Vefatının 100. Yılında
SAİD HALİM PAŞA’YI YENİDEN DÜŞÜNMEK
-Buhranlarımız, Arayışlar ve Fikrî Benzerlikler-

E

bedî âleme göçen mütefekkir şair Sezai Karakoç’un düşüncelerini açıkladığı hakikat tohumu yazılarında, kitaplarında,
konuşmalarında ve bildirilerinde altını ısrarla çizdiği hususlardan
biri şudur: “Milletimiz İslâm milletinin dünü, bugünü ve yarını iç
içe şuurumuzda canlı olarak bulunmalıdır ki hep uyanık olalım ve
başımıza gelen felaketleri bir daha yaşamayalım.”
İşte, kelimenin tam anlamıyla merak uyandırıcı hayatı ve bizi
bugün de meşgul eden sorulara cevap veren düşünceleri sebebiyle Said Halim Paşa da genelde İslâm âleminin, özelde Osmanlı
Devleti’nin yaşadığı buhranları geçmiş ve gelecek perspektifiyle
ele almıştır. Yazdıkları bizlere, meselelere Müslümanca bir bakış
açısının nasıl geliştirilebileceğini ve bu konuda çelişik olmayan,
arı, kendi kaynaklarından beslenen bir zihin haritası oluşturmanın
mahiyetini göstermektedir. Ruhça yozlaşmış ve çölleşmiş Batı’yı
ve Doğu’yu, tüm yeryüzünü yeniden yeşertmek için İslâmlaşmak
teklifini sunmuştur. Kim ne derse desin, Müslümanların bağımsızlıklarını, inançlarını, maddi ve manevi bütün varlıklarını, şeref ve haysiyetlerini korumaları için olmazsa olmaz bir şarttır
İslâmlaşmak. Said Halim Paşa, İslâm’ın hakikatini kavramadan
saptırılmasına, özünden uzaklaştırılıp sadece dış görüntüden ibaret bırakılmasına razı olmamıştır. Zor zamanlarda yaşandığına
bakmaksızın, yanlışa, kötülüğe, fikrî ve toplumsal buhranlara karşı
durmuş, bize, meselelerin nasıl kavranması gerektiği noktasında
örnek olmuş ve hayati derecede önemli bir fikrî miras bırakmıştır.
Aslında onu İslâmcılığın İkinci Meşrutiyet dönemindeki entelektüel güzergâhının; Mehmet Âkif ’in ifadesiyle “ümmetin en büyük
mütefekkirlerinden biri” kılan hususiyet de en temelde budur.
Serinkanlılık, diğer bir ifadeyle soğukkanlılık, toplumun huzur ve selametini her kaygının üstünde tutan mütefekkir olmanın
gereklerindendir. İmparatorlukların ulus devletlere dönüştüğü,
sömürgeciliğin ayyuka çıktığı sarsıntılı/çalkantılı sürecin önemli
bir mütefekkiri ve siyasi aktörü olan Said Halim Paşa’nın metinleri kendi içerisinde senkronizedir. Ancak çeşitli yazılar arasında
farklı tonlara sahip bir görüntü ortaya çıkar. Örneğin muhafazakâr
tonları bariz Meşrutiyet metninde iktidar ve devlete dayanan bir
perspektif göze çarpar. Oysa İslâmlaşmak risalesinde daha çok
İslâmcı ve yenilikçi bir yaklaşım dikkat çeker. Islahatımızın esasları bağlamında Müslümanların Batılılardan alacaklarının sınırlı
ve belirli olduğunu ifade eder. Kendisinin Buhranlarımız adıyla
bir araya getirilen metinlerinde üzerinde önemle durduğu temel
problem, saplantılı düşünceler ve zehirli tohumlar saçan Batılılaşmadır. Daha da önemlisi bu trajik durum nesillerin gerçek bir
kimlik-kişilik, ruh ve görüş sahibi olmalarını da engellemiştir. Ona
göre Batı toplumlarından alınan meşruti sistem ve diğer siyasi kurumlar, kavramlar milletimizin telafisi zor zarar ve kayıplara uğramasına sebep olmuştur. Mütefekkirimiz, İslâm âleminin manevi
değil, maddi bakımdan geri kaldığını düşündüğünden, Batı’dan istifade etmenin onlarda gördüklerimizi aynen almak anlamına gelmediğini belirgin kılar. Sezai Karakoç’un İslâmcı duyarlılığını şiir
düzleminde somutlaştıran Hızırla Kırk Saat kitabındaki “Ey yeşil
sarıklı ulu hocalar” nidasını hatırlatırcasına Müslümanların ahlaki bakımdan yozlaşması sorumluluğunu dini anlatmakla görevli
zümreye yükler. Her bir Müslüman kavmin, İslâm ahlakını kendi
karakterine göre uyarladığını, böylece dinin hayat verici esaslarından uzaklaştıklarını dile getirir.
Şüphesiz mesele sadece bunlarla sınırlı değildir: Said Halim
Paşa her milletin kendi toplumsal yapısına uygun kurumlarını
tarihî ve sosyo-kültürel şartlar içinde kendisinin teşekkül ettirmesi gerektiğini savunur. Altüst oluşun dağdağası içinde en gerekli, en güncel, en hayati olan budur. Bunun dışındakiler ikinci
plandadır. Tepeden modernleşme yöntemi ile Batı’dan alınan
birtakım kurumların değiştirilmesiyle toplumsal ilerleme ve gelişmenin gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürer. Böyle bir yöntemin
toplumsal çöküşü beraberinde getireceğini ve toplumun kendine
yabancılaşacağını düşünür. Gerçek ve kalıcı kurtuluş ve varoluşa
odaklanan Said Halim Paşa toplumların modernleştikçe dinden

uzaklaşacaklarını öngören sekülerleşme teorisinin İslâm toplumuna uymayacağını savunmaktadır. Sekülerleşme günümüzde ciddi
şekilde eleştiriye tabi tutulsa da onun yaşadığı dönemde, Batı dünyasında sorgulanamaz bir doğru kabul ediliyordu. Peter Berger’in
“sekülerleşme kâhinleri” dediği bu sosyal bilimciler son üç asır boyunca dinin sonunun geldiğini iddia etmişler hatta dinin tamamen
ortadan kalkacağı kesin tarihi bile vermişlerdi.
İslâm âlemi yüz yılı aşkın bir zamandır dağınık ve sahipsizdir.
Her türlü saldırıya uğramış, başına gelmeyen felaket kalmamıştır.
Hâlen, en acı şekilde, istila, işgal, yakıp yıkma, yok etme, çökertme
saldırılarıyla boğuşup durmaktadır. Yaşananlar, her şeye rağmen
Müslümanların kalıcı birliklerini kurmaları gerektiğini, başka bir
çözümün, seçeneğin ve çarenin olmadığını göstermektedir. Öte
yandan uzak/yakın tarihimizde görülen saldırıların ya da uğradığımız kayıpların hep içte patlak veren ayrışmaların ertesinde olması,
bir tesadüf olmayıp önceden hesap edilmiş hareketlerin sonucu
meydana geldikleri de bir gerçektir.
Said Halim Paşa, herkesin hukuk önünde eşit olduğu ancak
herkese, kişilerin şahsi yeteneklerini köreltecek şekilde eşit uygulamalarda bulunulmasının doğru olmadığı görüşündedir. Ferdin
nitelikli hâle gelmesinin toplumu üstün konuma getireceğini, bunun da toplumsal dayanışmanın ve dolayısıyla İslâm kardeşliğinin
önünü açabileceğini ileri sürmektedir. Ona göre devlet başkanı,
bütün yetki ve sorumluluklara sahip olmalı, Allah’a ve millete karşı
tek sorumlu olmalıdır. Devlet başkanının en önemli görevi, tabii
olarak şeriatın bütün esaslarıyla hâkimiyetini sağlamak ve onun
icrasını gerçekleştirmektir. Bu bakımdan, aklı başında her yönetici
kısa vadeli düşünmemeli; geleceği düşünerek kıymetsiz tartışma
ve kavgalardan uzak durmayı bilmeli.
Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde, kendi medeniyetlerini en ileri seviyeye getirerek, insanlık düşmanlarının kötülüklerine engel olmak için ayakta dimdik durma sorumluluğuyla karşı
karşıyadırlar. Bu noktada Said Halim Paşa ile Sezai Karakoç’un
aydınların İslâm milletini ilgilendiren gelişmelere odaklanmalarını, enerjilerini ve umutlarını İslâm birliğine ve bütünleşmesine
yönlendirmelerini sahici kurtuluş için tek çare olarak gördüklerini bir kez daha belirtmekte fayda var. İnanıyoruz ki, önümüzdeki
çağlarda insanlığın muhtaç olduğu yeni medeniyet ve insanlık atılımının yurdu ve milleti, yine bizim yurdumuz ve bizim milletimiz
olacaktır. Her defasında söylendiği gibi: Umut, İslâm’da ve uyanıp
dirilirsek, biz Müslümanlardadır.
Zamana ve insana dürüst bir ilgiyle bakan Said Halim Paşa
ile Sezai Karakoç’un metinlerinin başka âlim ve mütefekkirlerin
eserleri gibi, çıkış yolu arayışları bağlamında üzerinde düşünülmesi gereken zengin bir malzeme sunduğu su götürmez bir hakikattir. Entelektüellerin yanlış yönde ilerlediğini düşündükleri ülkeyi,
başka bir şekilde değiştirebilecekleri inancını taşıdıkları kendini
hissettirmektedir. Her iki mütefekkirin dikkat çekişlerinin, İslâm
âleminin başına gelecek felaketleri önlemek amacını taşıdığı apaçık bir gerçektir. Meseleyle ilintili, neredeyse rastgele seçilmiş pasajlar söz konusu benzerliğin temel niteliğini ortaya koymaya yeter.
Mesela bütün meselelerimizin, sıkıntılarımızın, çıkmazlarımızın
kaynağını Batılılaşmada görmüşlerdir. Çok daha önemlisi, İslâm’ın
yeniden dirilişi onun yeniden kendi kavramları ile düşünülmesi,
mevcut kavramların ihya edilmesi, gerekli kavramların da yeniden
inşa edilmesi ile eşsiz medeniyetimizi yeniden diriltmenin büyük
atılımını sağlamamız gerektiğini vurgulamışlardır. Düşüncelerini
yansıtan eserlerinin sayfaları arasında gezindikçe her birine neler
borçlu olduğumuz kolaylıkla anlaşılabilecektir.
Bu vesile ile buhranlarımızı, taassubu, çöküşe yol açan sebepleri, fikrî ve siyasi problemleri ele alan mütefekkir Said Halim Paşa’yı
ve Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi kabul ederek İslâm’ın ve insanlığın dirilişini entelektüel titizliği ile ince ince
işleyen Sezai Karakoç’u rahmetle anıyoruz. Onların yolunda, davamızda bizi diri, yanlışlıklardan korunmuş tutup ahirete yüzü ve
alnı ak ulaştırmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyoruz.
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SEZAİ KARAKOÇ:
“ÖLÜM VE ÇERÇEVELER”
METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU
Ne yaptı da bu ölçüde hemen her inanç ve ideoloji çevresinde itibar kazandı Sezai Karakoç.
Kamu önünde bulunan, siyaset yapan, konuşan, yazan, belli bir tanınırlık kazanmış bulunan
her insan tekinin bu suali kendisine sormasını ne kadar isterdim. Bunu üstad da isterdi iyi
biliyorum, örneği burada: “Biz mahcup ve onurlu çocuklarız, başımızı kaldırıp bir bakmayız. Biz
koşu bittikten sonra da koşan atlarız.”

V

efat haberini aynı gün akşam on sekiz sıralarında bir dostum ağlayarak bildirdi bana Sezai Karakoç üstadın. Ben “keşke” demeyi
sevmem; “elhamdülillah” ifadesinin
dilime daha çok yakıştığını, inancım gereği daha münasip olduğunu düşünürüm. Hiç
şüphesiz kalbimin üzerine
bu haberden ötürü ağır
bir yük bindi, hemen
durumu en yakın arkadaşım Cahit Koytak ile
paylaştım. O da haberli
ve hüzünlüydü. Daha
önceleri yalnız yaşayan
birkaç yakınım, vefatlarından epeyce sonra
fark edilmiş ve büyük
üzüntü yaşatmıştı sevenlerine. Sezai Karakoç üstad için de benzer bir endişe her nedense zihnimin bir
köşesinden beni sürekli rahatsız ederdi. Şimdi “elhamdülillah”
dememin sebebi onun tabii ecelle ve
güzel bir ölümle göçüp gitmesidir. Vakitli
mi vakitsiz mi insanlar daima söylemişlerdir “her
ölüm erkendir” diye. Zaaflarla yüklü beşer tarafımız bize, benzer keşke ve yakınmalar söyletse de
biliyorum ki “insanların bir hesabı vardır, Allah’ın
da bir hesabı vardır ve Allah’ın hesabı hiç şaşmamaktadır.” Hepimiz ölümü tadıcıyız, Allah elçileri
de göçüp gittiler bu geçici âlemden ebedi âleme.
SEZAI KARAKOÇ ÜSTADIN TEREKESI

Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz. Müminler ölüm korkusu taşımazlar, taşımamalılar, ancak
mevcut günahları ve hataları yüzünden ölümden
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sonrası için endişe duyarlar, duymalılar. Ömrü boyunca daha düşünce hayatının en başında el ba’sü
ba’del mevt hakikatini Türkçeye tercüme
ederek ona Diriliş adını vermiş bir üstat, bir ağabeyin vefatı üzerine onun
kendi söylemlerini ödünç alarak
yazmanın, konuşmanın, onun
gidişiyle kalbimde açılan yaralara iyi geleceğini düşündüğümden yazının alt başlığına “Ölüm ve Çerçeveler”
dedim.
Hep söylerim benim
neslim ona ağabey diye
hitap ederdi. Biz yirmili, o ise otuzlu yaşlarında
iken mülaki olmuştuk. O
bize asla efendilik yapmadı. Mağduriyeti fark edince
beni Fethi Gemuhluoğlu’na
burs alabilmem için bizzat
kendisi referans olarak göndermişti. Ayrıca yazıhanesinde yediği simitler ve içtiği çaylardan, arada
bir Cennet Muhallebicisi’nde pilav üstü
tavuktan da müştereken nasiplenmiştik. Kursağımda ikramları durur, sırf bu sebeple bile ona
olan minnet borcumu her namazda kendisine
mağfiret dileyerek ödeyemesem de kendi kalbimi
yatıştırmaya çalışıyorum. İyice biliyorum ki hiçbir
insan hikmetinden sual olunmaz, hatasız, kusursuz değildir. Karakoç üstadın cenazesinde Mehmet
Görmez Hoca’nın insanlardan helallik almak üzere
üç kez ardı ardına sorgulamasına iyi biliriz diyen
mahcup ve onurlu genç insanların şehadetini Rabbim kabul buyursun.
Hadise henüz epeyce taze ve yakın olmasına
rağmen hemen her gün yazılı yahut görsel basın yayın organlarında farklı inanç ve ideoloji
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mensuplarının da katıldığı Türkiyeli yazan-çizen
insanlar onun hakkında tamamı müspet şahitliklerde bulunmaktadır. Sezai Karakoç üstadın geriye
bıraktığı terekesinde maddi değeri bulunan nesneler yerine galiba çok sevdiği kelime ile söylenecek
olursa, fethettiği yığınla kalp mevcuttur. Bu durum
benim kalbimi öylesine ferahlatıyor ve onun vefatına bilseniz nasıl gıpta ile bakıyorum; benim ardımdan da böylesi şahitlikler gerçekleşecek mi acaba
diye?!...
Hemşerim Elazizli eşimle Malatya’da evlenerek
İstanbul’a yerleştiğimde tanışıklığımız yeni olduğu
için ona Sezai Karakoç üstattan fazlasıyla söz açmışım demek ki, bir gün uyandığında rüyasında üstadı gördüğünü söylemişti bana. O tarihlerde kimsenin elinde en ufak bir fotoğrafı bile bulunmayan
üstatla yolları hiç çakışmamış bulunan eşim kim
bilir hangi simayı Sezai Karakoç diye adlandırmış
diye düşünmüş ve doğrusu sadece tebessüm etmiştim. Fakat söz konusu rüyanın ertesinde eşimle
Kadıköy Kızıltoprak civarlarında birlikte dışarıya
çıkmıştık ki, eşim ansızın durdu “İşte Sezai Karakoç gidiyor!” dedi bana. Sonbahar mevsimiydi tıpkı
Mehmet Âkif gibi muhtemelen bir dostundan ariyet olarak aldığı yağmurluk gibi bir giysi içerisinde
üç beş adım önümüzde üstad her zaman elinde bulundurduğu buruşuk bir torbayı sallayarak gidiyordu. Eşimin hiç görmediği halde tanıması, anlattığı
rüya zihnimi kurcalarken, o açıklıyordu, “Her gün
bana öyle anlatıyordun ki neredeyse resmini bile
çizebilirdim”. Üstada görünmeden, kendisinin üzerine bir ömür boyu yapışmış bulunan mahcubiyeti,
bu sefer ikimiz, eşim ve ben, sanal bir örtü gibi giyinerek oradan uzaklaştık.
KARAKTER, DERT VE DAVA

Ne yaptı da hemen her inanç ve ideoloji çevresinde bu ölçüde itibar kazandı Sezai Karakoç!
Kamu önünde bulunan, siyaset yapan, konuşan,
yazan, belli bir tanınırlık kazanmış bulunan her
insan tekinin bu suali kendisine sormasını ne kadar isterdim. Bunu üstad da isterdi iyi biliyorum,
örneği burada: “Biz mahcup ve onurlu çocuklarız,
başımızı kaldırıp bir bakmayız. Biz koşu bittikten
sonra da koşan atlarız.” Her vesileyle kendisine
yapı, mizaç, karakter bakımından benzettiğim
Mehmet Âkif hakkında arkadaşı Mithat Cemal
“Mehmed Âkif, Mehmed Âkif olduğunu bilemeyecek kadar mahcup, sokaklarda kenarlardan, köşelerden dolanan çocukların kabadayılığını taşıyan
biriydi.” der. Hrant Dink’in “güvercin tedirginliği”
şeklinde ifade etmeye çalıştığı tutum ve durum Sezai Karakoç üstatta sırtına taş bağlanmış bir kuşun
taşıyamayacağı besbelli bu ağırlığı yine de taşıması
gerektiğine ve her şart altında yoluna devam etme
çabası gibi bir azme dönüşmüştü. Omuzlarında insanlık medeniyeti ve İslâm milletinin bütün dert
ve davasını taşımaktaydı âdeta. Bunu taşırken de
hiç ama hiç kimseye göstermiyor, hiç ama hiçbir

şeyden korkmuyor, hiç ama hiçbir kimseden yardım ve destek de kabul etmiyordu. Tevekkülü yalnız Allah’a idi…
Sezai Karakoç’un hem karakteri hem düşünceleri üzerine her yoğunlaşmamda Mehmet Âkif
de bir şekilde hatırıma gelip kendini hissettiriyor.
Yoksul, tabir caizse hesapsız kitapsız, kınayanın
kınaması, güçlülerin şerrinden korkmadan, bazen
de aldırmadan doğru bildikleri yolda bıkmadan,
usanmadan yürümüş olmaları Karakoç’u Âkif ’e
yaklaştırır. Türkiyeli muhafazakârlar, Müslümanlar bilirler ki Âkif ile Karakoç arasında Necip Fazıl
faktörü durmaktadır. Ve o da görmezden gelinmeyecek oylumda hem yaşadığı dönemde ve hem de
halen toplum üzerindeki etkinliğini, ağırlığını ciddi biçimde sürdürmektedir. Ancak Necip Fazıl’ın
bu iki mütefekkir şairden önemli farkı, onun her
vesileyle yaptığı Türk vurgusu ve de Kur’ân yerine
dolaşımda bulunan zayıf hadis metinlerine tutunmasıdır. Âkif zaten bir Kur’ân şairi idi. Ondan el
aldığını düşündüğüm Sezai Karakoç da derinliğine
nüfuz edecek bir dil, kelam, tefsir birikimi iddiası
olmamasına rağmen, okuyan genç insanlara daima o da Kur’ân’ı göstermiştir. Hızırla Kırk Saat ve
Taha’nın Kitabı başta olmak üzere öteki eserlerini
de tanık tutabiliriz:
“Her evde kutsal kitaplar asılıydı
Okuyan kimseyi göremedim
Okusa da anlayanı göremedim
Her ayet bir ülkeye bedel bir erdir
Her sure cihana bedeldir
Kur’an’sa arşın manifestosu
Reddin reddi protestosu”
Son iki dizeyi okuduğumda 1960’lı yılların sonuna doğru hemen Seyyid Kutub’u hatırlamıştım.
Onun Yoldaki İşaretler adlı eserinde yanılmıyorsam “Lailahe İllallah’ın Anlamı” başlıklı bir makalesi vardı. Lise yıllarımda okuduğumda yazarın bana
kelime-i tevhidi dile getirirken “la ilahe” diyerek
neyi, kimleri inkâr ettiğimi soruyordu. O tarihlerde
ben, evet, ilah tektir diyordum ama bu ifadeden önceki bölüm üzerinde düşünmemiştim. Sahiden bu
iman ikrarı ile biz neyi, kimi inkâr etmekteydik?
Cevabı yukarıdaki dizelerde bir kere de Sezai Karakoç yetiştiriyordu: “Reddin reddi, protestosu”.
GIPTA EDILECEK, İMRENILECEK BIR HAYAT

