıdır.

İşbu kitabıyla daha en başın-
dan şairin tespiti şudur: “Bir şiir 
ve bir şehir tasarlamak”. Şehri şiir, 
şiiri şehir gibi mi tasarlayacaktır? 
Kendine “tuğla kalınlığında”ki bu 
kitabını da bütün kitaplarında 
olduğu gibi Güzel Sözlerin Cini 

ilham etmiştir. Onun Türkçenin 
şiir diline kazandırdığı yeni ke-
limeler, söyleme biçimleri ara-
sında en fazla dikkat çekeni bu-
dur. Bilinmektedir ki Son Allah 
Elçisi’nin gönderildiği Mekke ca-
hiliye dönemi şairleri hakkında 
yaygın bir kanaati vardı o dönem 
toplumunun. Her birinin semada 
dolaşan birer cini, görünmez il-
ham perisi vardır. Şiirlerini gaip-
ten haber alırmışçasına yazmak-
tadırlar. Ancak bu cinler daha 
ziyade süfli duyguları tahrik 
eden, insanları uyutmaya çalışan 
şiirler ilham etmekteydiler. Kötü 
sözlerin cinleriydiler besbelli şai-
re göre. Cahit Koytak kinayeli bir 

NE KADAR ANLATILIRSA 
ANLATILSIN KOLAY 
TÜKETİLEMEYECEK OLAN 
ŞEHRİN KİTABI’NDA OKURUNU 
KAHKAHALARA BOĞACAK, 
GÜLERKEN DÜŞÜNDÜRECEK 
ŞİİRLER DE MEVCUTTUR. 
BAZILARI OKUYUCUSUYLA 
DAHA FAZLA DUYGUDAŞLIK 
KURMAKTADIR. BU ŞİİRLER 
OKUYANI ÖYLESİNE 
KAMÇILAMAKTADIR Kİ, 
BATILILARIN DÉJÀ VU 
DEDİKLERİ DURUMA ÇAĞRI 
MAHİYETİNDEDİR.
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biçimde, kendine bu şiirleri ilham 
edenin ulvi duygular ve uyarıcı 
sözler taşıyan görünmez varlıklar 
olması gerektiğini işaretlemekte-
dir. Aslında bu bir inanç umdesi 
değil çok önemli ve değerli bir 
işaret fişeğidir. Nitekim bütün 
sanatkârların kendisinden el 
aldığı hakiki sanatkâr Allah’tır. 
Bütün sanatkârların yeryüzünde 
O’nun halifesi/kalfası olduğunu 
sıklıkla her şiir dosyasında ayrıca 
belirtmektedir Koytak. Bu bakım-
dan cin filan değil, aslında bütün 
kabiliyetlerin hakiki bağışlayıcı-
sı, kendi diliyle söylersek Büyük 
Tasarımcı, Allah’ı hatırlamayı/
hatırlatmayı kendisine vazife 
bilmiştir. Görünmeyen öteki var-
lıklar, deyim yerindeyse Allah’ın 
insanı görüp gözetmeye memur 
kıldığı yaratıklarıdır. Güzel Söz-
lerin Cini bunlardan biri olsa ge-
rektir.

İnsanlık Şehri ve
Tanrı’nın Geri Döneceği Şehir

Şehrin Kitabı’nın en başında 
şair, tasarladığı şiirle tasarladığı 
şehri nitelerken ismini şöyle koy-
muştur: “İnsanlık Şehri. Öyle bir 
şehir ki orada yaşayan her ferde 
babamızın omuzu gibi geniş/ana-
mızın kucağı gibi derin, güvenli 
bir hissiyat aşısı yapacaktır. Ve 
bu şehir aynı zamanda öyle bir 
Cihan Payitahtı”dır ki bunu şair 
“Kelimelerle şehir kurmak” dize-
siyle gündeme taşımaktadır.

Kurgulanan şehrin bir özel-
liği de Kur’ân-ı Kerim’de cennet 
ehline ikram edileceği bildiri-
len “Altlarından ırmaklar akan” 
mekânları besbelli hatırlatmak 
maksadıyla, “İçinden ırmak ge-
çen şehirler”i hayale taşımasıdır.