Cemal Süreya Karakoç’u Mehmet Âkif ve Necip
Fazıl ile karşılaştırırken şöyle diyordu: “Bulgucu
adam. Belki de ülkemizdeki tek bulgucu. Çok daha
yetenekli bir Mehmed Âkif ’in tinsel görüntüsüyle,
adamakıllı dürüst bir Necip Fazıl’ınkini iç içe geçirin yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafını elde edebilirsiniz.” Âkif üzerinden yaptığı yetenek ölçücü
münasebetsizlik görmezden gelindiğinde her iki
Müslüman şair arasındaki benzerlik ve irtibat iyi
düşünen kimselerin gözünden kaçmamıştır besbelli.
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Herhâlde sıhhatle düşünen hiç kimse şairlerden bir kelam erbabı, müfessir ya da meal yazarı
gibi birer İslâm âlimi olmalarını beklemeyecektir.
Ancak evvela ortaya koydukları hayat modeli bakımından Kur’ân’ın müminlerin vasfını sayarken zikrettiği emri bil maruf ve nehyi anil münker cümlesi
noktasında hem Âkif hem de Karakoç bana sınıfı
geçmiş görüntüsü vermektedirler.
Nâzım Hikmet bile Mehmed Âkif hakkında
en azından “Âkif inanmış adam” diyerek olumsuz
bakmadığını göstermiştir. Bugün Sezai Karakoç’un
vefatı sonrasında neredeyse bütün muhitlerden
sağ-sol ayrımı yapılmaksızın hüsnü şehadette bulunulması neyin göstergesidir? Kanaatim odur ki
yaradılışının son safhasında ilahi ruh üflenerek
yeryüzüne birer beşer, biricik ve İslâm fıtratı üzere
doğan her insan teki vicdanının üzerini örtmemiş,
insaf ve adalet duygusunu tamamen ortadan kaldırmamışsa Âkif ve Karakoç gibi güzel ahlak modeli insanlara imrenecektir. Kıskanılacak demiyorum
ama gıpta edilecek, imrenilecek birer hayat yaşadı
her iki şairimiz de. Karakoç’un Âkif hakkındaki
umumi değerlendirmesi zaten şöyle dile getirilmişti: “Mehmed Âkif biten dönemin son savaşçısıydı,
bizler de başlayan bir dönemin ilk savaşçılarıyız.”
Neyin savaşıydı bu, denilecek olursa şunu evvela
söylemelidir ki Allah’ın nebi ve resûllerinin insanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana yeryüzüne ektikleri medeniyet tohumunu yeşertme savaşı
diyebiliriz. Ve o tohumdan üretilerek bütün insanlığın iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, fazilet adına
bu havuza doldurulmuş makul ve maruf mevcudunu sahiplenmek anlamında bir medeniyet savunmasıdır bu.
Bir tek medeniyet vardır Sezai Karakoç’a göre, o
da bütün insanlığın malıdır. İlk tohum resûller tarafından atılmış ve son Allah Resûlü’nün çabasıyla
Müslüman tarihini yeniden bir dirilişe açan Büyük
Hicret sonrasında Yesrib şehrinin Medine’ye dönüştürülmesiyle başlar. Tıpkı Âkif gibi Karakoç da
umumi anlamlı ümmet kelimesi yerine sosyolojik
anlamda yalnızca insanı niteleyen millet kelimesini
Kur’ân tanımlaması üzerinden okuyarak yeryüzünde iki milletin varlığından söz eder. Dahası Müslümanların İslâm milliyetçiliğine vurgu yapar. Sezai
Karakoç fikirlerini olgunlaştırdığı altmışlı yılların
sonu ve yetmişli yılların başında nasıl bir gelenekçi
muhit arasındaydı? Bir kesim, Müslümanların Türkiyeli yazarlar dışındakileri okumasını zararlı bulmaktaydı. Geniş bir kesim, sıradan Müslümanların
Kur’ân’ı doğrudan okumalarını tehlikeli buluyor ve
bağlı bulundukları hocaları dinlemelerini, onların
yorumlarından dışarıya çıkmalarının neredeyse
bir tür sapma olacağını söylüyorlardı.
Sezai Karakoç’un neden böyle bir camianın içerisinde görünür olmamayı seçtiğini anlamak bakımından dönemin entelektüel ve estetik seviyesine
bakmak da fikir verecektir. Gazeteleri, mecmuaları,
yayımladıkları kitapların kapağı, tashihine kadar
ne yazık düşük bir düzey, ilkel bir görüntü vardı.
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Sezai Karakoç bu anlamda da eğer yapamıyorsanız
ilk mektep çocuklarının resimleri gibi kapaklar ve
tutarsız bir üslupsuzlukla eserler ortaya koymak
yerine, Diriliş Yayınları’nın suretine ve muhtevasına bakarak kendinize bir çeki düzen verebilirsiniz iması yapmaktaydı. Kitap kapakları tek tip, tek
renk, ama eserlerin gerek şiir gerekse nesir bütünü
dönemin hem dili, üslubu hem de muhtevası bakımından fersah fersah ilerisinde idi.
TÜRKIYE’DEKI İSLÂMLAŞMAYA
YÜKSEK SOLUKLU BIR KATKI

Açık söylemek gerekirse onun polis marifetiyle
toplatılarak mahkemeye çıkmasına sebebiyet veren
eseri İslâm’ın Dirilişi’nde bize öğrettiği bakış açısı
1970’li yıllardan 21. yüzyılın başına dair bir öngörüye işaret etmekteydi: “Müslüman şuurlaş şuurlaş
öyle şuurlaş ki dıştan gelen bir yıkış planının daha
ilk maddesi açıklanmadan sen son maddesini söyleyeceksin.” Büyük Ortadoğu Projesi yahut 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü hatırlandığında onun
bu uyarısının değeri daha net anlaşılacaktır.
Ne isabetli tespitleri vardı: “İslâm ülkeleri ‘Batı
Romantizmi’ döneminden çıkmak üzere, yeni bir
döneme ‘Batı Kritiği’ dönemine girmek üzeredir.”
Elbette bütün Müslüman coğrafyaya belki yayamayız bu iddiayı. Ama bence Mehmet Âkif, Necip Fazıl
tecrübesiyle bir mesafe almış bulunan en azından
Türkiye’deki İslâmlaşma hareketine yüksek soluklu bir katkı yapan Sezai Karakoç’un bizzat kendi
varlığı bile bu iddianın belgesi, kanıtı mahiyetindedir. “Hayatı yaşayanlar dünyaya tapanlar değil,
dünyayı ayaklar altında çiğneyenlerdir” diyordu
ya!
“Müslümanlar Kur’an’dan uzaklaştı uzaklaşalı
gün yüzü görmediler” diyen de Sezai Karakoç’tur.
Hiç şüphesiz büyük bir şiir olan Monna Roza’ya
takılıp kalarak, onu yalnızca şairler safında bir makama oturtarak, büyük düşüncesini gölgede bırakmak insafla bağdaşmaz. Devam edelim alıntılara:
“İslâm has ismiyle de cins ismiyle de kitap medeniyetidir. Kur’ân şifadır. Kur’ân’dır diriltici olan/Yol
gösteren yol açan/Kaybolan vakti uyandıran/Korkulacak olandan korkutan/Umut veren, muştu taşıyan/Karanlık olana ışık saçan/Işıtan aydınlatan/
Baş ve önder Kur’ân’dır.”
“Ham yobaz kaba softa” ifadesi bir Necip Fazıl
benzetmesiydi sıklıkla tekrarladığı. Böylesi bir muhit içerisindeydi onların çırpınışları, uyandırma
çabaları silik, sinik, ödlek, kenara köşeye kaçan büyük kalabalıkları. Fikir hayatı, yayın hayatı, ahlaki
düzeyi, sanat ve estetik anlayışı son derece düşük,
kuru hamaset ve sönük bir tevekkül ve kadercilik
itikadıyla yetinen, avunan, oyalanan bir toplumda
açmıştı o Diriliş bayrağını. Cismiyle değil, resmiyle bile değil ve hatta bizzat özel ismiyle de değil,
eseriyle çağırdığı topluma önderlik edebilmek
maksadıyla bu yönlerini gizledi, açık etmedi, kendisine değil, uzakları işaret eden parmağına da

SEZAİ KARAKOÇ: “ÖLÜM VE ÇERÇEVELER”

değil parmağının gösterdiğine dikkat istedi. Ama
biliyor ve söylüyordu: “Toplum, alıştığından kolay
kolay ayrılmak istemez! Her değişiklikten, isterse
o değişiklik bir kurtuluş olsun, kaçar! Değişmede
çekilecek çileyi göze alamayıştır bu… kabile mutluluğunu insanlığın büyük mutluluğuna tercih…”
Son iki asırda bütün Müslüman muhitlerde yeniden İslâmlaşma çabası içerisine girmiş,
Karakoç’un ifadesiyle “Batı kritiği” de yapmaya başlamış her Müslüman düşünürün müracaat ederek
hatırlattığı Ra’d Suresi 11’nci ayet-i kerimesinin bir
tür açıklamasıdır yukarıda aktarılan değişim adına
yazdıkları.
ESERININ BÜTÜNÜNE BAKMALI

Sezai Karakoç hakkında konuşurken onun da
neticede bir beşer olduğunu hiç unutmadan salt
sahici bir değerlendirme yapabilmek için eserinin
bütününe bakmalı ve bütünden kopartılarak ayıklanmış söylemlerden sakınmalıdır. Aslında her
mütefekkir için böyle davranılmalı, beşer cinsini
ne ululamalı ne de yerin dibine batırıcı aşırı yok
saymaya tabi tutmalıdır. Mesela ben üstadın mistik ve mitolojik kimi tarihi ve folklorik verilerden
hareketle yazdıklarını okurken aceleci davranarak
bu unsurların kendisinde birer inanç ilkesi oluşturduğunu söylemekten Allah’a sığınırım. Masal,
efsane, mistik öyküler her toplumun kültürel hayatında mevcuttur. Onları yerli yerinde kullandığınız
zaman değer bile ifade edebilirler. Burada sakıncalı
olan, bu ve benzeri unsurları iman ilkesi hâlinde
takdim etmektir. Ayrıca daha önce de yazıldığı
gibi bir İslâm araştırmacısı ve âlimi olmayan Sezai
Karakoç’u, mesela bazı mevzu hadisleri okuyarak
kaleme aldığı eserler üzerinden kınamak ne ölçüde doğru olacaktır. Zira bahsi geçen mevzuat, sahih
olanlardan çok daha meşhur ve yaygınsa eğer. Üstad yaşarken ona yaklaşarak bu hususta bir uyarı
yapılmış ama kendisi inatçı ve ısrarlı mı davranmıştır ki söz konusu bu müracaatlarından ötürü
kınansın? “Galat-ı meşhur lügat-ı fasihten evladır”
ne yazık ki evet, böyledir.
Hangi toplumun üyesidir Sezai Karakoç? Bu
toplumun geleneksel itikadi kültürü Kur’ân’dan ziyade hadis metinleri üzerine bina edilmiştir. Tarih
boyunca İslâmî öğrenim adına en meşhur mahfillerde Kur’ân ihmale uğramış ama hadis okunmuş,
okutulmuş, Kur’ân’dan ise sıradan insanlar olabildiğince uzak tutulmuştur. Hızırla Kırk Saat eseri
ve söyleminden hareketle, bu eserde mevcut menkıbeler üzerinden onun sanki hiç Kur’ân’a bakmadığını söylemek insafla bağdaşmaz. İşte aynı kitabın söyleminden bazı parçalar:
“Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz
Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz
Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz
Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı
Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim

Bunu bana söylemediniz…
Kardeşim İbrahim bana mermer putları
Nasıl devireceğimi öğretmişti
Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım…”
İnsanlar Müslüman bir şairden başka neyi bekliyorlar bilmiyorum, ihtilal yapmasını filan mı?
Vaktiyle Umran’da “Sezai Karakoç ve Putlar Fuarına Sergi Olan Çağımız” diye bir yazı yazmıştım.
“Putlar fuarı” ifadesinin geçtiği üstada ait “Ağaçlar
ve Mezartaşları” adlı metinden kısa bir alıntıyı tekrarlayalım: “Ölülerin başına dikilen mezartaşları
gibidir putlar. Onlara benzerler, onlar gibi bir ölüye
işaret ederler. İleride birer ‘ölüm heykeli’ne benzetilen putlar belki somut maddelerden mamuldür.
Ne var ki insanı içeriden kemiren zihinsel putlar da
vardır; onlar bazen bizzat kişinin kendisi bile olabilmektedir. Yahut Allah’tan gayrı “Efendi” yerine
koyduğu, kendisine bağlanılması lazım geldiğini
savunduğu, kendisi gibi bir insan evladı da olabilir. Tek tür “Bağlanma” eyleminin yalnız Allah’a yapılması iman, bunun dışındaki her tür bağlılık ise
putperestliktir.”
“ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN”

Ölüm ve Çerçeveler üstadın bir eserine isim olmuştu. Onun özellikle de şiirlerine yansımış bulunan köşe, kavis, çerçeve gibi sınırlayıcı kavramlar
acaba kendisi üzerinden yapılacak olan muhtemel
yanlış değerlendirmelere ima yoluyla bir dokunuş
mu idi diye düşünmeden edemiyor insan. Memlekette yaşayan Müslüman, gayrimüslim her kesimin
Sezai Karakoç’un vefatı sonrasındaki hüsnü şehadetleri, onun evvela ahlakına dair bir imrenişin ardından da düşünce ve sanat hayatına taşıdığı kalite
önündeki saygı duruşunun bir ifadesidir. Bütün
bunların yanında öyle bir tevafuk var ki hepimizi
şaşırtmıştır. “Şehzadebaşında Gün Doğmadan” şiirinin dizeleri: “Yerleşecek yer aramak/Camiin avlusunda/Soğuk bir taşa oturmak/Gün doğmadan
Şehzadebaşında.” Rabbim sanki ona bir nasip ayırmış arzusu istikametinde, şimdi sahiden yerleşti o
makama.
Bu dizelerden çok önceleri şöyle yazmıştı, daha
ilk gençlik yıllarında “Kara Yılan” adlı şiirde:
“Ben güneyli çocuk arkadaşım güneyli çocuk
Günahlarım kadar ömrüm vardır
Ağarmayan saçımı güneşe tutuyorum
Saçlarımı acının elinde unutuyorum
Parmaklarımdan süt içmeye çağırıyorum seni
Ben güneyli çocuk arkadaşım güneyli çocuk”
Sözün sonunda varsa taksiratını bağışlamasını, Rabbimin sevgili üstadımıza sonsuz rahmeti ve
merhametiyle muamele etmesini diliyorum. Ona
olan muhabbetin yeni nesiller tarafından daha da
derin köklere ulaşacak eserlere dönüşmeyi sağlasın diye ümit ediyorum…
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GÜVERCİN BESLEYEN ADAM
CAHİT KOYTAK
Sezai Karakoç için

gözüm derin döner benim!
kederlerini toplayıp yerin,
göğün yamaçlarına eken kim?
benim güvercinlerim!
hikâyem yok sanılır,
halbuki ben sizin aşklarınızı
ağır ağır, korka korka yaşadıklarınızı
serçe parmağımla kaldırır,
ütülü hayallerinizi,
naftalin kokulu nostaljilerinizi
arasatta kuşlara yem saçan âmâlara
bahşiş diye dağıtırım.
herkes kendi kuşunu uçurur
kendi omuzlarından, tamam;
her kuş kendi tüylerine bölünür
kendi çığlıklarıyla, tamam,
ama benim paçalı kumrularım,
alev alev kebuterlerim
sizin buzlu camlarınıza çarpar,
zırhlarınızı gagalar,
aklınızın kıyısından geçer,
ruhunuzun çevresinde dolanır,
dolanır ama şapkalarınıza sığmaz,
omuzlarınıza konmaz,
falınızı okumaz.
sizi mezarlarınızdan çağırayım mı?
sizi taraçalarıma çıkarayım mı?
size melekûtumu gezdireyim mi?
tüylerinizi toplayıp kucak kucak
sizi rüyalarınıza savurayım mı?
taş kanatlı feleğinizi
boğazlardan geçireyim,
tepelerden aşırayım,
gemilerden uçurayım mı?
gözüm derin döner benim:
ak güvercinlerimi uçurur
bakar dururum arkalarından
bakar dururum, çağlar boyu;
baktıkça bir an gelir
gök kadar büyük ıssız,
yer gibi boz bulanık
bir aynaya savrulurum,
kendi girdabıma kapılıp
kendi deniz diplerine ruhumun…
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baktıkça bir an gelir
kendi göz bebeklerime
bakmaktan yorulurum;
belki yorulmam da
biraz sarhoş olurum;
bazen de olmayı durduramaz
olmuşken yok olurum:
gamze kadar bir bilinç
gök dolusu bir esrime içinde
kendimi yitirir yitirir de sahi
sonra nasıl bulurum?
avuç kadar bir rahimden alınıp
okyanusa bırakılmışım da sanki
bir damlacık boyamla
rengime boyamışım
bütün bir okyanusu.
içimde ne varolmanın gamı
ne olmamanın korkusu,
ya her zerrem göz olmuş
ya da tüm öteki gözlerden
benmişim, ben, seyreden.
gören nerde bitiyor
ve görülen nerede
kendi suretiyle başlıyor
ya da başlıyor mu mesela,
bilir miyim, bilemem.
ak güvercinlerimi uçurur
bakar dururum arkalarından,
bakar dururum;
baktıkça da an gelir
nerdeyim unuturum,
göğün mahzeninde mi,
çatı aralığında mı yerin?
gördüğüm bir düşüş mü,
bir göğe çekilme mi?
merakın güvercin kanatları mı uçurdu,
yoksa tecessüsün örümcek ayakları mı
getirdi buraya beni?
gökyüzünün mavisinde yosunlar,
mercanlar, resifler arasında,
batık mavnaların kaburgaları,
hayalet şehirlerin rüya katmanları,
sükût kuleleri, kemik tarlaları arasında
ruhun öteki yüzündeki, bilincin dibindeki
resimleri, dövmeleri fark ederim:

GÜVERCİN BESLEYEN ADAM

kabukları, yongaları birbirine karışmış,
ağızları kaderle ve balçıkla
mühürlenmiş öteki benlikleri,
derin uykulara kayalara gömülü
çobanları, kralları, kahinleri...
rüzgâr kumla örtmüş her birini,
her birinin oyunlarını, repliklerini
kuyularını, kırbalarını, dudaklarını
göz oyuklarını
ve şiir semtlerine uğramıyor artık,
kafalarında uğuldamıyor,
içlerini titretmiyor,
çarpıntı yapmıyor yüreklerinde.
ak güvercinlerimi uçurur
bakar dururum arkalarından,
bakar dururum ben yine de:
onlar öyle çatırdattıkça
güzelim taklalarıyla göğü
benim kollarım kanatlarım çoğalır;
dağa taşa savrulurum,
kurda kuşa bölünürüm.
oyun değilim oyun değilim,
oyunun hüznüyüm belki.
mahzen değilim,
kilitli demir kapı değilim,
kapı aralığıyım.
gürz değilim, balyoz değilim,
buz değilim, köz değilim,
nakış nakış kar tanesiyim.
yahşi gönül bulamasam inecek
kendi sıcak örsüme,
kendi yalnızlığıma yağar eririm.
tenin haşerelerine dağıttım
yerde yaşadıklarımı,
asâları kemiren kurtlara güvelere;
uyudum uyandım ne gördümse çıktı;
pir Süleyman peygamber
kalktığı gün mezardan,
o, kuşların ve sözlerin padişahı,
onun omuzlarına tüneyecek,
tahtına süs olacak, diline tad,
neşidelerine tavuslu nakış
oyalı yalnızlığım benim,
çıngıraklı tüylerim
ve kanatlı sözlerim belki.
			

Nisan 2002

“Sezai Karakoç’a adadığı şiirini dergimizde
yayımlanması için 17 Kasım 2021’de gönderen
Cahit Koytak’a teşekkür ederiz.”
Umran

umran
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SEZAİ KARAKOÇ’U
ASLİ YURDUNA UĞURLARKEN…
MEHMET ÂKİF AK
Sezai Karakoç merhumu şair, mütefekkir, gazeteci, dergici ve nihayet siyasetçi olarak
biliriz, tanırız. Ama onda öyle bir özellik vardır ki, yukarıda sayılan mesleklerin
tümü kapsamında verdiği bütün eserler, şiirler, yazılar, beyannameler ve konuşmalara
bu özellik ruh verir; zaman ve mekân anlayışı ya da algısı… Bu algı ya da anlayışı
kavramadan bütüncül bir Sezai Karakoç portresi çizemeyiz.

S

ezai Bey’i de bir hazan
mevsiminde aslî vatanına, sevdiklerinin, çok
sevdiklerinin, “en sevgili”
dediklerinin yanına hüzünle uğurladık. Allah (c.c.) onu
sonsuz rahmeti ve mağfiretiyle karşılasın.
Onun “artık dön!” emrine uyup yola düştüğü haberini alınca, ‘benim Sezai
Karakoç’um nasıl bir şahsiyetti?’ sorusuna cevap sadedinde düşüncelere daldım.
Bu arada onun ufûlü üzerine
bir kahvehane ortamındakine benzer şekilde gürültülü beyanatlara da kulak
veriyordum. Bir an geldi, bir ses duyuldu ve mekân
bu ses ile birlikte sükûta teslim oldu. Döndüm baktım, tanıdık bir sima şunları söylüyordu:
“Sezai Bey’in ölümü, herhangi bir şairin ölümü
değildir. Bazı şairler büyük mimarlardır, görkemli
yapılar inşa ederler. Süleymaniye’yi, Selimiye’yi
inşa ederler; bazılarıysa deniz kumuyla ilk depremde yıkılan binaları… Sezai Bey şiirin Süleymaniye’sini inşa etti. Rahmeten vâsiâ… “
Benim de zihnimde benzer düşünceler geziniyordu; ama ben, onun hakkındaki fikirlerimi bu
kadar kısa hem de bu kadar uzun şekilde ifade
edemezdim. Bu da nesrin “mısra-ı berceste”si olmalıydı. Hilmi Yavuz’a Sezai Bey için bu güzellikte ve
letafette sözler söyleten etken de hiç şüphesiz merhum şairin tartışmasız büyüklüğü idi. Bu sözler,
ünlü bir şair, mütefekkir, felsefeci olan Hilmi Yavuz
tarafından söylendiği için değerli değildirler. Mahza hakikati aksettirdikleri için değerliydiler.
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Kendisi daha buradayken,
aramızda yaşarken zamanını aşan eserler veren büyük
sanatkâr, fikir adamları ve
âlimler, varlığa bütüncül bir
pencereden bakabilenlerdir.
Bütün mükevvenâtın bir sahibi ve yaratıcısı olduğuna
inanan, kâinatın zerreden
kürreye, bu yaratıcının koyduğu şaşmaz ve yanılmaz kurallarla işlediğini bilenlerdir.
Bu inanç ile bilgi, sanatkâr
ve âlimi yaratıcı ile kurbiyyete (mecazen) taşıdığında
zamanı aşan ve herkesçe kabul gören eserler ortaya çıkar. Bu bakımdan Hilmi
Yavuz’un Mimar Sinan ile Sezai Karakoç arasında
gördüğü yakınlık. Son derce isabetli olmuştur.
KIRIK DÖKÜK BIRKAÇ HATIRA

Sene 1970’lerin son dilimi… Bir grup arkadaşla
alanında hayli etkili olmuş ve çok satılan sanat, kültür ve edebiyat dergisi Pınar’ı neşrediyoruz. Derginin editörlerinden şair-yazar Yetkin Dilek’in önerisiyle Üstad Sezai Karakoç ile bir mülakat yapmayı
planladık. O zamanlar meşhur Üretmen Han’da bir
odası vardı, orada çalışır, misafirlerini kabul ederdi.
Münasip bir zaman ayarlayıp Üretmen Han’daki
odaya gittik. Sekreter arkadaş -şu an ismini hatırlayamadığım için beni bağışlasın, yirmili yaşlarda sarışın biriydi- Sezai Bey’in gelmediğini, gelip gelmeyeceği hakkında da bir bilgisi olmadığını söyleyip
not bırakmamızı istedi. Meramımız anlatan kısa
bir not bırakıp oradan ayrıldık. Bu arada büronun
telefon numarasını almayı da ihmal etmedik.

SEZAİ KARAKOÇ’U ASLİ YURDUNA UĞURLARKEN…

gibi orada bir şeyler okuyup yazan tek kişi olmaBir iki gün sonra büroya telefon edip, sekreter
ma rağmen ilgisini, dikkatini çekmiyordum. Ben
arkadaşa Üstad’ın orada olup olmadığını, oradaysa
de konduğu daldan mutlu ve memnun bir kuş gibi
ziyarete geleceğimizi söyledik. ‘Buyurun gelin, Üsorada duran Üstad’ı taciz edip yerinden uçurup katad burada’ cevabını alınca yeniden Üretmen Han’a
çırmamak için ona yaklaşmıyordum.
gittik. Üstad’ın çok zor bir insan olduğunu duymuşSezai Bey’in Erzurum Kıraathanesi’ndeki masatuk. Bizi nasıl karşılayacağı hakkında hiçbir fikrisının üstünde iki yabancı gazete mutlaka bulunurmiz yoktu. Bu yüzden tedirgin ve telaşlıydık.
du; Le Monde ve Le Figaro. Malumdur ki bunlardan
Odaya girdik. Sezai Bey masasındaydı. SelamıLe Monde, Fransız solunun, Le Figaro ise Fransız
mızı aldı, fakat yüzünde bir memnuniyet ifadesi
sağının sesi idi. Ama her ikisi de -o zamanlar- düyoktu. Bir hoş beş imkânı görünmüyordu. Ne yapazeyli, ciddi yayın organlarıydı.
cağımızı şaşırmıştık. Durumu kurtarmak için damdan düşer gibi maksadımızı, yani şiir ve edebiyat
SEZAI KARAKOÇ’TA
konulu bir mülakat yapmak
MEKÂN-ZAMAN ALGISI
üzere geldiğimizi bir çırpıda
söyledik. Hiç düşünmeden
Sezai Karakoç merhumu
“olmaz” diyerek kestirip attı.
şair, mütefekkir, gazeteci, derSezai Bey, gündüz
Biz de süt dökmüş iki kedi gibi
gici ve nihayet siyasetçi olarak
mahcup, utana sıkıla gerisin
vakitlerini Cağaloğlu’nda
biliriz, tanırız. Ama onda öyle
geriye döndük.
bir özellik vardır ki, yukarıda
geçirdiğinden Üretmen
Çok sonraları, bu olayın
sayılan mesleklerin tümü kapHan’daki odasında oturup
bizden kaynaklandığını çözsamında verdiği bütün eserler,
kalmazdı. Özellikle bir şeyler
dük. Teşrifat hatası yapmıştık.
şiirler, yazılar, beyannameler
Oysa sonuç alınabilecek iki seokuyup yazmak istediğinde
ve konuşmalara bu özellik ruh
çeneğimiz vardı ve biz bunları
verir; zaman ve mekân anlayıcivardaki kahvehanelere
aklımıza bile getirmemiştik.
şı ya da algısı… Bu algı ya da
giderdi. Bunlardan en
Birincisi, onun üç-beş kişiden
anlayışı kavramadan bütünçok devam etiği mekân
fazla olmayan yakın dost ve
cül bir Sezai Karakoç portresi
Erzurum Kıraathanesi’ndeki
talebelerinden biriyle konuçizemeyiz. Dolayısıyla şairi de
yu görüşecek ve bize elçilik
yeterince tanıyamayız. Oysa
masasının üstünde iki
yapmasını isteyecektik. Çok
böyle bir portreyi ayrıntılarını
yabancı gazete mutlaka
büyük bir ihtimalle mülakada ihmal etmeden tanıdığımızbulunurdu; Le Monde
tı yapardık ve ortaya gelecek
da karşımıza evrenin ve yaratıve Le Figaro. Malumdur
nesillere kalacak güzel bir şey
cısının tasavvufi ıstılahta “tevçıkardı. İkinci yol, yine bir göhid” diye isimlendirilen varlık
ki bunlardan Le Monde,
rüşme saati ayarlayıp gitmek
bilincini hayat tarzı hâline
Fransız solunun, Le Figaro
ve mülakat filan demeyip,
getirmiş bir insan çıkar. Şunu
ise Fransız sağının sesi
maksadımızı, kimliğimizi, gödemek istiyoruz:
idi. Ama her ikisi de -o
rüşlerimizi, kendisi hakkındaMesela biz saat, gün, ay yıl
ki düşüncelerimizi nezaketle
gibi zaman birimlerini belirli
zamanlar- düzeyli, ciddi
anlatıp, en son sözü mülakata
amaçlar doğrultusunda kulyayın organlarıydı.
getirmekti. Bu da mülakatın
lanırız. Sezai Bey, hayatında
tahakkukuna yarardı. Ama bu
ve eserlerinde bu zaman biakamete uğramış safiyane terimlerini bizim idrakimizdeki
şebbüsümüz içimizde bir ukde
karşılıkları ile kullanmaz. Hatolarak hep var oldu.
ta bunları kullanmaz bile. Diyelim ki Hızırla Kırk
Sezai Bey gündüz vakitlerini Cağaloğlu’nda
Saat’te saat birimini kullandı. Kolayca anlarız ki bu
geçirdiğinden Üretmen Han’daki odasında otubir mecazdır. Çünkü Sezai Karakoç için kırk asırla
rup kalmazdı. Özellikle bir şeyler okuyup yazmak
kırk saatin farkı olamaz. Zaten Hızır söz konusu ise
istediğinde civardaki kahvehanelere giderdi. Bunzaman ve mekân buharlaşır.
lardan en çok devam etiği mekân Cağaloğlu’nun
Bizim fiziki evren tasavvurumuzda yer alan büDivanyolu tarafında yer alan tarihî bir hamamın
tün kavramlar dünya, ay ve güneşin hareketlerini
yakınındaki Erzurum Kıraathanesi idi. Fakir de
bir sistem dâhilinde anlamak ve anlatmakla ilgidergi ve gazetelerin gürültülü binalarında yoğunlidir. Ve bu kavramların dünya dışı âlemde hiçbir
laşıp bir şeyler yazmak zorlaşınca iş bu Erzurum
hükmü yoktur. Tıpkı bunun gibi, Sezai Bey için
Kıraathanesi’ne müdavim olmuştu. Haftanın biriçine doğduğu mekân da Dünya ile sınırlı değilkaç günü orada Üstad ile karşılaşır, birbirine yakın
dir. Hızır’la buluşan Sezai Bey’e bu buluşma hangi
masalarda otururduk. Beni tanımıyordu. Kendisi
mekânda vuku buldu diye sormanız abes kaçar.

umran
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Sezai Bey, bizim yaptığımız gibi ânı ve mekânı
sabitlemez, durdurmaz, dondurmaz. Bunlar herhangi bir varış noktası ile mukayyet olmaksızın
akıp giderler. Sezai Karakoç da bu akışa teslim olmuştur. Onun kendini bizlere ait zaman ve mekân
anlayışından ve çağdaşı insanlardan izole etmesinin karakter yapısı, psikolojik durumu ile ilgisi
yoktur. O sanki ilahi bir ışık huzmesinin aydınlattığı bir âlemde her şeyi, bilinen anlam ve şekillerinden farklı görmüş ve bir dervişin kırk gün uzletinde yaşadığı ve şahit olduğu derin müşahede ve
murakabesi sonunda başka bir dünyaya yeniden
doğmuştur. İşte bu tahavvüle Sezai Karakoç, Diriliş demiştir. Sezai Karakoç’un Dirilişi, ba’sü ba’del
mevti (mahşer dirilişi) andırır, tam bir Diriliş. Çürüyen başaktan fışkıran filiz gibi. Nuh Tufanı sonrası yaşanan Diriliş…
Sezai Karakoç’un “zaman tasavvuru”, Kelam-ı
Kadim’in zaman tasavvurudur; teselsül etmez, bölünemez, devirlere ayrılamaz. Karakoç da zamana
böyle bakar. O, sadece bu çağa ait bir insan değildir, Hz. Âdem’le yaşıttır, İbrahim, Nuh, Musa, Hızır
ile kardeştir. Karakoç’un takip ettiği yol, Bir olan
Allah’ın Bir olan Yolu’dur, Sırât-ı Müstakîm’dir. Hz.
Âdem’den beri süregelen bu yoldakilerin tamamı
kardeştir, tanıştır; bizim zaman ve mekân anlayışımızla mukayyet olmaksızın.
Sezai Karakoç’un mekân tasavvuru bugünkü
genel geçer coğrafya malumatından ötedir. Siyasi
hudutlar, ülkeler, şehirler; bunların hepsi tektir ve
bütün dünya insan denen türün evidir. Bir ev, bir
aile ve Allah’ın bunlara müsahhar kıldığı sayısız
nimet, gökyüzü, yerdekiler, su, nebatat, hayvanat…
Hepsi de “Tevhid rüknü”ne bağlı varlıklardır.
12 | Aralık 2021 |
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Hak ile batılın, zulüm ile nurun ilk insanla başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan çarpışması, Sezai Karakoç’un inandığı ilahi Tevhid’e
mugayir değildir; aksine onun icabıdır. İnsan insanı öldürür şüphesiz, ama bu, kişinin aslında kendi
kardeşini öldürdüğü hakikatini değiştirmez. Her
insan Âdem’dendir; o da topraktandır.
Bu zaviyelerden baktığımızda, Sezai Karakoç’u,
modern, gelenekçi gibi tasniflere sığdırmak mümkün olmaz. Çünkü bunlar ve benzeri tasnif, tavsif
ve tasvirler onun zaman-mekân tasavvuru içinde
yer almazlar.
Bana kalırsa Sezai Karakoç ve eserleri, yukarıda
zikredilen sebeplerden dolayı “kalıcı” olacaklardır.
Kalıcı olmuş bütün sanatkâr, şair ve mütefekkirler,
tıpkı Sezai Bey gibi kendilerini çağlarının genel-geçer zaman ve mekân anlayışlarının dışında tutanlar arasından çıkmışlardır. Bizim bu mekânımızın
ve zamanımızın içinde ve fakat aynı zamanda dışında yaşamışlardır. Bunların çoğunun da hayatlarının tamamında veya hiç değilse bir bölümünde
zaman ve mekândan sıyrılarak münzevi bir hayat
yaşadıkları herkesçe malumdur.
Bu açıklamaları, Sezai Karakoç’un bir şiiri üzerinden okuyalım ve şairin çizilen portresi ile ne
derece tetabuk ettiklerini Hızırla Kırk Saat’ten görelim:
“Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana
öğretmediniz
Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz
Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz
Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı
Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere
erdim
Bunu bana söylemediniz
İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler
Bunu bana öğretmediniz
Kardeşim İbrahim bana mermer putları
Nasıl devireceğimi öğretmişti
Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım
Ama siz kâğıttakileri ve kelimelerdekini ve
sözlerdekini
		
nasıl sileceğimi öğretmediniz

Bir kentten daha geçtim
Buğdayları yakıyorlardı
Yedikleri pirinçti
Birbirlerine açılan borular gibi üfürüyorlardı
Sonra birbirlerinden borular gibi çıkıyorlardı
Pirinçler gibi çoğalıyorlardı
Atlarını yalnız atlarını cana yakın buldum
Öpüp çıkıp gittim yelelerini”

YÜZLEŞMEK, HESAPLAŞMAK,
HELALLEŞMEK…
METİN ALPASLAN
Bu toplumla barışmak istiyorsanız bu kuru kuruya bir helalleşme ilanıyla olmaz, yaptığınız
kötülüklerle yüzleşmek ve adil bir hesaplaşma ile ancak olur. Geçmiş geçmişte kaldı diyerek
meselenin üstünü kapatamazsınız. Ayrıca helalleşmeniz gereken insanların listesi çok uzun,
helalleşmeye ömrünüz yetmez. Zaten helalleşmek, tek taraflı bir istekle olabilecek bir şey
değildir. Hakkı yenenlerin, iftiraya uğrayanların, haysiyeti beş paralık edilenlerin, sizin bu
isteğinizi kabul etmeleri gerekir. Ancak birçoğu çoktan dar-ı beka’ya göç ettiler. Onlarla hesabınız
mahkeme-i kübra da görülecektir.
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Kasım’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayımlayarak, “Partimizin de
geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Ülkemizin
iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme
yolculuğuna çıkıyorum.” demişti. Daha sonra partisinin grup toplantısında okuduğu bir açık mektupla bunu nasıl yapacağına dair açıklamalarda
bulundu. Mektubunda, “Helalleşme yüzleşmek,
barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu
yarası olan topluluklarla yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da küresel salgın nedeniyle yaşanan
kısıtlamalardan dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan
vatandaşlardan helallik istemiş, “Sıkıntıya düşen
esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz.” demişti. Ancak aynı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın
vatandaştan ‘helallik’ isteyen
bu sözlerine tepki
göstererek, “Bırak
kardeşim sen
helalleşmeyi.
Neyin helalleşmesi?
Helalleşme
olayı sadece ve

sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların
inançlarını veya duygularını sömürmek amacıyla,
onların yaşadıkları sıkıntıları nasıl unutturabiliriz! Bu beyhude bir çabadır. Biz hakkımızı helal
etmiyoruz.” diye cevap vermişti. Ama şimdi aradan
daha altı ay geçmeden kendisi helalleşmeyi diline
doluyor. Böyle çelişik ifadeler Kılıçdaroğlu’nun helallik konusunda da takiyye yaptığını, Türkiye’de
siyasilerin oy alma uğruna nasıl yanardöner tavırlar sergilediklerini göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Kasım’da dediği
gibi “Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar
ilginç değil mi? Maalesef ortada bir değişim de yok,
değişen kimse de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu
aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet… Sadece
bunlara verilen rol değişti. Dün tüm güçleri ve samimiyetleri ile vesayetin bekçiliğine, darbecilerin
şakşakçılığına, tarihimize ve değerlerimize düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de
olsa daha başka şeyler söylüyor, daha başka bir
görünüme bürünmeye çalışıyor.”1
HER ŞEYDEN ÖNCE
SAMIMI OLMAK GEREKIR