Kitap 7 bölümden teşekkül et-
miştir: Bir Şiir ve Bir Şehir Tasar-
lamak, Şehrin Kırk Kapısı, Şehrin 
Sahipleri, Şehrin Yürek Yaraları, 
Sokak Şarkıları, Şehirli Ozan ve 
Şehir Hikâyeleri. Bölümlerine 
bile bakıldığında şairin okuru 
hangi zemine taşıdığını sezmek 
mümkündür. Yine de dizeleri 
arasında dolaşarak bunu daha 

iyi kavramak en doğrusudur. Bir 
kere bu şehir ona göre “Tanrı’nın 
geri döneceği şehir” olacaktır. 
İnsan hatırlamadan edemiyor 
Kur’ân ayetini, mealen: “Onlar ki, 
sadece “Bizim Rabbimiz Allah’tır” 
dedikleri için haksız yere yurt-
larından çıkarıldılar. Çünkü, 
Allah insanları birbirine karşı 
savunmasız bıraksaydı, şüphesiz 
o zaman, içlerinde Allah’ın ismi-
nin çokça anıldığı manastırlar, 
kiliseler, havralar ve mescitler 
(çoktan) yıkılıp gitmiş olurdu. Ve 
muhakkak, onun davasına arka 
çıkanlara yardım edecektir: çün-
kü Allah (her şeyi hükmü altında 
tutan) en yüce iktidar Sahibidir.” 
(Hacc, 40)

Bizzat şairin çevirisinden 
Muhammed Esed mealinden 
alıntılanan bu ayet-i kerime Ca-
hit Koytak şiirinin daima bütün 
insanlık ailesini kucaklayan bir 
dili olduğunu göstermesi bakı-
mından önemli bir kaynak sayı-
labilir. Gazze Risalesi adlı nehir 
şiirinde de okurunun karşısına 
aynı anlam çıkmaktaydı. “Gazze-
li Yusuf oğlum” hitabıyla başla-
yan şiir, çocuğa yalnızca üç beş 
şehre talip olmanın bir şey ifade 
etmeyeceğini, bunun yeni bir 
“Toplama kampı” olmaktan öte-
ye geçmeyeceğini söylemekteydi. 
Madem böyledir o hâlde çağrısı 

sürer şairin der ki: “Bütün dün-
yayı iste”. Yusuf ’u daha mutlu 
kılmanın yolu onu sınırları belirli 
bir yurda sıkıştırmaktansa, daha 
yüksek bir arzuya, bütün dünyayı 
sahiplenme hayaline kavuştur-
maktadır.

“Güzelim yaşlı kızların/ Göz-
yaşlarını ışıldatan/ Sokak lamba-
larının hüznü” dizesini okuyan 
Cahit Koytak şiirindeki derin li-
rizmi de görecektir. İnsanın gün-
delik hayatında sıklıkla unutup 
geçtiği hakikati şiirle başka nasıl 
anlatabilirdiniz. İşte örneği: “Me-
leklerle, görünmez varlıklarla 
(cinler de denilebilirdi) birlikte 
yaşıyoruz yeryüzünde, şehirler-
de.” Şehir kavramının yüklemi 
hakkında söylediği ise müthiş 
ve çarpıcı bir hakikatin terennü-
münden başka nedir ki? “Ülke-
den küçük, ama/ Dünyadan bü-
yüktür şehir. Ne güzel bir tespittir 
onunki: Şehir kalabalıkların değil 
komşuların yaşadığı yerdir.” Oku-
yucusunu, elleri annenin avuçla-
rında komşuya oturmaya gittiği 
üçlü beşli yaşlarına alıp götürmü-
yor mu dizeler?

Müslüman şehirleri hatırlar-
ken bir vakitlerden bu yana çir-
kin biçimde ne yazık artık her 
şehirde hoparlörlerden okunan 
ezanlar şairi bir hayli rahatsız 
etmektedir. Mikrofon cızıltısının 
insan ruhuna çuvaldız batırdığı 
hissini yaratan bu okuma biçi-
mine sıklıkla işaret ederek ken-
di kurduğu şehrin müezzinleri, 
bizzat minarelere çıkarak ezan-ı 
Muhammediyi çıplak sesleriyle 
okuyacaklardır; hayal bu ya. Şeh-
rin asıl sahiplerinin ise evsizler 
olduğu hakikatini defalarca dile 
getiren dizelere rastlanır şiirler-
de. Sahiden evli barklı insanla-
rın başlarını soktukları mekân 
nihayet şehrin içerisinde birkaç 
yüz metre kare kapalı mekândan 
ibarettir. Ne var ki hayatlarının 
tamamı sokaklarda geçen evsiz 
insanların çatısı gökyüzü, temeli 
ise toprağın ta kendisidir. “On-
ların değilse kimin”, şaire göre 
şehrin asıl sahipleri köşe başın-
da kestane satan ya da bir banka 
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dükkânının önünde ayakkabı 
boyayan, mescitlerin şadırvanla-
rında yatıp kalkan yarı mecnun-
lardır.