Helalleşmek için seçim kokan çıkışlardan, mağdur vatandaşlarımıza mavi boncuk dağıtmadan önce samimi olmak gerekiyor. Önce
iğneyi kendinize batırıp, bir özeleştiri
yapıp CHP’nin zulmüyle hesaplaşıp
yüzleşmeniz gerekiyor. Yerel seçimlerden önce belediyelerden bir
1 h t t p s : / / w w w. t c c b . g o v. t r / h a b e r l e r / 4 10/133533/-turkiye-tarihinde-hic-olmadigikadar-buyuk-bir-cazibe-merkezi-h-line-gelmeyolunda-emin-adimlarla-ilerlemektedir-
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kişinin çıkarılmayacağı konusunda Kılıçdaroğlu
Helalleşelim diye sıraladığı kişi ve gruplar aranamus sözü vermişti ama İstanbul Büyükşehir
sında ne tutarlılık ne de samimiyet var. Samimi
Belediyesi’nden 13 bin kişi işten çıkarıldı. Seçim
olsa önce kendi döneminde yapılan yanlışlarla hebitti verilen söz unutuldu. CHP, “Sınır namustur”
lalleşir. Helalleşme çıkışıyla, “CHP’nin açtığı yarapankartları astı ama meclisteki oylamada PKK ile
ları tedavi” vaadinde bulundu ama partiden uğulmücadele amaçlı Irak ve Suriye tezkeresine ret
tular yükselince helalleşme listesini, CHP dönemi
oyu verdi. Taksim Gezi kalkışmasına destek veren,
mağdurları dışındaki çevrelere ve yıllara yayma
Ayasofya’nın ibadete açılışına itiraz eden, Taksim’e
uyanıklığını gösterdi. Kendi döneminde parti yetcami yapılmasına karşı çıkan, HDP ile gizli ortaklık
kililerinin, belediye başkanlarının kadınlara yaptıkuran ve FETÖ’ye kol kanat geren CHP’nin lideriğı taciz, tecavüz, baskı ve şiddete karşı hiçbir işlem
nin helalleşme açılımına/aldatmasına millet ne kayapmayan, hesap bile sormayan Kılıçdaroğlu’nun,
dar inanacak göreceğiz.
samimi bir helalleşme istediğine kim inanır? 28
Bir CHP eski milletvekili
Şubat döneminde “ikna odalaşöyle diyor: “Helalleşme dini
rı” uygulamasının mucidi Nur
bir kavramdır. Böylesi ifadeSerter’i milletvekili yapan,
lerle parti mi yönetilir?” Siz
onu el üstünde tutan CHP’dir.
“helalleşme” kelimesine bile
Eğer samimi iseniz, Nur SerSiz “helalleşme” kelimesine
tahammül edemeyen bu katı
ter çıksın zulmettiği kızlardan
bile tahammül edemeyen
tek parti zihniyeti, ideolojik
özür dilesin, af dilesin, helalbu katı tek parti zihniyeti
laikçi kafanızı değiştirmeden,
lik istesin. İnsanların hayatını
bu millet sizin değiştiğinize
altüst eden bu zalimleri ödülideolojik laikçi kafayı
ikna olmadan, oy almak için
lendirdiğiniz için önce sizin
değiştirmeden, bu millet
yapılan bu gibi sinsi siyasi
hesap vermeniz gerekir.
sizin değiştiğinize ikna
taktiklerinize prim vermez.
CHP eski milletvekili BaKılıçdaroğlu’nun yaptığı, heolmadan, oy almak için
rış Yarkadaş, “CHP Sorunun
lalleşme kılıfı altında apaçık
Farkında mı?” başlıklı yazıyapılan bu gibi sinsi siyasi
bir siyasi PR çalışmasıdır.
sında “Bakın; göreceksiniz, bu
taktiklerinize prim vermez.
CHP her daim devletin güsöz, sadece Kılıçdaroğlu’nun
Kılıçdaroğlu helalleşmek
nahlarını sahiplenmiş, kurucu
değil, CHP’nin de peşini
devlet statükosunun en katı
bırakmayacaktır!”3 diye uyarıçıkışıyla, “CHP’nin açtığı
savunucusu olmuştur. 1947
yor. Ona göre tarihsel olaylar,
yaraları tedavi” vaadinde
Kurultayı’nda, İnönü’nün isyaşandığı zaman dilimi içinde
bulundu ama partiden
teğiyle, parti programındaki
değerlendirilirmiş. Helalleşuğultular yükselince
“kuvvetler birliği” ifadesine
mek ve hesaplaşmak konusuyer vermeyen yeni program
nu destekleyenleri de gerici,
helalleşme listesini, CHP
taslağına sıkı Kemalistler şidliboş, yobaz takımı ve had bildönemi mağdurları
detle karşı çıktı. Bunlardan
mezlik yaftalarıyla suçluyor.
dışındaki çevrelere ve yıllara
Balıkesir Saylavı(ne demekGörüldüğü gibi kafa hâlâ aynı
yayma uyanıklığını gösterdi.
se) Süreyya Örgeevren’in şu
laikçi-otoriter faşist kafadır.
sözlerine bakın: “Mesele reAradan yıllar geçse de asla dejim meselesidir. Kemalizm,
ğişmiyor, vicdanları bu menkuvvetlerin ayrılmasını redgeneden kurtulamıyor. Yani
deden bir siyasi doktrindir…
olan oldu yaptığımız yanlışlar/
Kemalizm’de yasama kuvveti,
suçlar faş edilirse altından kalyürütme kuvveti, yargı kuvveti diye bir şey yokkamayız, iyisi mi yanımıza kâr kalsın, demek istitur… Kuvvet tektir, milli kuvvettir, milli iradedir.
yor zât-ı muhterem.
Bunun aksine düşünmek CHP’yi inkâr etmektir…”
CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt,
(Cumhuriyet 2 Aralık 1947)2
Halk TV’de, “NATO ve Avrupa’nın Türkiye’de deCHP olumsuz geçmişinden kurtulmak için şimmokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıdi imaj çalışması yapıyor. Kılıçdaroğlu, “helalleşyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yaparme” açılımı ile seçim öncesi muhafazakâr kesimledı.” dedi. Bunu söyleyen biri bu ülkeye ne verebilir?
re ve Kürtlere göz kırpıyor, seçmen çoğaltma, cephe
Açık açık utanmadan “NATO gelsin Türkiye’ye
genişletme stratejisi uyguluyor. Yakında eşcinsellemüdahale etsin!” diyor. Kılıçdaroğlu bu uşak ruhre özgürlük/helalleşme açılımı yaparsa hiç şaşırlu insanlarla ilgili hangi işlemi yaptı acaba, memayın. Çünkü uzun zamandır partinin belediyeleri
rak ediyoruz. Sürekli Ermenistan’ın yanında duve milletvekilleri o çizgide seferber durumdadırlar.
ran ve Türkiye aleyhtarı açıklamalar yapan Ünal
2

https://www.karar.com/yazarlar/taha-akyol/kilicdaroglununhelallesme-yolculugu-1591229
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https://www.korkusuz.com.tr/chpliler-bu-kez-cok-uzgun.html
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Çeviköz’e yaptığınız bir uyarı var mı? Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeden önce, Türkiye’nin millî birliğine kasteden, sırf iktidara muhalefet edeceğim
diye Türkiye’nin menfaatlerinden çok başka başkentlerin menfaatlerine göre hareket eden, nefret
söyleminden medet uman, kutuplaştırıcı, teröre
müsamahalı bu kiralık kafaları partisinden uzaklaştırmakla başlamalıdır.
LISTEDE NELER VARDI NELER YOKTU…

Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamasında ifade ettiği “CHP’nin açtığı derin yaralar” biraz muğlak kaldı. Yüzyıllık Cumhuriyet serüveninin günahları o kadar fazla ki liste ne kadar uzatılsa da eksik
kalacaktır. Mesela, tek adam ve şeflik dönemindeki
zulümlerin çoğunu pas geçti. Kılıçdaroğlu’nun helalleşme listesinde Dersim katliamı yoktu. Çünkü
ince bir işçilikle hazırlanan, itinayla ayıklanan listede Atatürk dönemine girilmemiş. Hâlbuki Dışişleri
Eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Dersim’de
mağaralara sığınan insanların çoluk çocuk, kadın
erkek, yaşlı genç demeden nasıl fareler gibi zehirli gazlarla kitlesel olarak katledildiğini anlattığı
röportajını bizzat Kılıçdaroğlu yapmıştı. 1937-38
yılları arasında Dersim’de 13 binden fazla sivil üç
uçak filosu tarafından bombalanarak öldürüldü.
12 bine yakın insan da sürgüne gönderildi. Anasından, babasından, toprağından kopartılıp trenlere
bindirilip her istasyonda o kasabanın eşrafına, beylerine “besleme” diye pay edilen Dersimli kızların
hikâyesi yoktu. Oğluyla beraber idam edilen Seyit
Rıza’nın, yasalara uygun olsun diye 78 olan yaşının
nasıl 54’e, oğlunun 17 olan yaşının nasıl 21’e çıkartıldığı yoktu.
Tarihe kara bir leke gibi kazınan Yassıada’nın
utanç mahkemeleri ve 27 Mayıs cuntasının idam
ettiği Menderes ve arkadaşları yoktu. Kontrollü
darbe dediği 15 Temmuz ve FETÖ yoktu. Yasin
Börü ve arkadaşlarının ailesi yoktu. HDP kapısında dağa kaçırılan çocuklarını isteyen Diyarbakır
Anneleri de yoktu. Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı
seçtirmemek için, CHP’nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi’nin tarihinin en rezil kararlarından olan 367 kararı yoktu. Başörtüsü nedeniyle
Meclis’te “Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz!”
diye saldıran zihniyet, “dışarı dışarı” diye tempo tutularak “kovulan Merve Kavakçı’ da yoktu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şiirden dolayı belediye başkanlığının son yılında görevden alınarak
cezaevine konuldu. 2002’de AK Parti’yi kurduğunda, milletvekili olması engellendi. Tüm bu süreçlerde aktif rol oynayan Sabih Kanadoğlu’ndan bahsetmiyor. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile
helalleşeceğiz, derken Madımak olayından dolayı,
sadece “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet”ten yargılanması gereken insanların,
CHP’li Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın girişimleri ile

“oteli yakan kişiler gibi” suçlanıp idam cezasına
çarptırılmasından bahsetmiyor.
SABIKA DOSYANIZ OLDUKÇA KABARIK

Dinî müesseselere zincir vuranlar, binlerce
ilim talebesini sokağa atanlar, ilim erbabını dilenciliğe zorlayanlar, Ayasofya’yı kapatanlar, ezân-ı
Muhammedî’yi yasaklayıp “Allahu Ekber’’ diyeni
hapse atanlar kimlerdi? Türkçe ile ibadete zorlayanlar, Arap harfleriyle yazılı kitapları kamyonlarla toplatan, polis karakollarında ayakiar altında
çiğneten, çöp arabalarına tıkıştırıp yakanlar, devlet
arşivlerini Haliç’e dökenler, Bulgaristan’a hurda
kâğıt diye satanlar kimlerdi? Toprağın altına saklanan Kur’ân-ı Kerim’ler, servet değerinde kitaplar,
tarihî eserler, ahıra çevrilen camiler gibi sayılamayacak kadar çok trajedi… Türk ordusunun manevî
cephesini yıkanlar, alay müftülerini, tabur imamlarını kovanlar, alay sancaklarında yazan Kelime-i
Tevhid’leri kaldıranlar… Yüzlerce yıllık kitabeleri
ayet-i kerime yazdığı için parçalayanlar, Kâbe-i
Muazzama’ya ait levhaları camilerden toplatanlar,
Ayasofya’yı kapatıp restorasyon adı altında tahrip
edenler4 bu günahlardan dolayı kiminle, nasıl helalleşeceksiniz?
3 Mart 1924, Hilafet makamı TBMM tarafından
kaldırıldı. Aynı yıl Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edildi; tekke ve zaviyeler, mahalle mektepleri ve
medreseler kapatıldı. İlkokullardan Kur’ân, ortaokul ve liselerden Arapça ve Farsça dersleri çıkartıldı.
· 26 Aralık 1925, ’Takvimde Tarih Mebdeinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’ ile
Peygamberimiz’in (s.) hicretini esas alan Hicri Takvim terk edilerek Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden Hıristiyan Miladi
Takvim’e geçildi.
· 1 Kasım 1928, ’Yeni Türk Harflerinin Kabul ve
Tatbiki Hakkında Kanun’ kabul edildi.
· 1923’ten 1950 yılına kadar tek başına ülkeyi yöneten CHP iktidarında, Kur’ân-ı Kerim’in okunması, evlerde bulundurulması yasaklandı.
· Ahmet Hamdi Akseki tarafından hazırlanan Peygamberimiz Hz. Muhammed adlı bir
kitap sakıncalı bulunarak toplattırıldı.
· Mayıs 1944, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisi, “Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez!” hadisini kapak yapınca, ‘Halkı yöneticiler aleyhine
kışkırttığı’ gerekçesiyle kapatıldı.
· 1946, Sovyetler Birliği’nden Türkiye’ye iltica
eden 407 Azerbaycanlı mülteci geri iade edilir edilmez Aras Nehri üzerindeki Boraltan
Köprüsü’nde kurşuna dizildi.5
4

https://www.dirilispostasi.com/makale/8296325/cemalettinhaciosmanoglu/chp-kimlerle-helallessin

5

https://www.dirilispostasi.com/makale/8300559/recep-yazgan/
haydi-helalleselim
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Dünyada şu kadar devrim oldu ama hiç kimse
yazıya dokunmadı. Siz dedesinin mezar taşını
okuyamayan bir nesil ürettiniz. Peyami Safa,
“Millî kütüphanesine girip tek kelime anlamadan çıkan bir nesil oluşturuldu.” diyor. Teoman Duralı’nın ifadesiyle “Harf devrimi tam
bir kültürel soykırımdı”. Bu milletin hafızasını
sildiniz. Batı’nın ne kadar pisliği varsa kanun
diye toplayıp getirdiniz. Dinsizlikle eşitlenen
“laiklik” ile dinin devlete karışmasını engellemekle kalmayıp, devlet olarak dini tasarlamaya
kalktınız. Bu milletin birliğinin çimentosu olan
İslam’ı hayatın dışına atarak ‘laikçilik’ diye nitelenen bir ‘devlet dini’ oluşturmaya çalıştınız.
Daha sayalım mı?...
1920’de Meclis’te kürsüye çıkıp “Meclis-i âlinizi
teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız
Çerkes değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz
değildir. Fakat hepsinden mürekkep anâsır-ı
İslâmiyyedir, samimi bir mecmuadır.” dedikten yedi yıl sonra “Ne mutlu Türküm diyene!”
diyerek, dün dediğinin bugün tamamen tersini
yapan sizsiniz.
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir!” dediniz ama
hiçbir bilimsel temeli olmayan bütün ırkların
Türk ırkından geldiğini söyleyen Türk Tarih
Tezi’nin, bütün dillerin Türkçeden geldiğini
söyleyen Güneş Dil Teorisi’nin altında da sizin
imzanız vardı. 1934’te Türklerin ikincil ırklarda olmadığını ispatlamak için dünyanın en geniş kafatası ölçümünü yaptırdınız.
Şeyh Said İsyanı’nı fırsata çevirip çıkardığınız
Takrîr-i Sükûn Kanunu’yla, Menemen İsyanı’nı
fırsata çevirip çıkardığınız Matbuat Kanunu’yla
muhalif medyayı susturdunuz. İstemediğiniz
şeyleri yazanları İstiklal Mahkemelerinde yargılattınız.
Halkın kulakları Batı musikisine alışsın diye
Türk sanat müziğini konservatuarlardan kaldırıp, radyolarda çalınmasını yasakladınız.
Bu millet, bir emirle insanları ipe gönderen İstiklal Mahkemelerini, Allah Kelamını okuyup
ilim tahsil edenleri yargılayan mahkemeleri
unutmadı.
Rize’de şapka giymek istemeyip Ulu Camii
önünde toplanan kalabalığa jandarma ateş açarak 17 kişiyi katletti (12 Aralık 1925). Yetmedi,
Hamidiye zırhlısı Rize’yi topa tuttu. Erzurum’da
Şalcı Bacı ‘Şapka Kanunu’na muhalefetten asıldı. Kadıncağız idama giderken “Benim şapkayla ne işim olur?” diye yalvarıyordu (24 Kasım
1925).
Şeyh Said Şark İstiklal Mahkemesi tarafından
asıldı (29 Haziran 1925).
İskilipli Atıf Hoca, Şapka Kanunu çıkmadan bir
buçuk yıl önce ve bakanlık izniyle basılan Frenk
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Mukallitliği ve Şapka kitabı yüzünden idam
edildi (4 Şubat 1926).
Temmuz 1926, Mevlevî şeyhi İbrahim Hakkı
Efendi hakkında idam kararı çıktı. Kararın hemen ardından bir sabah namazında ruhunu
Rahman’a teslim etti. Oğlu babasının vefatını
jandarmaya haber verdi. Köye gelen seyyar
mahkeme kararıyla mezarı açıldı, cenazesi kefeniyle darağacına asıldı.

Helalleşmeniz gereken insanların listesi çok
uzun, helalleşmeye ömrünüz yetmez. Zaten helalleşmek, tek taraflı bir istekle olabilecek bir şey
değildir. Hakkı yenenlerin, iftiraya uğrayanların,
haysiyeti beş paralık edilenlerin, sizin bu isteğinizi
kabul etmeleri gerekir. Ancak birçoğu çoktan dar-ı
beka’ya göç ettiler. Onlarla hesabınız mahkeme-i
kübra da görülecektir.
Karneyle ekmek verdiğiniz vatandaşla, başında takke ile, sokağa çıktı diye karakola götürülen
imam ile, evde toplanıp dinî kitap okudu diye derdest edip hapislerde çürüttüğünüz Müslümanlarla,
Diyarbakır cezaevinde işkencelerle zorla terörist ettiğiniz insanlarla, Varlık Vergisi altında inim inim
inletilen azınlıklarla, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile işten atıp aç bıraktığınız insan yığınlarıyla
nasıl helalleşebileceksiniz?
Başını örttüğü için okuldan atılan, eğitim özgürlüğü engellenen, hakları gasp edilip gelecekleri
karartılan binlerce öğrenci sokakta kaldı, coplandı, dövüldü, en verimli yılları heder edildi. Bez
parçası dediğiniz başörtüsünü açmadıkları için
binlerce hanım öğretmenlikten atıldılar. Başörtülülere avukatlık yaptırmadınız, mahkemelerden
kovdunuz. Bu ülkenin lise, üniversite mezunu
yavrularına, başörtüsü takıyorlar diye memuriyet
vermediniz. Katsayı zulmü sebebiyle üniversite
kazanması engellenen yüz binlerce imam hatipli
ve meslek okulu mensubu mağdurla nasıl helalleşeceksiniz? 2008’de üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için CHP adına
Anayasa Mahkemesi’ne başvuranlar arasında Grup
Başkanvekili Kılıçdaroğlu’nun bizat kendisi de vardı.
Kaybedilen canlardan, parçalanan ailelerden,
avucumuzdan kayıp giden hayatlardan, yok olan
hayallerden, emeklerden, yitirdiğimiz bu nesilleri
nerede bulup helalleşeceksiniz? Bu toplumla barışmak istiyorsanız bu kuru kuruya bir helalleşme
ilanıyla olmaz, yaptığınız kötülülerle yüzleşmek ve
adil bir hesaplaşma ile ancak olur. Geçmiş geçmişte kaldı diyerek meselenin üstünü kapatamazsınız.
Geçmişle hesaplaşmadan, o yüzleşmeyi yapamadan hakikatle karşılaşamaz, önünüze bakamazsınız. Deşilmeyen, cerahati akıtılmayan yara giderek
büyür, kanı zehirler, kansere dönüşür. Yüzleşilmeyen her kötülük de böyledir. 1943’te Van’ın Özalp
ilçesinde 33 zavallı köylünün General Muğlalı’nın

YÜZLEŞMEK, HESAPLAŞMAK, HELALLEŞMEK…

emriyle yargısız, mahkemesiz kurşuna dizilmesiyle
yüzleşilebilseydi sonrakiler katledilmezdi. Darbelerle hesaplaşılsaydı, 27 Mayıs başta olmak üzere
darbeciler kahraman yapılmasaydı 12 Mart’lar, 12
Eylül’ler, 28 Şubat’lar olmazdı.
YÜZLEŞMEK VE HESAPLAŞMAK

Helalleşme, bizim inanç ve kültürümüzün
önemli bir kavramıdır. Geçmişte yapılan hataların ve yanlışların bir özeleştirisini yapmak ve
muhataptan af dilemek anlamına gelir. Kemal
Kılıçdaroğlu’nun bilmesi gereken bir husus vardır
ki, o da helalleşmek için önce güçlü bir yüzleşme
sonra da hesaplaşmanın gerektiğidir. CHP, temel
hak ve özgürlüklere ve hukukun hâkimiyetine saygının bulunmadığı tek parti devrinin bir aracı olarak, toplumu manipüle etme amacıyla kurduğu bir
toplum mühendisliği örgütüdür. Halk tarafından
hiçbir zaman iktidar yapılmayan bu örgüt, elinde
tuttuğu bürokratik kurumlar ve medya aracılığıyla her daim devletin önemli bir bölümüne hâkim
oldu. Kılıçdaroğlu’nun saydığı olayların hepsi, ceberut devlet cihazının militarist aygıtlar ve paramilitarist örgütler tarafından donanmasının ürünüydü.
Topluma zorla dayatılan Kemalist kurucu projeyle toplumu şekillendirme yolunda, devlet gücü
halka karşı acımasızca kullanıldı. Ülkenin gerçek
sahibi kendileriymiş gibi hareket eden bu Kemalist
jakobenler her daim topluma karşı devleti temsil
ettiler. Sorgulanması gereken esas konu devletin
kuruluş biçimi ve geçmişte işlenen cürümlerdir.
CHP ile beraber devletin de geçmişiyle yüzleşip
vicdani bir hesaplaşmaya girmesi gerekiyor. Hukuk dışı uygulamalarıyla, ölümlerle, katliamlarla,
insan hakları ihlalleriyle, işkencelerle sonuçlanmış
ağır travmalara yol açan devletle hesaplaşmadan
helalleşme olmaz.
Böyle bağlayıcılığı olmayan kuru kuruya helalleşmelerle, çoğu kul hakkıyla helallik almadan göçüp giden mağdur ve mazlum insanların ahından
kurtulamazsınız. Sağlık karnesindeki fotoğrafı başörtülü olduğu için hastaneye alınmayıp hastane
kapısında can veren Medine Bircan’la, 28 Şubatçı
polislerin zulmünde karnındaki bebeğini kaybeden Nuray Canan’la nasıl helalleşeceksiniz? Yönetim kurullarında emekli generallerin görev aldığı,
sahiplerinin medya patronu olduğu birçok bankanın içlerinin boşaltılması ve milletin sırtına yüklenen milyarlarca doların birilerinin cebine gitmesi;
bütün bunların hesabı sorulmadı daha. Bu ülkede
şeriatçı olduğu için, ülkücü olduğu için, komünist
olduğu için asılanlar, cezaevine tıkılanlar çok olmuştur ama yetimin malına el uzattığı için asılan
hiç olmamıştır.

Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. Her biri farklı
yaralar taşıyan bu yaralı insanların ülkesinde yaşattığınız acıları unutturmak için ne yapmayı düşündüğünüzü, helalleşme yolculuğuna nerden başlamak istediğinizi açık seçik belirtmeniz gerekiyor.
Zalimin helallik dilemeden önce özür dilemesi ve
hakkını gasp ettiği insanların hakkını iade etmesi
gerekir. Değişim programlarının yukarıdan aşağıya
metazori dayatıldığı 1924’ten sonra Müslümanlar
âdeta bir fetret dönemine girmişlerdir. İlericiliği tekeline alan bir zümre, din dışı materyalist ve
pozitivist anlayış ve uygulamalarına karşı çıkan ve
kendisini din ile özdeşleştiren herkesi gericilikle ve
rejim düşmanlığıyla suçlamıştır. CHP’nin tek parti
iktidarı boyunca Müslümanlara yapılan zulümlerin dünyada eşi benzeri yoktur.
Cumhuriyet’in katı ve ayrımcı laiklik anlayışının, darbeci-vesayetçi zihniyetin ikinci sınıf vatandaş derecesine indirgediği, uzun süre toplum ve
siyaset sahnesine çıkmalarını engellediği Müslümanlar hâlâ kuşdiliyle konuşmaya devam etmekte, gerçekleri söylemeye çekinmektedirler. Ordu,
yargı, bürokrasi gibi devlet birimlerini halk iradesi
üzerinde denetim aracı hâline dönüştüren CHP’nin
tek parti dönemi ile tek adam ve şeflik dönemleri
ile yüzleşilip yüzleşilmeyeceği önemli bir mesele olarak durmaktadır Türkiye’nin gündeminde.
Kılıçdaroğlu’nun listelediği yaraların ve yıkımların
çoğu, devlet gücü kullanılarak gerçekleşmiştir. Bu
sorgulamalar yapılmadığı sürece tarih, rejim/devlet baskısının dozu azalmadan tekerrür edecektir.
Hâlâ gerçekler çarpıtılmakta, halktan saklanmaktadır bu ülkede. Okullarda okutulan tarih kitaplarında, yapılan zulümler, baskı ve zorbalıklar
gerçeğe uygun anlatılmamakta, rejim tekçi ve laikçi
çizgisi dozunu artırarak devam etmektedir. Atılması gereken ilk adım ‘helalleşmek’ değil gerçeklerle
yüzleşmektir. Çünkü ancak böyle bir yüzleşme ile
bu rejimin mağdurlarının hakları belli bir hukuka
kavuşturulabilir, ruhlar huzura kavuşabilir ve ‘helalleşme’ gerçekleştirilebilir.
Resmî ideolojinin öğretileri dışında söylenen
her söze öfke kusanların, birtakım fanilerin putlaştırılmasına itiraz edenlere parmak sallayanların,
inkâr ve asimilasyon politikalarıyla sistematik olarak ezilen Kürtleri ve Müslümanları zararlı vatandaş görmeleri, 10 Kasım’da kornaya basmadı, ayağa kalkmadı diye insanları fişlemeleri, Türkiye’de
hâlâ herkesin kendini güvende ve özgür hissedebileceği bir sistem ve hukuk düzeni inşa edilemediğinin göstergesidir!
CHP’nin muhafazakâr kesimlere açılma yönünde adımlar atmaya yöneldiği bir zamanda bizim
mahallenin çocuklarının Kemalist söylem, sembol,
tören ve kadrolara yönelmesi ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken ibretamiz bir vakıadır.
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EKONOMİ DE BEKA’YA DÂHİL!
ERCAN YILDIRIM
Türkiye, Batı medeniyeti maddi bakımdan yükseldikçe beka korkusu yaşamaya başladı.
Elbette dünyanın her yerinde olduğu gibi dış güçlerle iç güçler birleşerek operasyon yapıp,
manipülasyonla, tekelleşmeyle, faizcilikle ülkeleri kıskaca alır. Bu baskı ülke içinde birlik ve
beraberliğin sağlanması, iradenin ortaya konması, mutabakatla çözümlenebilecek sorun.
Türkiye’nin esaslı problemi insan unsurundan, özellikle bir devletin asıl taşıyıcı omurgası olan
elitlerinden ileri geliyor.

K

arlofça’dan sonra beka sorunuyla karşı karşıya geldik; aslında gerçek beka kaygısına 19.
yüzyıldaki yenilgilerden Ruslar-İngilizler-Almanlar arasında geçen himaye arayışlarından sonra
düştük. Bekayı iliklerimize kadar Balkan savaşlarında Edirne’nin elden gitmesinin ardından yaşadık. Öncesinde Çatalca ve Kütahya’ya kadar gelen
Rus ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa güçlerinin karşısında durabilecek bir ordumuz, diri ve dirençli
bir milletimiz kalmamıştı. İnsanlar İstanbul idaresine gözlerini dikmiş, onların “şapkadan tavşan
çıkarma”sını bekliyordu.
Abdülhamit Han pazarlıklarla, ince siyasetle
İmparatorluğun ömrünü uzattı, İttihatçılar çaresizliği özgüven ve İmparatorluk asaletiyle siyasallaştırarak can havliyle son bir atak yaptı fakat dünya
sistemiyle mücadele edebilecek kapitalizmin bir
öteki’si yoktu ortalıkta. Alman ittifakından gelen
modern silahlar Çanakkale’yi kurtarmamızı sağladı ama ne bilimde ne kapitalist iktisat teori ve
uygulamalarında, yeryüzünü bir yöne çeken yeni
sınıflarda, kültürde Müslümanların esamisi okunmuyordu.
İmparatorluktan en son Müslüman unsurlar da
ayrılınca Anadolu’da yalnız, bitkin, kıstırılmış bir
av gibi kalakaldığımızı hissetmeye başladık. Yine
tükenen, kul olarak tükendiğini zannettiğimiz ihtimaller yeni mümkünleri zuhur ettirdi;
elimizde İslâm, Rus Müslümanlarının
getirdiği ulusçu-Türklük, Anadolu’da kök
salma iradesi kaldı.
CUMHURIYET İDARESININ BEKA TANIMI

Cumhuriyet bu esaslar üzerinde kurulurken bekayı sağlamak için Batılılaşma ideolojisini
Kemalizm olarak doktrine etmeyi,
böylece İmparatorluğu doğuran, kapitalizme bilkuvve alternatif getiren
İslâm’ı baskılamayı tercih etti.
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Beka sorununa karşı iki tez aynı kök üzerinden
mücadeleye başladı, Kemalist seçilmişler İslâm’ı
bastırmayı, genel millet varlığı ise İslâm’ı modern
bir ideoloji biçiminde örgütlemeyi beka sorunumuza panzehir görüyordu… fakat bu savaşı dünya
sisteminin desteklediği idareciler kazandı.
Kemalizm’in şekillendirdiği dost-düşmanlarla,
yol verip yasakladıkları beka kaygısının Cumhuriyet dönemindeki ana güzergâhlarını belirledi. Laiklik, aydınlanmış ve Kemalistlerce seçilmiş bireyler,
İmparatorluk dönemindeki her tür geleneğe muhalefet eden dost güçler Türkiye’nin bekasını sağlayacak unsurlar diye tanımlanırken, ebedî varlığımız
için tehdit görülen İslâmcılık, komünizm, bölücülük düşman; pan-İslâmizm, pan-Türkizm, enternasyonal sosyalizm yasak kapsamına alındı. Sınırlar
bu süreçte Misâk-ı Millî’ye değil dünya sisteminin
onay verdiği hâline göre “delinemeyecek”, “bir karış toprak” feda edilemeyecek şekilde kutsallaştırılarak bâki kılınmıştır. İngiliz devlet adamlarının
Tanzimat’ta “Türkleri Orta Asya’ya sürme” retoriği
kayıplara, yenilgiye, çöküşün merkezine yerleşti.
Artık devlet ürkek bir vahşi hayvan gibi sürekli
huzursuz, kaygılı, şüpheci tutumla tetikte gezmeye, tanımlayamadığı, tanımadığı her unsura beka
sorunu açacak gözüyle yaklaştı, yenilgi kültürü
millet ve devlet hayatının
ortalamasını teşkil etti.

EKONOMİ DE BEKA’YA DÂHİL!

BEKANIN EKONOMI CEPHESI

Millî bilinçdışında, hafızada yalnız devletin
veya vatan toprağının elden gitmesi bulunmaz;
yokluk yılları, jandarma aracılığıyla “ekin”e el konulması da var. Türkiye’de beka kaygısı açlık, yokluk ve güvenlikle bir arada gelişir. İnsanların siyasi
davranışları da aç kalma, yoksunluk duygusunun
dozuna göre şekillenir.
Aslında Türkiye’de ideolojilerin vurguladıklarının ötesinde milletin devletten beklentileri çok
da yüksek değildir; enikonu sınıflı bir toplumuz,
Osmanlı ile belirlenen sınıflar yani reaya-yöneticilere dayalı basit farklılaşma Cumhuriyet döneminde hatta neoliberal dünyada bile devam ediyor.
Modernizmle, kapitalist ilişki biçimleriyle kendini
gösteren yeni sınıflar, üretim araçlarına bağlı olarak hiçbir zaman şekillenmedi bizde, ne Batı’daki
gibi burjuva sınıfı ne proleterya ne de entelijansiya
belirginleşti. Çünkü Lale Devri’nde başlayan ama
“iç ve dış güçlerin” iş birliğiyle ortadan kaldırılan
imalat, üretim, fabrikasyon altyapısı bir daha kurulamadı. İttihatçılar millî sermaye ile burjuva
teşekkül ettirmeye çalışsa da klasik kerim devlet
seçilmişlerinin modern versiyonlarından öteye geçilemedi. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki “üç beyaz”,
pamuklu, un, şeker fabrikaları ötesinde ağır sanayi
sürekli darbe gördü, Nuri Demirağ gibi pek çok örnek şimdilerde savunma sanayinin gelişimi anlatırken sıralanıyor.
Kapitalist dünya sisteminin ne altyapısı ne
toplum ve devlet mekanizması kurulamadığı için
Türkler her şeyi devletten bekler, devlet de halkın her şeyi devletten beklemesini ister zaten. Bu
iç içelik beka konularının özdeşleşmesini getirir.
Toplumun devletten yüksek beklentileri bulunmaz, mesela adil gelir dağılımı için kavga vermez,
erdem ve yüksek iyi için tutum belirlemez; rahat
bir yaşam, devlet katında tanınma, elde edebilirse
ayrıcalıklar, güvenliğin sağlanması kâfidir. Cihan
harpleri, Anadolu’nun işgali, Kıbrıs Harekâtı yılları millî hafızada ekonominin sebebiyet verdiği en
derin yaraları açtı. Ekonomi beka sorununun bir
tarafına bu yüzden yerleşir her zaman… 2000’li
yıllarda “anayasa kitapçığı”nın yol açtığı kriz kadar
akabinde şekillenen ekonomik refah dönemi de
yeni bekaların kapısını araladı. Şimdilerde iktisadi
yapının bozulmasıyla yine bir kriz ve bilinçdışının
kötü izleri açığa çıktı.
YOKLUK DEĞIL VARLIK DA BEKA SORUNU!

Türkiye Özallı yıllarda 70’lerdeki döviz ve enflasyon krizini istikrara kavuşturarak birbirine
denkleştirdi. Özal ile liberalizme geçilse bile neoliberalizmin tüm mekanizmasının kurulması 1990
ve 2000’lere kaldı. Türkiye küresel ekonomiye
döviz mevzuatı, doların rezerv para olmasını kabullenme, küresel şirket yatırımları, yurtdışından
borçlanma, borsa ve faizi enflasyonun üstünde

görme anlayışına yani cari neoliberal dünya sistemine entegre oldu.
Kemal Derviş’in makro istikrar programıyla faizi yüksek tutan, FED’in yüksek likidite yani sıcak
para politikasına dayalı neoliberal usulü en uç noktalarına kadar kullanıldı. Türkiye belirgin bir refah
ve konfor atmosferine sosyal yardımlardaki ciddi
harcamaları vasıtasıyla da ulaştı.
Milletlerin karakterlerine eko-politik alışkanlıklar da tesir eder, nasıl yokluk zamanlarında
kanaatkârlık, azla yetinme, tasarruf, temel ihtiyaçları karşılama, lükse ulaşamama davranışlara
yanısırsa, millî gelir ve sosyal politikaların arttığı,
istikrarın sağlandığı 2018’e kadar da her tür lüks
tüketim ürünlerine erişim, dünyada üretilenlere
eşanlı sahip olma, zar-zor geçinme yerine “döke
saça tüketme”, en kalitelileri elde etme gibi davranışlar varoluşsal bünyeye, kültüre, gündelik hayata
yerleşti.
2018 ile beraber gelişen yeni iktisadi kriz, salgının yol açtığı küresel enflasyonun Türkiye’de fiyatları yükseltmesine tesiri, enerji buhranı, siyasal alanı ciddi biçimde etkileyecek hatta belki de pratik
siyasi tercihler nedeniyle değiştirip dönüştürecek.
Enflasyonun yükselmesi, istikrar kazanan zamlar
2023 seçimlerinde iktidar aleyhine portre ortaya
koyarsa Türkiye yalnız ekonomide değil siyasal
alanda, dış politika tercihlerinde, kültür-politikte
de bariz dönüşümlerle karşı karşıya kalabilir. Nasıl
2001 krizi yeni bir siyasi hareketle Türkiye’yi değiştirdiyse 20 yıl sonraki yeni bir bunalım bu sefer
tam ters istikamette kamusal alanı şekillendirebilir.
Dünya sistemi bireylerin zihniyetini, davranışlarını, zevklerini belirleyecek eko-teo-kültür-politik
ortamı belirler; 2013 sonrası Türkiye kadar dünya
için de kritik bir virajdı. FED, 2013’e kadar iktidarın uyguladığı politikaları da belirleyen yüksek
kredilendirme ve likidite uygulamasına son verdi.
2018 ile beraber yeniden sıcak para ve kredilendirmeye geçen FED sonraki yıllarda dalgalı politikalarıyla Türkiye’yi de içine alan ciddi buhranlara yol
açtı.
Türk ekonomisinin kırılganlığı makro istikrar
programlarına rağmen cari açıkla büyüme stratejisinden ileri geliyor. Sıcak paranın yani dış yatırımların 2013’teki Gezi ile kesintiye uğraması, günden
güne geri çekilmesi beka sorunları doğurdu. Gezi,
17-25 Aralık, 15 Temmuz ve hendek hadiselerinden Rahip Brunson sorununa kadar siyasi bekanın
bir tarafında ekonomi de bulunuyordu.
Beka korkusunun siyasi hayatta dillendirilişi
umumiyetle 15 Temmuz sonrasına rastlar. Bir siyasi dil olarak beka bu tarihten evvel yoğunlukla
zikredilmese de millet hayatında içten içe yer buluyordu. İstikrarı-kazanımları koruma 2015’te seçimleri domine ederken bilhassa ekonomik refahın
yüksek seyrettiği 2013 öncesinde de çözüm süreci,
açılımlar, Gülen hareketiyle ilişkiler, Cumhuriyet Mitingleri’nin verdiği mesajlar karşılıklı beka
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kapsamında değerlendirildi. Dolayısıyla iktisadi
vaziyet iyiyken de kötüyken de ülkede beka kaygısı
yükselebiliyor.
YENI BIR EKONOMIK PARADIGMA
MÜMKÜN MÜ?