Şiirin Gücü

Şehrin Kitabı’nın dizeleri ara-
sında dolanırken, elli yaşından 
sonra ney üflemeye, ağız armo-
nikası çalmaya başlayan şairin, 
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 
Emek Sineması’nın kapısı önünde 
kaldırıma bağdaş kurup oturmuş 
hâlde, gelip geçene hiç aldırmak-
sızın kendince bir müzik ziyafeti 
çektiğine rastlayabilirsiniz. Ben-
zer hadise bir defa da meşhur 
Gezi Parkı’ndaki bankta oturur-
ken, üflediği neyi dinleyen küçük 
bir kız çocuğu, getirip kucağına 
demir 100 kuruş bırakmışsa şa-
şırmayınız, yaşanmışlıklar ara-
sında bulunur. Eskici, Metrodaki 
Dilenci, Filistinli Gangster öyle 
müthiş şiirler ki dergi sayfası el-
verse tamamı bu denemeye alın-
tılanmalıydı. Hele Müezzinlere 
Kuyumculuk Dersi okunduğunda 
okuyucu şiirin gücünü daha de-
rinden hissedecektir; hatta şöyle 
bir hayal peşine bile düşecektir, 
acaba ben de kuyumculuk dersi 
alarak davranışlarımı damıtmayı 
öğrense miydim, diye.

Şehrin Kitabı yeni zaman-
larda iktidarın dilinden düşür-
mediği “çılgın proje” söylemine 
ironik biçimde yaklaşarak, öyle 
büyük, muazzam projeler yerine 
“Şehir Eminlerinin” evvela mese-
la şu İstanbul şehrinin kıyılarını 
halklarına açmalarını ister. Ve On 
Yedinci Katta Hayat adlı şiiriyle 
şehirlerin karakterlerini, kişilik-
lerini ortadan kaldıran, tarihle, 
insanla, toprakla irtibatını kesen 
gökdelenlere dokundurur. Bütün 
şehirleri alabildiğine beton, çelik, 
cam yığınına çeviren yapılaşma-
lara, bu ihanete dair de söyleyece-
ği vardır şiirin. Başka bir husus, 
özellikle muhafazakâr beğeni ve 
idrakindeki ilkelliğe en güzel ce-
vabı veren Evsiz Tanrı şiiriyle, de-
mek ister ki şair, Hz. Peygamber’e 
aidiyetini söyleyip durduğunuz 

ve ciddi bir uyarı taşıyan hadisin 
mucibince niçin davranmıyor-
sunuz? İfade şöyle değil miydi: 
“Evlerinizi ziynetli, mescitlerinizi 
sade inşa ediniz”. Pekâlâ, nedir 
son zamanlarda inşa edilen ca-
milerin birer arabesk ve ucube 
naylon süslerle donatılmasındaki 
hikmet?

Bir derin tefekkür hamulesi 
taşıyan kısa Tanrı Var, Şükür şi-
irine dönüldüğünde: “Ya sözcük-
ler olmasaydı!/ Ya ah çekemesey-
dik/ İzlerken yıkıntılarımızı… Ya 
geceyi ve gözyaşını/ Cömertçe 
bağışlayan/ Merhametli bir Tanrı 
olmasaydı!” Okuru sözün bittiği 
kıyılara doğru götürmüyor mu? 
Nostalji, kadim şehirlere dair öv-
güler ve yeni şehirler üzerinden 
yapılan eleştiriler asla okurunda 
bir muhafazakârlık hissiyatı ya-
ratmaz bu şiirlerin. Tam aksine, 
yeni zamanlarda sınanan insan 
tekine, elindeki imkânları doğ-
ru kullanmanın, şehirleri, insan 
ruhuna uygun ve yatkın imar ve 
inşa etmenin ipuçlarını verme-
ye çalışır. Unutmamak gerekir 
ki neticede şairin icra etmese de 
mesleği mühendislikti. Onun şi-
irindeki, en başından beri rastla-
nılan mimaride, hendesede, mes-
leğinin rolü olabileceği hesap dışı 
tutulamaz. Aksi hâlde böylesine 
tam kırk muazzam dosyaya baliğ 
olacağı şimdiden ortaya çıkmış 
bulunan metinler arasındaki ni-
zamı nasıl kuracak, nasıl bir man-
zumeye dönüştürecekti. Burada 

manzume kelimesi şiiri küçümse-
mek diye anlaşılmamalı, şiir mi-
marisinin unutulmuş en önemli 
unsurudur manzume aslında. Ve 
mesela aruz yahut hece vezninin 
tanziminde, serbest denilen na-
zım parçasına göre daha kolaylık-
lar mevcutken ikincisini tanzim 
çok daha zordur. Çünkü kurallı 
davranış bir süre sonra alışkanlı-
ğa döneceğinden kendiliğinden 
akmaya başlar. Ancak serbest 
stilde her seferinde sanatkâr ku-
ralı yeniden yaratacaktır, yeni bir 
nizam inşa edecektir. Alışkanlığa 
dönüşme imkânı yoktur.

Şehrin sokaklarında şairin 
günlük rutinleri arasında kendini 
yollara vurmak, yol boyu dolaşır-
ken bazen kitaplar okumak, ba-
zen sokak hayvanlarını okşamak, 
bazen çiçek satan roman kadınla 
yarenlikler etmek, bazen de anne-
sine benzettiği bir hanımefendiyi 
kucaklayıp başını okşatmak sıra-
dan hâlleridir. Ansızın karşısına 
çıkıveren bir Sokak Satıcısı şöyle 
konuşur onunla: “Biliyorsanız, 
söyleyin bana/ Gözyaşından daha 
saf,/ Daha güven verici/ Ve yan 
etkisi olmayan/ Müsekkin var mı-
dır sizce?” Meğer adamcağız göz-
yaşı satıyormuş “Hem de bir şişe 
alana/ Bir şişe bedava!” Gözyaşı 
Şehrin Kitabı’nda Eskicinin Şar-
kısı şiiriyle bir defa daha okurun 
karşısına çıkar ve neredeyse in-
san kalbinin derinliklerini yıkıp 
geçer. Tamamını alıntılamadan 
geçilemez: “Eskici geldi, eskici!/ 

KÜLTÜREL DERİNLİĞİN, FELSEFİ FARKLILAŞMALARIN 
YAŞANABİLMESİ BEŞERİ DAĞILIMIN YOĞUNLUĞU İLE DOĞRU 
ORANTILIDIR. BÜTÜN DÜNYA DİLLERİNDE SERGİLENEN 
BÜYÜK ŞİİR BİRİKİMİNİN ANA HAZİNESİ DAİMA ÜLKELERİN 
KÜLTÜREL MERKEZLERİ OLMUŞTUR. TÜRKÇENİN GEREK 
KADİM GEREKSE YENİ ŞİİRİNE TEMEL ESİN VE BESİN 
SAĞLAYAN KAYNAK İSE HİÇ ŞÜPHESİZ İSTANBUL ŞEHRİDİR. 
DİVAN ŞAİRLERİNİN NEREDEYSE TAMAMI OSMANLI 
DEVLETİ’NİN PAYİTAHTI OLAN İSTANBUL’DA YAŞAMIŞ YAHUT 
İSTANBUL’U YAZMADAN GEÇEMEMİŞLERDİR.
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K Ü L T Ü R & S A N A T

Eskilerinizi alıyorum,/ Eskimiş 
aşklarınızı,// Geçip gitmiş yılları-
nızı,/ Yıllanmış hikâyelerinizi!// 
Elimde bir küçük şişeye,/ Çarşı 
Pazar dolaşıp,/ Taşı, demiri eri-
ten/ Gözyaşı topluyorum bir de// 
Ve yine gözyaşıyla ödüyorum/ Pa-
rayla pulla ödenemeyecek kadar/ 
Yüklü mü yüklü hesabınızı!”

Amin Maalouf, “Bir yazarın 
en büyük hazinesi çocukluğu-
dur.” diye yazmıştı. Evine Dön 
Evine şiirinde Cahit Koytak bu 
sahici söylemi şiire dökmüş ve 
her insanın bu bir daha ele geçi-
rilemeyecek olan hazinesini asıl 
evi olarak gördüğünü şu dizeler-
le dile getirmiştir: “Neredesin, 
çocukluk,/ Neredesin, nerede,/ 
Evine dön, evine!// Neredesin 
gençliğim,/ Neredesin, nerede,/ 
Evine dön evine!” Hemen bu ruh 
hâlinin üzerine çaprazlama bir 
okuma ve düşünceyle erişilen Sen 
Ey Hayat şiirine başlarken ortaya 
konulan dizeler okunduğunda bu 
sefer eve dönmeyle alakalı ha-
yaller sanki birer ham hayale mi 
dönmüştür bilinmez. Okuyarak 
düşünmelidir: “Kötü haberler 
verdiği için/ Buruşturulup çöpe 
atılan/ Sırlarla dolu bir mektup 
gibi,/ Bulduğun yerden alıp/ İç 
cebine yerleştir beni hayat!”