Salgın konjonktürünün tetiklediği, hâli hazır
küresel ekonomi buhranına yönetimin politikaları
da eklenince enflasyon arttı, halkın alım gücü düştü, orta sınıf eridi, üst sınıf ve 2000 öncesi İstanbul
büyük burjuvazisi mevzi kaybetmediği gibi daha
da semirdi. Alt gelir gruplarının sosyal politikalarla ayakta durması neoliberal dünyada ciddi bir
“sapma”yı işaret ediyor.
Son aylarda faizlerin düşürülüp döviz kurunun
yükselmesiyle açığa çıkan “üretim ekonomisi” tartışmaları da aslında evvelce çatılmış, planlanmış,
alt yapısı kurulmuş bir hazırlığın neticesini yansıtmıyor. Daha çok 15 Temmuz sonrası politik tutumlara küresel sermayenin tepkisi, Biden yönetiminin Türkiye’yi kendi hâline bırakması, çok uluslu
şirketlerin yatırım yapmamasından ileri gelen bir
mecburiyet içeriyor.
Mecburiyet etiği Çin modelini ufka yerleştirse
de, Türkiye’nin dünyanın bir milyonuncusu olabilecek bir sosyal-toplumsal tabanı bulunmuyor. Çinliler devlet kapitalizmine geçip, küresel şirketlerin
ameleliğini yaptıklarında 50-100 dolardan fazla kazanmıyordu, bizde millet ciddi bir standart yakaladığı için emek-yoğun, zahmetli, alt işlerde yalnızca
göçmenler çalışıyor. Üstelik Korkut Boratav’ın da
belirttiği gibi yeni ekonomi anlayışı neoliberal politikaları reddederken aslında o kurumların hâlâ tek
iktisadi düzeneğimiz olması ciddi bir çelişkiyi barındırıyor. Faizlerin 4 puan düşmesine rağmen hazine tahvillerinin yani devlet borçlarının da 4 puan
yükselmesi, küresel ekonomiye bağlı Türkiye’nin
Venezuela, Küba, İran, Kuzey Kore gibi kapalı ekonomi uygulayamayacak kadar stratejik, etkileşimli
bir coğrafyada ve girişimcilikte olduğundan ileri
gelir. Almanya gibi bir sanayi devinin alt üretim
kollarını, parça tedariğini Türkiye’den yapması bu
potansiyeli ve ilişkilerdeki giriftliği çok net anlatır.
Dünya sistemiyle bu gel-git ilişkisi beka kaygılarını
kalgıtmaya yetiyor.
Süreç aynı zamanda sistem meselesinin ülkenin en başat problemlerinden olduğunu gösteriyor.
Sistem sorununun iki yönü var, birincisi, yerleşik
düzeni yürüten mekanizmaların şahıslara bağlılığı kimi zaman olumlu, kimi zaman ciddi sorunlu
bir konu. Herhangi bir kurumda, devlet nizamının
devamlılığında işlerin kişilere bağlı olmadan, gelen
gidenden etkilenmeden yürümesi, makine işleyişi
Tanzimat sonrasında ortadan kalktı. İstikrar, büyüme, güçlenme, asgari düzeyde işlerin yürümesi
şahısların inisiyatifine kaldı.
Klasik Osmanlı devlet çarkında sistem asıldı,
göreve kim gelirse gelsin, kurumlar nizami şekilde işlemeye devam ederdi. Modernizmle beraber,
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yeni tür bürokrasi, kapitalizme entegre olmaya
çalışan yeni zihniyet ve müesseselerle yavaş yavaş
sistem yerine şahıslar öne çıkmaya başladı. Zaten
beka sorunlarının çıkışıyla sistemin bozulması da
aynı döneme denk gelir. Sistemden, nizami olandan üstünün baskılarına rağmen taviz vermeyen
idareciler-memurlar yerine, ehliyeti bulunmadığı
hâlde sırf ihsan edene müzahir olacağı için tercih
edilenler İttihat Terakki ve Cumhuriyet idaresinde
arttı, artık yeni düzende, sık sık sistem, yönetmelik,
nizamname değiştirme, nizam yerine şahısların
inisiyatiflerini artırma öne çıktı. Beka kaygılarının
yükselmesinde kamu düzeninin bu sürümünün de
etkisi yüksek.
İkinci manada ise daha makro bakışla kamu
düzeni önemli… Türkiye modernleşmeden itibaren
yasalarını uyumlu kılmaya çalıştığı küresel sistemle gerilimli ilişkiler yaşadı, yaşıyor. Hem Avrupa
ülkelerinin hukuklarını devşirmeye çalışıyor hem
kendi dinamiklerini gözetme, aradan bir yol bulma
uğraşı veriyor. İthal ikameden neoliberalizme ekonomik tercihler de aynı sorunla mukayyet… Kendimize özgü bir ekonomi programı geliştirme fikri
hep bulunsa da tüm kılcallarıyla piyasamız, küresel
akıntının en önünde gidiyor aslında.
Türkiye’nin beka meselesinin bir yerinde de
gençler ve talepleri yer alıyor. Her ilde üniversite
bulunması, mezunların alanlarında işsiz kalmaları,
üniversite bitirenlere artık göçmenlere teklif edilen işlerin gösterilmesi, genç istihdamı, 2018-2020
arasında 3 milyon gencin çalışma hayatına katılmasına karşın istihdamın 380 bin azalması siyasi
beka unsurlarını gölgede bırakacak düzeyde… Bu
köklü problemlerin ülkede likidite fazlası bulunduğu yıllarda çözülmesi, kaynakların inşaat gibi yüzergezer alanlara nakli yerine kalıcı, köklü sektörlere yatırıma dönüştürülmesi gereği çok önemliydi,
mümkün olmadı. Teknoloji geliştirme, dijital yeni
sektörlere, üretimi artırıp çeşitlendirecek alanlara
yönelmeme sıkıntıyı artırdı. Ağustos böceği, karınca meselindeki karınca olabilme ihtimali ortadan
kalktı.
Türkiye, Batı medeniyeti maddi bakımdan yükseldikçe beka korkusu yaşamaya başladı. Elbette
dünyanın her yerinde olduğu gibi dış güçlerle iç
güçler birleşerek operasyon yapıp, manipülasyonla, tekelleşmeyle, faizcilikle ülkeleri kıskaca alır. Bu
baskı ülke içinde birlik ve beraberliğin sağlanması,
iradenin ortaya konması, mutabakatla çözümlenebilecek sorun. Türkiye’nin esaslı problemi insan unsurundan, özellikle bir devletin asıl taşıyıcı
omurgası olan elitlerinden ileri geliyor.
Erdem, yüksek iyi, en önemlisi Allah korkusu
içine işlemiş güzideler beka sorununu giderir; yükümlülüklerini şahsi macera ve ikbaline endeksleyen, beka korkusu yayarak kendi varlığını mutlaklaştıran, hakkı bildiği, hakikati gördüğü hâlde
işlerinin bozulmaması için susanlar Türkiye’yi ve
ümmeti çöküşün eşiğine getiriyor.

GLASGOW İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI
ÜZERİNE
İLHAN AKKURT
İskoçya’nın Glasgow şehrinde yapılan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
kapsamındaki 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda bazı kritik konularda
ilerleme kaydedildi; daha da önemlisi 1,5 derecelik hedefi korunmaya devam edildi; ama bu
yeterli değil. Sera gazlarının azaltılması, uyum ve finansman konusunda daha fazla şeyler
yapılması ve daha net bir yol haritası ortaya konulması gerekiyor.

2010’daki seviyesine
1-12 Kasım 2021 tarihgöre %45 azaltılması
lerinde İngiltere’nin
üzerinde durulmuştu.
organizasyonu
ile
2050’ye kadar ise netİskoçya’nın Glasgow
sıfır emisyona ulaşılşehrinde yapılan, Birması ve küresel çapta
leşmiş Milletler İklim
temiz enerjiye yeniDeğişikliği
Çerçeve
lenebilir temiz enerji
Sözleşmesi kapsamıngeçiş ve atmosferi kirdaki 26. Birleşmiş Milleten fosil yakıtların
letler İklim Değişikliği
Glaskow BM İklim Değişikliği Konferansı 2021
kullanımının düşürülKonferansı neredeyse
mesi ön görülmüştü.
dünyanın bütün ülkeİklim değişikliği konusundaki İklim Değişikliği
lerinden (197 ülke) temsilcilerin katılımıyla gerKonferansı toplantılarından beklentiler bir hayli
çekleşti. İklim Değişikliği Konferanslarının 21’inciyüksek ve bu toplantılar ilk defa dünyanın gündesi Paris’te 2015 yılında toplanmıştı ve taraf ülkeler
minde bu denli büyük bir yer ediniyor. Nihayet topbir iklim antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın
lam 197 ülkenin temsilcileri Glasgow’da bir araya
yürürlüğe girmesiyle iklim değişikliğiyle mücadele
geldiler, on üç gün boyunca konuştular, çalıştılar.
dünya siyasetinin merkezine yerleşti denilebilir.
Küresel ısınmayı sınırlandırmak için daha fazla
çaba harcanması gerektiğinde anlaştılar. Sonuçta
İKLIM DEĞIŞIKLIĞI KONFERANSLARINDA
niyetlerin ve genel hatlarıyla da olsa planların yer
HEDEFLENENLER
aldığı bir metin ile İklim Değişikliği Konferansı
Paris İklim Antlaşması, küresel ısınmaya karşı
toplantısını sonlandırdılar.
atılan en belirgin, evrensel ve dünya ülkelerini bağİki hafta süren ve zorlu müzakerelere sahne
layıcı olanıydı. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine
olan zirvenin sonunda, katılan ülkelerin tamamı
karşı bir eylem planı ortaya konmuştu. Temel hebir antlaşma metni üzerinde uzlaştı. Tabi bu iş öyle
def, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme
çok kolay olmadı. Müzakerelerin fosil yakıtlarla
öncesi döneme göre 2 derece ve bu artışın 1,5 dereilgili dilde anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiği
cenin altında tutulması amacıyla tedbirlerin alınöğrenildi. İlk taslak metinde tüm ülkeler “kömür
ması kararlaştırılmıştı. Yeşil dönüşüm anlayışıyla
ve fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı şekilde
ülkelere atmosfere yaptıkları karbon salınımını
kaldırılmasını hızlandırmaya” çağrılmıştı. Nihai
azaltmak için hedef koyma yükümlülüğü getirmiş
taslakta ise ülkelerin “azaltılmamış kömür enerjisi
ve bu hedeflerin beş yılda bir gözden geçirilmesini
ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı
istemişti.
olarak kaldırılmasını hızlandırmaları gerektiği” beBöylece düşük sera gazı emisyonu yayacak bir
lirtildi.
kalkınma modeline geçişi hedeflenmiş ve bu geçişin finansmanının sağlanmasını hedeflemişti. Bu
ANTLAŞMA VE KOYULAN ÇEKINCELER
amaçla çok kirleten ileri sanayi ülkeleri bu çabayı
maddi bakımdan desteklemeleri kararlaştırılıp,
Aralarında Suudi Arabistan, Hindistan ve
küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak ve
Rusya’nın da bulunduğu bazı ülkeler, belgede yer
küresel karbondioksit emsiyonunun 2030’a kadar
alan fosil yakıtın aşamalı kaldırılmasıyla ilgili çağrı
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konusunda çekinceler ortaya koydular. Hindistan
Çevre ve İklim Bakanı Bhupender Yadav, Reuters’a
yaptığı açıklamada, “Biz gelişmekte olan ülkelerin
sesi oluyoruz.” ifadesini kullanırken antlaşmada
kömürden bahsedilip petrol ve doğal gazdan söz
edilmemesini eleştirdi.
Geçmişten bu yana sera gazı emisyonunda en
fazla sorumluluğu bulunan ülkelerin zengin devletler olduğunu hatırlatan Yadav, “Hem gelişmekte
olan ülkeler hem de iklim değişikliği için makul
bir konsensüse varılması için çaba gösterdik.” dedi.
Son dakikada da olsa, yenilenerek daha güçlü hâle
getirilen bir metin çıktı ortaya. Özellikle temiz
enerjiye geçiş ile zarar ve kayıpların finansmanı ve
küresel ısınmadan en fazla zarar görecek ülkelerin
talepleri konusunda ilerleme oldu. Bu metne göre
gelişmiş ülkeler ellerini ceplerine atıp, ortaya daha
fazla para koyacaklar. Toplam yedi sayfalık taslak
metinde acil harekete geçilmesi vurgusu var.
Glasgow’da kömür kullanımının ve fosil yakıt
sübvansiyonlarının tedricen azaltılması, ormansızlaştırmanın önlenmesi, metan gazı salınımının
azaltılması gibi konularda kâğıt üzerinde de olsa
ilerlemeler kaydedildi. İmzalanan metin, devletlerden ilk kez kömüre bağımlılıklarını azaltmaları ve
verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı şekilde bırakmalarının istenmesi bakımından önem
teşkil ediyor. Antlaşmada ayrıca, ülkelere emisyon
azaltma hedeflerini yükseltmeleri için tanınan süre
2025 yılından 2022’ye çekildi.
Ancak gözlemcilere göre, imzalanan antlaşma
maalesef küresel ısınma tehdidinin bertaraf edilmesi ve iklim değişikliğinin neden olduğu çevre
olaylarından etkilenen ülkelere maddi yardımda
bulunulması gibi hedefleri tutturamadı. Sadece
devletlerin değil, finansal kuruluşlar ve özel sektörün de fonlarını harekete geçirmeleri çağrısı var.
Mesela kömür ve fosil yakıtlara uygulanan sübvansiyonların kademeli olarak sonlandırılması yerine
azaltılması çağrısı var. Üstelik net bir takvim ve hedef de verilmedi.
Kısacası, verilen taahhütler ile küresel ısınmanın ulaştığı boyut ve bu yüzyılın sonuna kadar ulaşacağı seviyeyi karşılaştırınca tedirgin olmamak
elde değil. Paris İklim Antlaşması’nın üç mimarı
BM iklim şefi Christiana Figueres, antlaşmayı hazırlayan Fransız diplomat Laurence Tubiana ve
Paris’i de denetleyen eski Fransız Dışişleri Bakanı
Laurent Fabius, iklim değişikliği zirvesinde üzerinde mutabık kalınan hedeflerin küresel ısınmanın
feci seviyelerini önlemek için çok zayıf olduğunu
söyledi.
AKSIYONA DÖNÜŞMEYEN SÖZ VE VAATLER

Bu durumun farkında olan BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres delegelere seslenirken, “Ne yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz.” dedi. Zaten
yapılması gereken belli ve son derece açık şu noktaya adım adım gitmeleri şart: Ülkelerin, şehirlerin,
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şirketlerin ve finans kuruluşlarının radikal bir şekilde emisyon azaltımına yönelmeleri. Eğer küresel
ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak gerekiyorsa
ki gerekiyor, o zaman karbon emisyonları 2030 yılına kadar %45 azaltılmalı.
Ne var ki mevcut taahhütlerin aynen uygulandığını varsayıp, etkilerini alt alta yazıp topladığınızda ulaştığınız karbon azaltım etkisi 2 derece
aşıyor. Bu da alarm seviyesinin üzerinde… Sözlerin
ve vaatlerin aksiyona dönüşmediği görülüyor. Mesela sanayi devriminden bu yana atmosferi kirleten gelişmiş ülkeler yılda 100 milyar doları iklim
için harekete geçireceklerdi, yapmadılar. Ülkelerin
açıkladıkları hedeflerin samimiyeti konusunda da
ciddi şüpheler var. BM Genel Sekreteri Guterres’in
konuşmasında işaret ettiği gibi bir yandan karbon
salımının azaltılması konuşuluyor ve bunun için
kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan
temiz enerji kaynaklarına geçilmesi gerekiyor ama
diğer taraftan fosil yakıtlara hâlâ trilyonlarca dolarlık yatırım yapılıyor.
Oysa bunların kullanımının süratle sonlandırılması ve alternatif kaynaklara yönelinmesi gerekiyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin baskısı sonucu kömürle ilgili hedefin “sonlandırmak” yerine
“azaltmak” diye belirlenmiş olması önemli bir geri
adımdır. Araştırmaya göre, ülkelerin bugüne kadar
sunduğu ulusal katkı beyanları küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırlandırmak için yetersiz kalıyor. Bugünkü politikalarla küresel karbon emisyon
miktarının 2030’da 43 gigatona yükseleceği hesaplanırken, 1,5 derece hedefi için emisyonların 21 gigaton seviyesinde bulunması gerekiyor. Aradaki 22
gigatonluk fark “emisyon boşluğu” şeklinde ifade
ediliyor.
İklim Değişikliği Konferansı’nın ilk haftasında
açıklanan yeni taahhütlerin tümüyle uygulanması
durumunda, söz konusu 22 gigatonluk emisyon
miktarının yaklaşık 9 gigatonunun düşürülebileceği hesaplanıyor. İlk haftada yapılan taahhütlerle, ülkelerin sunduğu ulusal katkı beyanları kapsamında 3 gigaton, orman kaybının 2030’a kadar
durdurulması hedefi kapsamında 3,5 gigaton, kömürden temiz enerjiye geçiş taahhütleriyle 0,2 gigaton, ülke, şirket ve finansal kuruluşların yeni taahhütleriyle 2,5 gigaton emisyonun azaltılabileceği
ortaya konuluyor. Küresel metan ittifakı kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda
ise metan emisyonlarının 2030’a kadar 50 milyon
ton düşürülebileceği öngörülüyor.
Önceki iklim zirvelerinden daha güçlü biçimde gündeme oturan Glasgow’daki konferansta
bazı kritik konularda ilerleme kaydedildi; daha da
önemlisi 1,5 derecelik hedefi korunmaya devam
edildi; ama yeterli değil. Sera gazlarının azaltılması, uyum ve finansman konusunda daha fazla
şeyler yapılması ve daha net bir yol haritası ortaya
konulması gerekiyor.

Ekolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek-2

TANRI OLMAYA(!) OYNAYAN
21. ASRIN FİRAVUNLARI
BURHANETTİN CAN
Firavun, Haman’dan Hz. Musa’nın ilahına ulaşacak bir kule yapılmasını istemekle Allah’a açıkça
meydan okumuştur. Günümüzün Firavunları da sahip oldukları teknoloji, nanoteknoloji, özellikle
uzay teknolojisi sayesinde Allah’a meydan okumaktadırlar. Uzaydaki uyduları, geliştirdikleri
elektromanyetik silahları, HAARP teknolojileri sayesinde sözde iddialarını kuvvetlendirmekte,
hedef ülkelerde biyolojik ve ekolojik bir savaşla “insanüstü ırkın” rahat yaşayıp yöneteceği yeni bir
dünyanın inşası için “ıskartalar”dan da kurtulmak istemektedirler.

K

ur’ân-ı Kerim’de
“Eğer Hak, onların hevalarına (istek ve tutku) uyacak
olsaydı, hiç tartışmasız, gökler, yer ve
bunların içinde olan
herkes ve her şey bozulmaya uğrardı...”
(23 Müminûn 71)
buyruluyor. Dünya,
koronavirüs salgını
ile uğraşırken hemen
hemen aynı zamanda dünyanın pek çok
ülkesinde eş zamanlı
bir şekilde yangınlar, seller, yanardağ patlamaları ve depremler olmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler 2021 İklim
Raporu, 6. Rapor (IPCC): ‘İklim Değişikliği 2021:
Fiziksel Bilim Temeli’ başlıklı Raporun Birinci Kısmının1 Kasım 2021’de İskoçya’nın Glasgow kentinde toplanan COP26 zirvesinden ve Paris İklim
Antlaşması’nın görüşüleceği toplantılardan önce
bu ekolojik olayların meydana gelmesi ve yoğunlaşması hem dikkat çekici hem de düşündürücüdür.
Bu ekolojik savaş sürecinde dikkat çeken bir
nokta, koronavirüs salgınında olduğu gibi bir
merkezden büyük bir psikolojik harekâtın eş zamanlı başlatılmasıdır. Dünyanın her tarafında

1

Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi, 10 Ağustos 2021; Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ; https://
www.yenicaggazetesi.com.tr/birlesmis-milletlerden-carpicirapor-istanbul-3-adaya-bolunecek-468235h.htmDaisy Dunne, 11
Ağustos 2021; https://www.indyturk.com/node/397521/yazarlar/ipcc-raporu-d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-kapsaml%C4%B1iklim-raporundan-10-%C3%B6nemli%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1m

aynı anda başlatılan kampanya, çok
ciddi ve merkezî bir
psikolojik harekâtın
ürünüdür. Âdeta bir
merkezden düğmeye
basılmış, tüm psikolojik harekât ajanları ile
uyuyan hücreler harekete geçirilmiştir. Bu,
yangın-sel-depremyanardağ dörtgeninde
meydana gelen ekolojik hareketlenmede
yürütülen psikolojik
harekât, koronavirüs
salgını başladığında yürütülen psikolojik harekâtın
bir benzeridir.
“Küresel dijital dünya düzeni”/“dijital diktatörlük” kurmak isteyen belli güç merkezlerinin gerek
küresel salgını ve gerekse son zamanlarda meydana gelen olağan dışı ekolojik olaylardan, ister doğal
olsun isterse beşeri kaynaklı olsun, yararlanmak
istedikleri/isteyecekleri olayları, dünyaya kendi
amaçları istikametinde yön ve şekil vermek için
değerlendirip yorumlayacakları asla göz ardı edilmemelidir.
Hem koronavirüs vakasına hem de son ekolojik
olaylara -dünya hâkimiyet mücadelesi veren küresel projeler kapsamında; özellikle “Dünya nüfusunun azaltılması”, “Sanayi 4.0” ve “dünyanın dijital
dönüşümü”, “küresel hegemonya”, “Tanrı’nın krallığını inşa etmek”, “Tanrı’yı kıyamete zorlamak”
projeleri kapsamında- daha dikkatli bir şekilde
bakmakta fayda vardır. Küresel salgın başlangıçta,
biyolojik savaş, psikolojik savaş, sosyolojik savaş ve
ekonomik savaş birlikte yürütülmekteydi. Şimdi

umran

| Aralık 2021 | 23

G Ü N D E M

sürece ekolojik savaş eklenmiştir. Yangın, sel, deprem, yanardağ düzleminde meydana gelen ekolojik
olayları, farklı boyutlarda ele alıp değerlendirmekte yarar vardır:
· İklim değişimi ile ilgili hazırlanan raporlar ne
kadar, tarafsız ve özgürce hazırlanmaktadır?
Raporlarda dijital dünya düzeni ya da yeni dünya düzeninin kolayca inşa edilebilmesi için bir
alt yapı hazırlama durumu olabilir mi?
· Son ekolojik olaylar (dünyada ve Türkiye’de
vuku bulan son Yangın, sel, yanardağ, deprem
ekolojik olayları), HAARP teknoloji ile meydana
getirilebilir mi?
· Son ekolojik olayların, Neocon, Evanjelik, Siyonist ittifakının “Tanrı’yı kıyamete zorlamak”
“Tanrı olmak” projeleri ile bir ilişkisi var mı?
· Son ekolojik olaylar, dünyadaki kadife darbeleri organize eden beyin takımı (Soros ekibi)
tarafından kullanılmakta mıdır? Bu olaylar,
Türkiye’de Boğaziçi kadife darbe süreci bağlamında şer ittifakı tarafından değerlendirilmiş
ya da değerlendirilmekte midir?
3. Dünya Savaşı çıkararak kurmak istedikleri
yeni dünya düzenini, biyolojik savaş (koronavirüs
salgını), ekolojik savaş (doğal olmayan sel, yangın,
deprem, yanardağ patlaması…) üzerinden başlattıkları psikolojik harekât/savaş aracılığıyla inşa etmek istiyor olabilirler. O nedenle bu yazı serisinin
amacının daha iyi anlaşılabilmesi için daha önce
Umran dergisinde yazdığımız makalelerin okunmasında fayda vardır.2
SOSYAL HADISELERI, SALGIN
HASTALIKLARI, DEPREM, SEL, YANGIN,
KITLIK, YANARDAĞ PATLAMASI GIBI BÜYÜK
OLAYLARI DEĞERLENDIRMEK

Sosyal hadiseleri, salgın hastalıkları, deprem,
sel, yangın, kıtlık, yanardağ patlaması gibi büyük
olayları değerlendirmede, genelde iki ihtimal göz
önüne alınmaktadır:
· Deprem, sel, yangın, yanardağ patlamaları ve
salgın hastalıklar gibi büyük hadiseler, Allah’ın
insanlığa bir ikazı, uyarısıdır. Olaylar, ilahi iradenin mutlak müdahalesi ile olmaktadır.
· Bir ülkenin/devletin/insan unsurunun, başka
bir ülkeyi/devleti/insan unsurunu dize getirmek, teslim almak, mahvetmek için kullandığı
bir savaş türüdür. Olaylar insan eliyle meydana
getirilmektedir.
2

Birkaç örnek için bk. Burhanettin Can, İslâm Coğrafyası ve
Küresel Savaş-1: “Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve “Küresel
Savaş”, Eylül 2017, Umran. Burhanettin Can, İslâm Coğrafyası ve
Küresel Savaş-2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi (!)?
Çıkarılmak İsteniyor”, Ekim 2017, Umran. Burhanettin Can,
“Ekolojik Savaş Üzerinden “Dijital Dünya Düzenini” İnşa Etmek1: İklim Değişimi Raporlarındaki Gizli Yönlendirmeyi
Okuyabilmek”, Umran, 2021, sayı: 327.

24 | Aralık 2021 |

umran

Her iki durumda da hadise, Allah’ın iradesi ve
bilgisi dâhilinde vuku bulmaktadır. Allah’ın izni,
müsaadesi olmadan hiçbir şeyin vuku bulma, hareket etme güç ve iradesi olmayacağını, olamayacağını göz önüne alarak vuku bulan olayları, gelişmeleri değerlendirmek gerekmektedir. Birinci
ihtimalde olaylar Allah’ın doğrudan “ol demesi” ile
ya da görevli meleklerin müdahalesi ile gerçekleştirilirken; ikinci ihtimalde olaylar, aracı olarak İblis
ve onun yolundan gidenler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İblis’in Hz. Âdem’i saptırması (büyük
imtihan), Samiri’nin Hz. Musa’nın kavmini saptırma girişimi bu anlamda çok güzel iki örnektir.
Samiri olayının, bugüne tekabül etme açısından ana hatları ile ele alınıp değerlendirilmesinde
ve üzerinde tefekkür edilmesinde fayda vardır:
“(Allah): “Ey Musa, seni kavminden çabucak
ayrılıp gelmeye sevk eden nedir?” Dedi ki: “Onlar
arkamda izin üzerindedirler, hoşnut kalman için,
sana gelmekte acele ettim Rabbim.” Dedi ki: “Biz
senden sonra kavmini deneme (fitne) den geçirdik,
Samiri onları şaşırtıp-saptırdı.” “…Musa, kavmine
oldukça kızgın, üzgün döndü. Dedi ki: “Ey kavmim,
Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size
(verilen) söz (ya da süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın
inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden
caydınız?” “Dediler ki: “Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik, ancak o kavmin
(Mısır halkının) süs eşyalarından birtakım yükler yüklenmiştik, biz onları (ateşe) attık, böylece
Samiri de attı.” Böylece onlara böğürmesi olan bir
buzağı heykeli döküp-çıkardı, “İşte, sizin de ilahınız, Musa’nın da ilahı budur; fakat (Musa) unuttu” dediler. “(Musa) Dedi ki: “Ya senin amacın nedir
ey Samiri?” Dedi ki: “Ben onların görmediklerini
gördüm, böylece elçinin izinden bir avuç alıp onu
atıverdim; böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden
(bir şey) gösterdi.” “Dedi ki: “Haydi çekip git, artık
senin hayatta (hak ettiğin ceza: “Bana dokunulmasın”) deyip yerinmendir.” Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın (azap dolu) bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek
önünde eğildiğin ilahına bir bak; biz onu mutlaka
yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız.” (20 Tâ-Hâ 83-88, 95-97)
Hz. Musa (a.s.) yaklaşık 200 yıl kölelik statüsünde hayat sürdüren bir toplumun, köleleşmiş psikolojisini göz önüne almadan, onlara özgür düşünme
ve yaşama iradesi kazandırmadan, toplumsal değişim yasalarını ihmal ederek, kavmini kardeşine
bırakıp Allah’ın huzuruna gitmesi, ilahi sünnetin
değişik bir ihlalidir. Bu yüzden Allah, Hz. Musa’yı
ve Hz. Musa’nın şahsında tüm iman edenleri imtihan etmekte, eğitmekte ve onlara yol göstermektedir. Bu konuda kullanılan insan unsuru sapmış, azmış, yoldan çıkmış, kibirlenmiş Samiri’dir. Gelecek
kuşaklara örnek olması açısından Hz. Musa, Hz.
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Harun ve toplum, Samiri üzerinden imtihana tabi
tutulmuştur.
Samiri’nin, “ses çıkaran/konuşan altından bir
buzağı” yapabilmesi, çok özel yüksek bir teknoloji
kullandığını göstermektedir. O günün şartlarında
olağan dışı gözüken “konuşan, ses çıkaran altından
buzağı” üzerinden insanlar nasıl saptırtılabilmiş
ise bugünkü yüksek dijital teknoloji üzerinden de
insanlar saptırtılabilmektedir. Kur’ân’da var olan,
zikredilen pek çok olayı bugün farklı boyutları ile
ele alıp değerlendirmek, yorumlamak, ders çıkarmak ve gerekeni yapmak gerekmektedir. Çünkü
bugün “küresel dijital diktatörlük” kurmak isteyenlerin, sosyolojik, biyolojik ve ekolojik savaş aracını
kullanmaları, Samiri’nin yapmak istediği ile aynı
olup başta iman edenler olmak üzere tüm insanlık,
Neocon, Evanjelik ve Siyonist ittifak üzerinden çok
ciddi bir imtihana tabi tutulmaktadır. Olayın bu
boyutunu öncelikle, iman edenlerin görmesi, ona
göre konumlanmaları ve gereğini yapmaları gerekmektedir.
Bu noktada tüm iman edenlerin, Allah’ın her
şeyi bir kanuniyete göre hak olarak yarattığına ilişkin Kur’ân ayetlerini hatırlaması ve gereğini yapması elzemdir:
“Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader/ölçü/kanuniyet ile yarattık.” (54 Kamer 49)
“İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur
ki, dönerler diye, Allah onlara yapmakta olduklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. De ki:
“Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların
çoğu müşrik olanlardı…” (30 Rûm 41-42)
“Yeryüzünde
kibirlendiler
ve
kötülük
tezgâhladılar. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden
başkasını sarıp kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yol ve
yasasında (Sünneti) kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm
bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı
ki, böylelikle kendilerinden öncekilerin nasıl bir
sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar, kuvvet
bakımından kendilerinden daha da şiddetliydiler.”
(35 Fatır 43-44; Bk. 17/77; 18/55; 33/38, 62; 40/85;
48/23)
Bugün küresel bazda meydana gelen ekolojik
ve biyolojik olaylar, görüntüsü ve tezahür şekli
nasıl olursa olsun, Allah’ın farklı kanuniyetlerinin
devreye girmesinin bir sonucudur. Son iki yılda
meydana gelen biyolojik ve ekolojik vakalar, Samiri, Karun ve helak edilen diğer kavimlerin başına
gelenler göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
Duygusal, anlık analizlerden, yorumlardan kaçınılmalıdır.

GENEL OLARAK TOPLUMLARIN HELAKI

İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in (s.), “Hûd suresi benim saçlarımı ağarttı.” demesini, iki ana sebebe bağlarlar: 1. Hûd suresi’nde tarihte helak olmuş değişik kavimlerin isimleri zikredilerek helak
şekillerinin verilmesi. 2. Hûd suresi 112-113. ayetlerde “Sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte
emir olunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin,
doğrusu Allah yaptıklarınızı görür. Zulmedenlere
eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur.” şeklindeki bir hitapla, Hz. Peygamber’in sadece kendisinden mesul tutulmayıp kendisine tabi olanlardan da sorumlu olduğunun ifade edilmesidir. Hûd
suresi 116. ayette, “Fazilet sahibi kimselerin fesadı
önleme” mecburiyeti ve “Zulmedenlerin ise, içinde
bulundukları refahın peşine düştükleri” belirtilmektedir. Hemen ardından gelen ayette (Hûd 117)
ise “Halkı ıslah eden kimseler iken, senin Rabbin o
ülkeleri zulüm ile helak edecek değildir.” açıklaması yapılarak “fesat”-“zulüm”- “ıslah etme/etmeme”“helak olma/etme” denklemindeki önemli bir kanuniyete, ilahi bir sünnete işaret edilmektedir.
Kendilerine gönderilmiş peygamberlerinin
davetine icabet etmeyip onlara direnen, onlarla savaşan ve peygamberlerini öldürmeye kalkan toplulukların helak edilme nedenleri ve
helak şekilleri farklıdır. Bu nedenler ve helak şekilleri, Kur’ân-ı Kerim’in değişik ayetlerinde ve Hz.
Peygamber’in değişik hadislerinde anlatılmaktadır. Peygamberimiz’in “Benim saçlarımı ağarttı.”
dediği Hûd suresinde, helak olmuş kavimlerle ilgili
genel bir özet yer almaktadır:
· Nûh Kavmi: 11 Hûd 25-49
· Hûd (Âd) Kavmi : 11 Hûd 50-60
· Semûd Kavmi : 11Hûd 61-68
· Lût Kavmi : 11 Hûd 69-83
· Şu’ayb (Medyen) Kavmi: 11 Hûd 84-95
· Firavun Kavmi : 11 Hûd 96-99
Kur’ân-ı Kerim’in değişik sure ve ayetlerinde,
bu toplumların peygamberleri ile yaptıkları tartışmalara, mücadelelere, helak edilme sebeplerine ve
helak edilme şekillerine yer verilmektedir. Ayetlerden hareketle helak sebeplerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
· Şirk koşmak-Allah’tan başkasına kulluk etmek/ibadet etmek: Nûh Kavmi (11 Hûd 26; 23
Mü’minûn 23)
· Allah’ı önemsiz kabul etmek-unutmak: Şu’ayb
kavmi (11 Hûd 91, 92)
· Peygamberi yalanlamak: Nûh Kavmi (25
Furkân 37)
· Kulları şaşırtıp saptırmak: Nûh Kavmi (71 Nûh
27)
· Eşcinsellik: Lût Kavmi (7 A’râf 80-84; 11 Hûd
77-83; Neml 54-58, 29 Ankebût 28, 30,34; 26
Şu’arâ 160-174)
· Yol kesmek: Lût Kavmi (29 Ankebût 29)
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• İfsat etmek
Şu’ayb Kavmi (11 Hûd 85, 7 A’râf 85-90; 7 A’râf 7379, 43 Zuhrûf 54)
Lût Kavmi (21 Enbiya 74; 29 Ankebut 30,34)
Nûh Kavmi (51 Zariyat 46)
Semud Kavmi (11 Hûd 85; 26 Şu’arâ 152; 11 Hûd
62)
Firavun Kavmi (7 A’râf 103; 27 Neml 14; 28 Kasas
4)
Karun (28 Kasas 76-83)
• Terazi-mizan bozukluğu:
Şu’ayb Kavmi (11 Hûd 91,92; 11 Hûd 85, 7 A’râf 8590; 7 A’râf 73-79, 43 Zuhrûf 54)
• Zulüm-zorbalık -kibir-büyüklenme, azgınlık:
Hûd Kavmi (11 Hûd 59-60; 26 Şu’arâ 128-130;
Fussilet 15)
Firavun Kavmi (2 Bakara 49; 7 A’râf 123-127;
Hûd 91; 43 Zuhrûf 54)
Karun (28 Kasas 76-83)
Nûh Kavmi (11 Hûd 37,44; 25 Furkân 37;
Mü’minûn 27; 29 Ankebût 14; 11 Hûd 27-31;
Necm 52)

41
11
23
53

• Refahtan şımarıp azmak:
Sebe’ Halkı (34 Sebe’ 15-22)
Karun (28 Kasas 76-83)
• Bölünmüşlük:
Semûd Kavmi (27 Neml 45)
Firavun Kavmi (28 Kasas 4)
• Ölçüsüzce davranmak:
Semûd Kavmi (26 Şu’arâ 151)
Lût Kavmi (26 Şu’arâ 166)
Nûh Kavmi (71 Nûh 27)
• Çeteleşmek: Semûd Kavmi (27 Neml 45-52)
Bu ayetler incelendiğinde, toplumların helakine neden olan etkenlerin bir kısmı ortak; bir kısmı
de sadece o topluma özgü olduğu görülmektedir.
TOPLUMLARIN HELAK EDILME ŞEKILLERI

Kur’ân-ı Kerim bazı ayetlerde, isim vermeden
helaki hak etmiş toplumlardan bahsetmektedir.
Söz konusu ayetlerde, genel olarak toplumların
helak edilme şekillerine de yer verilmektedir (6
En’âm 65; 7 A’râf 84; 11 Hûd 82; 26 Şu’arâ 173-174).
“De ki: “O, size üstünüzden ya da ayaklarınızın
altından azap göndermeye veya sizi parça parça
birbirinize kırdırıp kiminizin şiddetini kiminize
tattırmaya güç yetirendir.” (6 En’âm 65) ayetinde,
“üsten gelen azap”, “ayakların altından gelen azap”
ve “parçalara ayırıp birbirine kırdırma” şeklinde üç
farklı cezalandırma şeklinden bahsedilmektedir.
Üsten ve ayakların altından gelen cezalandırmada “azap” kelimesi kullanılırken; parçaları bölüp
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birbirini kırdırmada, “şiddeti tattırma” ifadesi kullanılmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim’in bazı yerlerinde ise toplumların, kişilerin isimleri zikredilerek cezalandırılma/
helak edilme şekilleri anlatılmaktadır:
• Firavun ve askerleri: suda boğulma, yerle bir
edilme (2 Bakara 50; 7 A’râf 136; 26 Şu’arâ 6066)
• Nûh Kavmi: tufanla yok etme (7 A’râf 59-64; 10
Yunus 71- 73; 11 Hûd 42,43; 54 Kamer 11-14)
• Karun: yerin dibine geçirme (28 Kasas 81-82)
• Lût Kavmi:
• Damgalanmış taş yağdıran kasırga (11 Hûd
82, 83; 51 Zâriyât 33; 15, Hicr 74)
• Yerin üstü altına çevrildi (11 Hûd 82; 15 Hicr
74; 53, Necm 53,54)
• Korkunç bir çığlık (15 Hicr 73; 54 Kamer 38)
• Sebe’ Halkı: arım seli (34 Sebe’ 16,19)
• Fil Ashabı: Ebabil kuşları, pişirilmiş balçık taşlar (105 Fil 1-5)
• Antakya Halkı: tek bir çığlık (36 Yâsîn 29)
• Medyen Halkı (Şu’ayb Kavmi): dayanılmaz bir
ses ve sarsıntı
• (7 A’râf 91, 92; 11 Hûd 94, 95; 29 Ankebût 37)
• Semûd Kavmi: dayanılmaz bir ses ve sarsıntı,
yıldırım
• (7 A’râf 78; 11 Hûd 67; 15 Hicr 83; 41 Fussilet;
54 Kamer 31)
• Hûd Kavmi: kulakları patlatan bir kasırga (41
Fussilet 16; 54 Kamer18-22)
EVRENDEKI KANUNIYETLERIN BIR BAŞKA
KANUNIYETLE DEĞIŞTIRILMESI

“Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader/ölçü/kanuniyet ile yarattık.” (54 Kamer 49), “Allah’ın yol ve
yasasında (sünneti) kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.” (35 Fâtır 43-44) ayetleri, her şeyin
bir kanuniyete göre var olduğu gerçeğini belirgin
kıldığına göre kavimlerin helak edilmelerinde var
olan, düzeni koruyan mevcut kanuniyetler, bir başka kanuniyetle yer değiştirmiş olmalıdır.
Amacımıza açıklık getirmesi açısından “evrenin genişlemesi” konusu, güzel bir örnektir. “Kütle Çekim Yasasını” “yenen” bir “başka itici kuvvet”
vardır ve başka bir yasa devreye girerek evreni
genişletmektedir: “1998’den önce evrenin genişlemesinin, maddenin tümünün kütle çekim yüzünden yavaşladığı düşünülüyordu; tek sorun evrenin
enerji yoğunluğunun genişlemeyi tersine çevirip
bir ‘büyük çöküş’e yol açacak kadar büyük olup
olmadığıydı. Görünür madde ile karanlık madde
‘kritik yoğunluğun’ yaklaşık 3’te biri kadardır, dolayısıyla genişlemenin tersineceğine inananlar için
karanlık madde problemi ile ilişkili olmayan ikinci
bir ‘kayıp kütle’ paradoksu vardır. Bütün bu ekstra
enerji nerededir? Şaşırtıcı bir keşif ile bu problem
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tersyüz oldu, evrenin genişlemesi yavaşlamıyor
aksine ivmeleniyordu. Öyle görünüyor ki, Newton
Kütle Çekimi (evrensel çekim) çok büyük ölçekte
doğru değildir veya doğası itici olan ve bu durumda kütle çekimini yenen yeni bir kuvvet vardır. …
Öyle görünüyor ki daha öğreneceğimiz çok şey var.”
3