Şiir ve Hakikat

Ne kadar anlatılırsa anla-
tılsın kolay tüketilemeyecek 
olan Şehrin Kitabı’nda okurunu 

kahkahalara boğacak, gülerken 
düşündürecek şiirler de mevcut-
tur. Bazıları okuyucusuyla daha 
fazla duygudaşlık kurmaktadır. 
Bu şiirler okuyanı öylesine kam-
çılamaktadır ki, Batılıların déjà 
vu dedikleri duruma çağrı ma-
hiyetindedir. Bu satırların yazarı 
olarak daha kitaplaşmadan bir-
kaç kez okuma imkânı bulunan 
metnin bu sahifelerine, Perşembe 
Gezileri şiirine her uğrayışta aynı 
kahkahalar patlatılmıştır. Şair 
Yıldız Parkında’dır. “Bir erik ağa-
cının altında, Herkese İnen Kitap 
çevirisi üzerinde çalış”maktadır. 
Dinlenmek üzere bazen flütüne 
üflemekte, vakti gelince de çi-
menler üzerinde ikindi namazını 
eda etmektedir. İleride oynayan 
çocuklar görür. Altında oturduğu 
erik ağacından birkaç erik indire-
rek çocuklara ikram etmek ister. 
Pabucunun tekini ikide birde ağa-
cın yüksek dallarına fırlatarak 
erikleri düşürmeye çalışır. Birkaç 
erik düşer. Ancak bir seferinde 
pabuç yüksek dala takılarak ora-
da kalmaz mı? Çocuklardan biri 
ağaca tırmanmaya çalışır ancak 
amacına ulaşamaz. Sonunda is-
ter istemez iş başa düşer ve şair 
pabucun ikinci tekini kullanarak 
nihayet meramına kavuşur. Eve 
dönerken son sözleri şöyledir: 
“O haftaki ‘Perşembe Gezisi’nin/ 
Kazancı bu oldu bana/ Ve tabii, 
canı sıkkın değilse bu günlerde,/ 
Benim hercaî şiirimin sabırlı oku-
runa.”

Cahit Koytak şiirine bir şerh/
haşiye düşmek isteyenler onunla 
Shakespeare arasında bir hısım-
lık bulunduğunu hissederler an-
cak sıra Dante’ye geldiğinde iki 
yakın akrabanın benzerliği göze 
çarpar. Dante ile ne kadar yakın 
akraba olursa olsun, ileride bu iki 
akrabanın yolu öylesine birbirine 
uzak düşmüştür ki okuyucuyu 
şaşkına çevirir. Dante bilindiği 
gibi kendi tapınçlarının haricin-
deki her mukaddesata dair küçül-
tücü, hakaret boyutuna varan bir 
dil kullanır. Cahit Koytak onun 
tam aksine bütün insanlığın mu-
kaddesatına karşı olabildiğince 
saygılıdır. Yeryüzü irfanı ve tüm 
hikmetinin define arayıcısı titiz-
liğiyle ardına düşmüş, bir ömür 
aramayı bırakmadığı için de biz-
zat hazine ve hikmet odalarına 
girmeyi başarmıştır.

Asıl bu şiir tarihte kalmış bil-
gelerin kitaplarıyla Kutatgu Bilig, 
Kâbusname, Divan-ı Hikmet’lerin 
soyundan geldiğini her dizesinde 
okuruna hatırlatır. Orada Kon-
füçyüs, Tao, Budha ve Sokrates’i 
konuşurken bulanlar şaşırma-
malıdırlar. Çok çok önemli bir 
farkla ki daha önceki metinlerin 
büyük ekseriyeti tarihten, men-
kıbelerden ve mitolojiden kimi 
ibret levhalarını cımbızla çekerek 
gün yüzüne çıkartma sevdasın-
dalardı. Tevhidi gözetmek gibi 
bir hassasiyet taşımadıkları gibi 
onu çiğneyenlere de rastlanırdı. 
Cahit Koytak külliyatında asla 
görmezden gelinemeyecek çaba 
ve maksadın azami hassasiyetle 
tevhidin zedelenmemesine yöne-
lik olduğu unutulmamalıdır. “Şiir 
ve Hakikat”, işte onun başka dos-
yalarında okur karşısına çıkardı-
ğı bütün poetikasının özdeyişi bu 
terkipte yatmaktadır.

Açıkçası Cahit Koytak şiirine 
ancak sahiden sabırlı okuyucu 
tahammül edebilir, burası doğru-
dur. Eğer bir kere de onun müş-
terisi olmaya başlamışsanız artık 
bu şiirin tiryakileri arasına gir-
mekten kurtulamazsınız, benden 
söylemesi. 
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A llah gökyüzünü melek-
lerle ve yıldızlarla, yer-

yüzünü insan ve diğer canlılarla 
süslemiştir. Kur’ân’ın ifadesiyle 
yerlerde ve göklerde olan her şey, 
onu tesbih eder. Bugünkü araş-
tırmalar insan beyninin sonsuz 
kapasitede kavrayış gücüne sa-
hip olduğunu söylüyor. İslâm 
bilginleri, insanı, âlemin zübdesi 
(özü ve özeti) olarak görmüştür. 
Âlemde birçok şey, insanın hiz-
metine amade kılınmıştır. Öyle 
ki, bu nimetler sayıya gelmez.

Dünyamız, Güneş’ten kopmuş 
bir parça olarak görülür. Demek 
ki, bundan dört buçuk milyar 
yıl önce, dünyamız bir ateş par-
çası idi. Yaklaşık on dört milyar 
yıl öncesine gidilse, evren de 
yoktu deniliyor bugünkü araş-
tırma verilerine göre. Şu hâlde 
dünyamız, sonradan var edilmiş 
ve içinde canlılık oluşmuştur. 
Canlılar içinde en dikkate değer 
olanı insandır. İslâm, insanın 
maddi ve manevi yönleri olan bir 
varlık olduğunu söyler. Maddi 
yönü itibarıyla balçıktan, mane-
vi yönü itibarıyla ilahi nefhadan 
teşekkül etmiştir. Demek ki, onun 
maddi yönü ile fenaya, manevi 
yönü ile bekaya yöneliktir. Bu 
açıdan İslâm düşüncesinde din, 
ahlak, hukuk, siyaset, ticaret, fert-
toplum yapısı gibi alanlarda insa-
na dair söylenen sözlerin kısm-ı 
a’zamı, bu iki yön dikkate alına-
rak inşa edilir.

İnsanın İki Boyutu

İnsan psikolojisi üzerine ya-
pılan çalışmalar, ‘güvenlik-açlık-
cinsellik-annelik’ güdülerinin en 
güçlü güdüler olduğuna işaret 
eder. Güvenlik en başta gelenidir. 
Bu da maddi ve manevi olarak 
ikiye ayrılır. Maddi olanı barınak, 
mesken, ev-şehir olarak karşımı-
za çıkarken manevi açıdan bilgi 
(ilim) ve psikolojik hâller (güven, 
umut, bağlanma, sevgi) zikre-
dilebilir. Burada soru/n şudur: 
Acaba manevi olan mı maddiyi, 
yoksa maddi olan mı manevi ola-
nı belirler? Bunlardan hangisine 
öncelik verilmelidir? Öncelik 
meselesi, bir tür tercihtir, anlaya-
bildiğim kadarıyla. Ancak insan, 
tercihlerini yaparken ‘ön belirle-
yiciler’ diyebileceğimiz hâllere 
sahiptir. Dünya görüşü (anlam 
küresi), inanç yapıları, siyasi 
(ideolojik) paradigmalar, tarihsel 
bilinç, gelenekler ve alışkanlıklar 
bu cümleden olarak ön belirleyici 
unsurlardır, denilebilir.

İslâm toplumu tarih boyunca, 
inancı hariç, sahip olduğu birçok 
şeyden icabında vazgeçebilmiş-
tir. İnanç varsa, kaybedilen diğer 
hususları yeniden var edebilmek 
imkânı da var demektir. Aslın-
da bu durum bütün toplumlar 
için geçerlidir. Bununla birlikte 
Müslüman olup da başka dinlere 
geçen bir toplum bulmak biraz 
zordur. Bu da İslâm dininin kendi 
iç mekanizması ile ilgilidir. İslâm, 
insanı çift yönlü bir varlık olarak 

kabul eder ve her bir yönün ken-
dine göre işleyişi, ihtiyacı ve geli-
şimini (kemal) öngörür. İnsanın 
maddi olan kısmı yadsınmadan, 
onun manevi olanın hizmetinde 
olmasını önemser. Bu açıdan bir 
Müslüman, maddi yapısının ih-
tiyaçlarını ve gelişimini görmez-
den gelemez. Ancak, baki olanı 
fani olana feda etmez. Başka bir 
ifade ile İslâm, dünyevi tutkuları 
merkeze alan bir kişilik yapısını 
uygun görmez. Asıl olan, manevi 
olan yönü geliştirmektir ki, bu-
nun karşılığı ‘Allah rızası’ kavra-
mıyla karşılık bulur.

Yukarıdaki veriler dikkate 
alındığında, İslâm, bir Müslüma-
nın kişilik yapısının oluşumuna 
katkı sağlayan dünyevi verilerin, 
manevi alanı merkeze alarak inşa 
edilmesini önerir. Aile, ev-bark, 
ticaret, siyaset, mimari, sanat, 
şehir inşası, askerî faaliyetler ve 
hatta ibadet hayatı buna göre an-
lam ve işlev kazanır. Buna göre 
İslâm, kişinin kişilik (şahsiyet) 
kazanmasında onu öncelikle 
emân (iman) dairesine alır ve 
manevi anlamda onu güvenliğe 
kavuşturur. ‘Korkma! Ebedî var-
sın’ diyerek onu teskin eder. Kişi, 
Allah’a bağlanmışsa onun maddi 
anlamda kaybedeceği hiçbir şey 
yoktur. Bunun yanında yeryüzü-
nün imar ve ıslah görevini insana 
yükler. Bir Müslümanın bu dün-
yadaki görevi, dünyayı daha gü-
zel yaşanabilir bir hâle getirmek 
ve onun üzerinde sulh ü sükûnu 

AHMET ÇAPKU
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tesis etmek şeklinde özetlenebi-
lir. Kişilik ve kimlik kazanmaya 
katkı sağlayıcı bir mekânı inşa 
etmek bu bakış açısıyla önem arz 
eder. Müslümanların inşa ettiği 
şehirlere bakılınca bunların ge-
nellikle ilim-ibadet (akıl-inanç) 
merkezli oldukları görülür. Bağ-
dat, yanlış hesabın kendisinden 
döndüğü şehirdir. Buhara de-
nilince aklımıza İmam Buhari, 
Kûfe denilince İmam Azam gelir. 
İstanbul ise belde-i tayyibedir. 
Buralarda ilim ve sanat çiçek aç-

mış, enva-i çeşit hayrat için vakıf-
lar kurulmuş, kuş evleri/sarayları 
bile yapılmıştır.

İslâm şehirlerinde güvenlik, 
merhamet, mahabbet bu zemin 
üzerine kuruludur. Çıkmaz so-
kak anlayışı ile bir mahallenin 
mahremiyetini korunmuş, misa-
firperverlik (Tanrı misafiri) anla-
yışı ile Allah’ın kullarına yardım 
etmek esas alınmıştır. “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir.” 
hadisinde hiçbir inanç ayırımı 
yapılmamıştır. Kâbe nasıl ki, 

İslâm toplumunun kalbgâhı ise 
onun şubesi konumunda camiler-
mescitler de İslâm şehirlerinde 
merkezî konumda bulunmuştur. 
Şehir, nicelik olarak büyüyünce 
merkezî yerlere ulu camiler yapıl-
mıştır. Bunlar külliye tipi camiler 
olup hayatın maddi manevi bü-
tün yönlerine dair unsurları onda 
bulmak mümkün hâle gelmiştir.

Ulu camilerin hemen yanı ba-
şına bedestenler inşa edilmiştir. 
Zamanla bedestenlerin yakın-
larına çarşılar, hanlar da yapıl-
mıştır. Şu hâlde dünyevi işlerin 
idamesi, hep ulu camilerin etra-
fında şekillenmiştir diyebiliriz. 
Bu durum Mekke-Kâbe ile Me-
dine-Medine Pazarı örneğindeki 
ilişki ile irtibatlı olsa gerektir. Hz. 
Muhammed (s.), bir insan ve bir 
peygamber olarak dünya hayatın-
da ibadet-ticaret ile ilgilenen kişi 
olmuştur. Demek ki, numune-i 
imtisal olan Hz. Peygamber hem 
Kâbe’de ibadete kapanmış bir 
mümin, hem Medine Pazarı’nda 
bir tüccardır. Ancak her ikisinde 
ana ilkeleri belirleyen Allah’tır.

İnsanı İnşa Eden Şehir

Bir Müslüman için günde beş 
vakit namaz, farz bir ibadettir. 
Kur’ân’da ibadetler açısından en 
çok vurgu yapılan konu, namaz-
dır. “Çünki her dürlü ibadet bun-
dadır/Hakk’a kurbiyetle vuslat 
bundadır” [Süleyman Çelebi] ifa-
desi bu açıdan dikkate değerdir. 
İslâm şehirlerinde ulu mabetle-
rin büyük kubbesi ve minaresi/
minareleri şehrin her tarafından 
görülecek şekilde tasarlanır. 
Amaç, herkesin ezan sesini duya-
bilmesidir.

“Çalabım bir şâr yaratmış iki 
cihân âresinde

Bakıcak dîdâr görinür ol şârın 
kenâresinde

Nâgihân ol şâra vardım ol şârı 
yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım taş u 
toprak arasında”

Hacı Bayram Veli’nin bu şii-
ri, tasavvufi bir anlam içerse de 
şehrin insanı inşa ettiğini de ima 
eder. Bu açıdan şehri insan inşa 
ederken şehir de onun kişiliğini 

inşa eder. Modern zihniyetle inşa 
edilen şehirlere bu zaviyeden 
bakıldığında ne görülür? Acaba 
maddi unsurlar mı yoksa mane-
vi unsurlar mı ön plandadır ve 
orada yaşayan-yetişen nesil, han-
gi mimari siluetle kişiliğini inşa 
etmektedir sorularını sorabiliriz.

Mimari, daima göze ve gönle 
hitap etmesi açısından, yazılmış 
en güzel kitaptır, derler. Günü-
müzde yüksek binalar dikmek 
moda hâlini almış görünüyor. 
Hâlbuki asıl olan, insanın, tabi-
atı incitmeden ve diğer canlıla-
rın haklarını gasp etmeden bir 
mekân tesis etmesidir. (Merhum) 
Mehmet Genç hoca, uzun yılla-
ra dayalı olarak yaptığı Osmanlı 
iktisat çalışmasında şu sonuca 
varır: Modern düşüncede insan 
ekonomi içindir. Osmanlı’da ise 
ekonomi, insan içindi. Günü-
müzde ebter (hibrit) tohumlarla 
üretilen yiyecekler sofralarımızı 
süslüyor. Hayvanlar, klonlanıyor. 
Bitkiye, hayvana bunu yapan zih-
niyet, benzer uygulamaları insan 
için de yapabilir. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın, sarayın bahçesinde-
ki bir ağaca zarar veren karınca-
ları itlaf etmek için dönemin şey-
hülislamı Ebu’s-Suud Efendi’den 
fetva istediği hikâye meşhurdur. 
Aldığı cevap; “Yarın Hakk’ın di-
vanına varınca / Süleyman’dan 
hakkın alır karınca” şeklinde ol-
muştur.

Modern materyalist (ve kapi-
talist) düşüncede Tanrı, tahtın-
dan indirilmiş ve oraya ilah yeri-
ne insan konulmuştur. Mimari, 
resim ve (hatta bazı) bilimsel ça-
lışmalarda bunu görmek müm-
kündür. August Comte boşuna 
“insanlık dini”ni icat etmedi. 
Şimdikiler ise tanrı biziz (homo 
deus) diyorlar. İnsanı kahreden 
ve yadsıyan şehirler, Müslüman 
bir zihnin ürünü olamaz. Allah’ın 
bin bir şekilde varlıkta kendini 
izhar etmesini temaşa için şehir, 
bünyesinde çeşitliliği barındır-
malıdır. Bence mesele biraz da, 
Kanuni Süleyman’ın karınca me-
selinde/hikâyesinde saklıdır.

İSLÂM ŞEHİRLERİNDE 
GÜVENLİK, MERHAMET, 

MAHABBET BU ZEMİN ÜZERİNE 
KURULUDUR. ÇIKMAZ SOKAK 

ANLAYIŞI İLE BİR MAHALLENİN 
MAHREMİYETİNİ KORUNMUŞ, 

MİSAFİRPERVERLİK (TANRI 
MİSAFİRİ) ANLAYIŞI İLE 

ALLAH’IN KULLARINA YARDIM 
ETMEK ESAS ALINMIŞTIR. 

“KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN 
BİZDEN DEĞİLDİR.” HADİSİNDE 

HİÇBİR İNANÇ AYIRIMI 
YAPILMAMIŞTIR. KÂBE NASIL Kİ, 
İSLÂM TOPLUMUNUN KALBGÂHI 
İSE ONUN ŞUBESİ KONUMUNDA 

CAMİLER-MESCİTLER DE 
İSLÂM ŞEHİRLERİNDE MERKEZÎ 

KONUMDA BULUNMUŞTUR.