Kur’ân’da evrenin yaratılışı ile ilgili ayetleri incelediğimizde, zamanda ‘izafilik’ olgusu karşımıza
çıkmaktadır: “Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, vadine kesin olarak
muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl
gibidir.” (22 Hacc 47) “Gökten yere her işi o eviripdüzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine ona yükselir.” (32
Secde 5) “Melekler ve ruh (Cebrail) onun huzuruna
bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.”
(70 Me’âric 4).
Dikkat çekici olan, Allah katındaki bir günün
bizim dünyamızdaki iki farklı zaman dilimine tekabül etmiş olmasıdır:
1.
Bizim dünyamızdaki bin yıl, “Allah katında bir gündür.”
2.
Bizim dünyamızdaki 50 bin yıl, “Allah katında bir gündür.”
32/5. ayetinde dikkat çeken nokta, Allah’a “işlerin yükselmesi” ifadesi ile 70/4 ayetinde ise “Meleklerin ve Cibril’in Allah katına çıkması” ifadesinin
kullanılmasıdır. Her iki ifadede ortak payda hızdır,
hız olabilir.
Bu konu ile ilgili iki önemli vakaya daha
Kur’ân’da yer verilmektedir:
1.
Bir gece, Hz. Muhammed (s.), Mescid-i
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür:
“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek
için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren o
(Allah yücedir. Gerçekten o, işitendir, görendir.” (17
İsra 1)
2.
Hz. Süleyman zamanında Saba Melikesinin tahtının Yemen’den Kudüs’e (muhtemelen)
getirilmesi olayı (Bugün buna “ışınlama” denmektedir.) Saba Melikesi’nin tahtının Hz. Süleyman
zamanında Yemen’den Kudüs’e getirilmesine talip
olan iki kişi vardır: a. “Cinlerden ifrit”, b. “Kitaptan
ilmi olan biri”. Aralarındaki fark, getirme zamanı
ile ilgilidir ve saniyeler mertebesinde bir zamanda bir taht, fiziksel bakımdan bir yerden bir başka
yere getirilmiştir:
“(Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:) “Ey
önde gelenler, onlar bana teslim olmuşlar (Müslüman) olarak gelmeden önce, sizden kim onun tahtını bana getirebilir?” dedi. Cinlerden ifrit: “Sen
daha makamından kalkmadan önce, ben onu sana
3
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getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim.” dedi.
Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri, dedi ki:
“Ben, (gözünü açıp kapamadan) onu sana getirebilirim.” derken (Süleyman) onu kendi yanında
durur vaziyette görünce dedi ki: “Bu Rabbimin fazlındandır, ona şükredecek miyim, yoksa nankörlük
edecek miyim?” diye beni denemekte olduğu için
(bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse,
artık o kendisi için şükretmiştir, kim de nankörlük
ederse, gerçekten benim Rabbim ganidir (kimseye
ve hiçbir şeye karşı ihtiyacı olmayan), kerim olandır.” (27 Neml 38-40).
Bu iki olayın birinde Hz. Muhammed (s.), bir
gecede Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülüp geri getirilirken; ötekinde Saba Melikesinin tahtı, Yemen’den Hz. Süleyman’ın yanına
götürülmüştür (muhtemelen Kudüs’e). Melekler
ve Cibril’in bizim 50 bin yılımıza tekabül eden bir
mesafeyi bir günde aldıklarını göz önüne aldığımızda, kitapta yazılı ilme vâkıf birinin, bir tahtı
bir yerden bir yere götürmesi sorun değildir. Hz.
Peygamber’de ise doğrudan Allah’ın müdahalesi
söz konusudur. Nasıl ve kiminle gittiği konusunda
herhangi bir bilgi mevcut değildir. Miraç vakası, hadis olarak vardır.
Yukarıdaki ayetlerin tümünü göz önüne aldığımızda dört farklı durum vardır:
1.
İşlerin Allah katına yükselme zamanı,
2.
Meleklerle Ruhun (Cibril) Allah katına
çıkma zamanı,
3.
Hz. Peygamberin Mescid-i Haram’dan
Mescid-i Aksa’ya götürülmesi zamanı,
4.
Saba
Melikesi
Belkıs’ın
tahtının
Yemen’den Hz. Süleyman’ın yanına götürülmesi zamanı (a-Cinlerden İfrit’in getirme zamanı;
b-Kitaptan ilmi olan birinin getirme zamanı).
Ayette geçen “işlerden” kastedilenin iyi analiz
edilmesi gerekmektedir. Müfessirlerin bu konuya
açıklık getirmesinde fayda vardır. Muhtemelen
mekân olarak yeryüzünden Allah katına bir yükselme söz konusudur. Meleklerin nurdan, insanın
da topraktan yaratıldığını biliyoruz. Meleklerin
ve ruhun, konumu, kütlesi ve hızı konusunda bir
fikrimiz yoktur. Hangi konumdan Allah katına
bir günde çıkmakta olduklarında bir açıklık yoktur. Bu sorunun cevabı belki de meleklerle ilgili
tüm ayetlerin analiz edilmesinde gizli olabilir. Hz.
Peygamber’in ve Saba Melikesinin tahtının konumu, kütlesi yaklaşık bellidir. Götürüldükleri mesafede bellidir.
Dikkat çekici olan “İfrit” ile “Kitaptan ilmi
olanın” sahip oldukları bilgi ve bilginin eyleme
dönüştürülmesi, gücü ve yeteneğidir. Benzer bir
şekilde bugün, “ışınlama” adı altında bir cismin
bir yerden başka bir yere götürülmesi çalışmaları
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yapılmaktadır.4 Bütün bunları göz önüne aldığımızda zaman, kütle, mesafe ve hız arasında özel bir
ilişkinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bugün fizikte
formüle edilen ve Lorenzt dönüşümleri denilen dönüşümler, hıza bağlı olarak zamanın, mesafenin ve
kütlenin değiştiğini göstermektedir. Referans alınan hız, ışık hızıdır. Kütle hızla artmakta, mesafe
büzülmekte ve zaman artmaktadır.5
Var olan kanuniyetin bir başka kanuniyetle değiştirilmesi olayını, Hz. Musa’nın İsrailoğulları’nı
denizden yol açarak geçirmesi, buna karşılık kendisini takip eden Firavun’un ordusunun da helak
edilmesi olayında görüyoruz:
“Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş
vakti onları izlemeye koyuldular. İki topluluk birbirini gördükleri zaman, Musa’nın adamları: “Gerçekten yakalandık.” dediler. (Musa:) “Hayır” dedi.
“Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; bana yol
gösterecektir.” Bunun üzerine Musa’ya: “Asanla denize vur” diye vahyettik. (Vurdu ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi
oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa’yı ve
onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk.
Sonra ötekilerini suda boğduk. Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş
değildirler.” (26/60-67; Bk. 20/77-78; 7/138-139)
Akan suyun, Hz. Musa’nın asası kullanılarak
kesilmesi içinden bir yol açılması, İsrailoğulları
denizden karşıya geçtikten ve Firavun’un askerleri
açılan yola tamamen girdikten sonra denizin iki kesiminin birleşmesi ile Firavun ve ordusunun tamamen boğulması, yürürlükteki bir kanuniyetin bir
başka kanuniyetle yer değiştirilmesi sonucudur.
İnsanoğlu tarihî süreçte var olan yasaları keşfetmeye, onlardan ders çıkarıp yararlanmaya çalışmıştır. Hz. Nûh’un buharlı gemisi, Hz. Süleyman’ın
uçağı, asırlar sonra keşfedilmesi var olan bir kanuniyetin bir başka kanuniyet tarafından değiştirilmesi ya da baskın hâle getirilmesinin sonucudur.
Balıkların yüzmesinden, kuşların uçmasından doğadaki değişik canlıların yapılarındaki kanuniyetlerden yararlanarak insanlar hem insanlığın hayrına hem de zararına teknolojiler geliştirmişlerdir.
Atomun parçalanması ile nükleer enerjinin elde
edilmesi insanlığın yararına iken atom bombasının
yapılması insanlığın zararına olmuştur.
“TANRI’NIN KRALLIĞI”, “TANRI’NIN
DEVLETI”, TANRI’NIN PEYGAMBERLERI”,
“TANRI’NIN IRKI” VE “TANRI OLMAK”

Başlıkta geçen bu ifadeler, gizli bir stratejinin ürünü olup yeri ve zamanı geldiğinde kullanılmış kavramlardır. Amerika kıtasına çıkan

Püritenler, “Yeni İsrail’i kuracaklarını” söylemişler
ve ABD’deki ilk yerleşim yerlerinden birine “New
Canaan” (Yeni Kenan) adını vermişlerdir. Bundan
yaklaşık iki asır sonra edebiyatçı Herman Merville,
“İsrail” kavramına özel bir vurgu yapmaktadır: “Ve
biz Amerikalılar, apayrı bir ulusuz; zamanımızın
İsrail’iyiz; dünya özgürlüklerinin temel direğini biz
tutuyoruz.” 6
Amerika kıtasına Avrupa’daki baskılardan ilk
göç edenler arasında Yahudiler vardır. Siyonist hareketin, isim farklı da olsa, Masonluğun ABD’nin
kuruluşunda ve şekillenmesinde ciddi etkileri
vardır. Siyonizm’in amentüsünde geçen pek çok
kavram, ABD yönetiminin diline, yasalarına ve parasına yansımıştır. Amerikan’ın “Yeni İsrail” diye
isimlendirilmesi bundandır. Dolayısıyla onlara
göre “Tanrı’nın” bir emridir: ABD’nin ikinci başkanı John Adams (1765) Amerika’nın kuruluşu, bence Tanrı’nın halâ tutsaklık durumunda bulunan
insanlığı aydınlatıp ve zincirlerinden kurtarmak
yolunda taşıdığı bir niyet gibidir, hep” derken Güney Carolina Başyargıcı William Henry şunu söyleyecektir: “Yüce yaradan, şimdiki kuşakları Amerikan İmparatorluğunu kurmak için seçmiştir.” 7
ABD’nin kurucu felsefesindeki bu yaklaşım,
daha sonraları “takdir-i ilahi/aşikâr yazgı” (manifest
destiny) diye adlandırılıp yaygınlaştırılmıştır. ABD
başkanları bunu, bu yaklaşımı bilerek ya da bilmeyerek yol boyu kullanmışlardır. “Takdir-i ilahi/
aşikâr yazgı” kavramını ilk kullanan ve yaygınlaştırmaya çalışan Democratic Review gazetesinin editörü John O’Sullivan’dır. Onun Siyonizm’in amentüsünde geçen, “seçilmiş halk”, “arı ırk”, “üstün ırk”
gibi kavramları kullanması dikkat çekicidir: “Biz
insanlığın ilerlemesinin ulusuyuz; kim bizim daha
ileri adımlarımıza sınır koyacak? Tanrı’nın takdiri
bizimledir ve buna başka hiçbir dünya gücü sahip
değildir… Hakikatin aydınlatıcı ışığından uzak kalmış dünya halklarına karşı bu kutsanmış görev için
Amerika seçilmiştir. (…) Her yıl sayıları milyonlarla
artan insanlarımızın özgürce gelişebilmesi için kıtanın her tarafına yayılmamız alnımıza yazılan bir
takdir-i ilahidir (manifest destiny) (…) Aşikâr yazgımızın hakkı, üzerimize düşen büyük özgürlük
deneyimi ve federatif kendi kendini yönetmeyi geliştirmek için Yaradan tarafından bize bahşedilen
kıtada yayılmak ve onun tamamına sahip olmaktır.
Bu, bir ağacın büyüme yazgısının gerçekleşmesi
için gerekli toprak ve havaya sahip olma hakkı gibi
bir haktır.”8
“Takdir-i ilahi/aşikâr yazgı” inancının ateşli savunucularından politikacı Caleb Cushing, 1859’da
Massachusetts Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında “seçilmiş halk” bağlamında beyaz ırka vurgu

4

Kürsad Berkkan, Armagedonun Gizli Silahı Haarp ve Nicola
Tesla, Eftalya, 2015, s.40-42.

6

5

Ahmet Yüksel Özemre, Çağdaş Fiziğe Giriş, İÜ Fen Fakültesi,
İstanbul, 1983, s.18-26. D. Griffiths, age., 89-92. J.R. Taylor, C.
Zafaritos, Modern Fizik, Güven Yayınları,1996, İstanbul, s. 20-22.

M. Gültekin, Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi, Pınar
Yayınları, İstanbul, 2017, s. 67-95.

7

M. Gültekin, age., s. 67-95.

8

M. Gültekin, age., s. 67-95.
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yapması geleceğin dünyasında asimile hatta yok
edilecek ırkların kimler olacağının bir işareti idi:
“Biz mükemmel beyaz ırkın temsilcileriyiz. Erkeğin
sahip olduğu mükemmelleştirilmiş zekâsı, kadının
sevme kabiliyetine yatkınlığı gibi beyaz ırkımızın
gücü ve ayrıcalığı çok açıktır. (...) Ben ancak benim
gibi beyaz bir adamla -benim kanım ve ırkımdan
olan- eşit sayılmayı kabullenebilirim. Amerikan Kızılderilisi, Asyalı sarı ırktan olanı ya da Afrika’nın
siyah adamını değil.”9
Nitekim ABD Senatörü Albert J. Beveridge, 27
Nisan 1898 tarihli Senato konuşmasında, ABD’nin;
‘üstün ırk’(!) tarafından kurulan ve “Tanrı tarafından yönlendirilen bir devlet”(!) olduğunu açık bir
şekilde ifade etmiştir: “Amerikan cumhuriyeti, tarihin en üstün ırkının kurduğu bir cumhuriyettir.
Tanrı tarafından yönlendirilen bir devlettir. Bu
cumhuriyetin liderleri de yalnızca devlet adamı
değil, aynı zamanda Tanrı’nın Peygamberleridir.”10
Senatör Albert J. Beveridge 1900’de ise şuna vur-

yapmakla görevli” olduğunu söylemesi, aynı mantığın ürünüdür: “Amerikalılar istediklerinden değil,
kader böyle istediği için dünya özgürlük kalelerinin nöbetçisidirler. (…) Tanrı’dan bizi korumasını
ve bize yardımcı olmasını dileyelim ama unutmayalım ki yeryüzünde Tanrı’nın yapacağı işi yapmakla biz görevliyiz.”12
11 Eylül 2001 tarihinde, ABD derin devleti tarafından yapılıp el- Kaide’ye fatura edilen ABD New
York’taki ikiz kulelerin sivil uçaklar tarafından
vurulması sonucunda bir ‘hafta tehlikeden dolayı,
sığınaktan dışarı çıkamadığı’ iddia edilen ABD Başkanı George W. Bush’un 2001 yılında “Tanrı beni
ilahi bir misyonla görevlendirdi. Bu, bir din savaşıdır; geniş ve uzun vadeli. 100 Yıl Sürecek Haçlı
Savaşı başlamıştır. Ya benimlesiniz ya da karşımda.
(…) Bunlar (Müslümanlar) bizim yaşam tarzımıza
karşılar.” şeklinde, Senatör Albert J. Beveridge’den,
103 yıl sonra yaptığı konuşma, aynı mantığın ve
stratejinin ürünüdür.

Samiri’nin, “ses çıkaran/konuşan altından bir buzağı” yapabilmesi, çok özel yüksek bir
teknoloji kullandığını göstermektedir. O günün şartlarında olağan dışı gözüken “konuşan,
ses çıkaran altından buzağı” üzerinden insanlar nasıl saptırtılabilmiş ise bugünkü yüksek
dijital teknoloji üzerinden de insanlar saptırtılabilmektedir. Kur’ân’da var olan, zikredilen
pek çok olayı bugün farklı boyutları ile ele alıp değerlendirmek, yorumlamak, ders
çıkarmak ve gerekeni yapmak gerekmektedir.

gu yapacaktır: “Tanrı binlerce yıldan beri, Alman
halklarını ve İngilizce konuşan halkları sırf kendilerince tembelce ve boş bir hayranlık duysunlar
diye hazırlamamıştır. O, karışıklığın sürdüğü her
yerde düzeni kuralım diye bizleri seçmiştir. Barbar
ve yaşlanıp çökmüş halkları güdelim diye, bizi yönetici olmaya yeterli kılmıştır. Böyle bir kuvvet gelmemiş olsaydı, şu dünya barbarlığın ve karanlığın
kucağına düşerdi. Ve bütün öteki ırklar arasından
Tanrı, dünyayı yeniden diriltip düzene kavuştursun diye Amerikan ulusunu seçti.” 11
Senatör bu konuşmasında dört noktaya vurgu
yapmaktadır: 1. Üstün Irk, 2. ABD Tanrı’nın devletidir, 3. ABD liderleri Tanrının peygamberi. 4. Diğer ırkları yönetme-gütme görevi. Böyle bir devletin
liderlerinin yaptığı her şey, Tanrı’nın emriyle(!) ve
onun koruması(!) altında gerçekleşmektedir.
ABD merkez Bankası’nın (FED) elinden dolar basmayı aldığı için öldürülen ABD Başkanı
Kennedy’nin de yeryüzünde “Tanrı’nın yapacağı işi
9

M. Gültekin, age., s. 67-95.

10 A. Akar, Derin Dünya Devleti, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s.
150-156.
11 M. Gültekin, age., s. 67-95.

Koronavirüs salgını ile Siyonist merkez tarafından başlatılıp yürütülen psikolojik harekâtta,
virüs salgınına karşı “küresel bir mücadelenin ABD
önderliğinde küresel bir yönetimle/hükümetle
verilmesi, ulusal bazda verilmemesinin” istenmesi tesadüfi değildir. Fakat Trump yönetimi, buna
olumlu cevap vermeyip meseleyi ulusal çerçevede
ele almıştır. Bunun üzerine ABD yönetimi, Kissenger, Bill Gates, Rockefeller ve Hariri gibi Siyonist
elitler tarafından ağır eleştiriye tabi tutulmuş ve
ardından bazı eyaletlerde etnik merkezli sokak hareketleri başlatılıp sürdürülmüştür.
Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta
Siyonist hareket, kendi menfaatine olan tüm işleri,
faaliyetleri, muhatabın menfaatine imiş ya da ortak
menfaatmiş gibi sunmaktadır. ABD’de George Kennan, 1948 yılındaki konuşmasında, Siyonizm’in
menfaatlerini Amerikan’ın menfaati imiş gibi sunmaktadır: “Biz dünya nüfusunun %6,3’ünü oluşturuyoruz fakat zenginliğinin ise yarısına sahibiz. Bu
farklılık özellikle bizler ve Asyalılar kadar büyük.
Böyle bir durumda kıskanılma ve gücenilmeyle
12 M. Gültekin, age., s. 67-95.

umran

| Aralık 2021 | 29

G Ü N D E M

karşılaşabiliriz. Gelecek dönemdeki asil görevimiz,
ulusal güvenliğimize bir zarar getirmeden bu farklılık durumunu sürdürebileceğimiz bir ilişki kalıbı
tasarlamaktır. Bunu yapmak için de tüm duygusallık ve hayallerden uzak durup dünyanın her yerindeki ulusal hedeflerimize odaklanmalıyız. Kendimizi, çıkarlarımızdan fedakârlık ederek dünyanın
iyiliği için lüksümüzden vazgeçeceğimiz konusunda kandırmamıza hiç gerek yok.”13
Kendilerini Tanrı (!) yerine koymak ya da Tanrı olmak (!) düşüncesi, pek çok Siyonist önderin,
bilim insanının ve araştırmacıların kafasında bir
takıntı olarak vardır. Nitekim Prof. Abigail Salyers,
gen jokeylerini ‘Tanrılık iddiasında’(!) olmakla
eleştirmektedir: “…Antibiyotiğe dirençli genlerin
aktarılmasını yavaşlatmak ya da durdurmak için
ne yapılabilir? Ancak gen jokeyleri, koyuna insan,
domatese sığır genlerini suni yöntemlerle iliştirmelerinin sonuçlarını Tanrı gibi görebildiklerini iddia
etmektedirler.” 14
14 Nisan 2006’da Roma Katolik Kilisesi’nden
Papa 16. Benedict, genetik bilimcileri ‘Tanrı rolü
oynamakla’(!) suçlamıştır: “Tanrı tarafından istenilen ve plânlanan yaşamın gramerini değiştirme’,
‘Tanrı olmadan Tanrı’nın yerini almaya çalışmak
riskli, tehlikeli ve delice bir cürettir’. “…Anti-genesis (yaradılış karşıtlığı) aileyi ortadan kaldırmayı
hedeflemiş şeytanı bir gururdur.”15
300’ler Komitesi kitabında John Coleman, her
biri birer Siyonist yapı olan “Dionysos Tarikatı, İsis
Tarikatı, İlluminati, Katharsistler, Bogomiller ve
komünistlere dayanan gizli elit grubun amaçları
nedir, babındaki soruya ilginç bir cevap verir. Kendisi 23 maddelik bir planı hayata geçirmek isteyen
ve kendilerini “Tanrı’nın üstünde gören” “Olimpos
Kurulu” diye bir yapının varlığından bahsetmektedir: “Bu elit grup kendisini ‘Olimpos Kurulu’ olarak
da nitelendirmektedir, çünkü kendilerini Olimpos Tanrıları kadar güçlü saymaktadırlar. Şeytana tapanlar misali bu elitler kendilerini Tanrı’nın
üstünde görerek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeyi kendilerine verilmiş kutsal bir hakka dayandırmaktadırlar.” 16
Siyonist öğretilerin hemen hemen hepsinde
‘kutsal’, ‘tanrılaşmış’, “sırrı bilen” özel insanlardan
bahsedilir. Muhtemelen bir dolardaki piramittin
en tepesinde “herkesi ve her şeyi gözetleyen, gören gözün” altındaki, 3’ler, 13’ler ve 33’ler meclisi
ile 300’ler komitesinde bulunan ve İblis’le irtibatlı
insanlar kastediliyor olabilir: “İlluminati’nin olağanüstü çalışması -dünya gezegenindeki insanlığın
dönüşümü- 1990’larda büyük ölçüde tamamlanmış
13 W. Engdahl, Ölüm Tohumları, Bilim+Gönül Yayınları, İstanbul,
2010, s. 2, 136-137, 285-286, 60-65, 73-77, 50-55, 81.

olacak. Bu yüzyılın en kötü medyumu, kendisine ‘İblis, 666’ demekten zevk alan İngiliz Aleister
Crowley bu tahminde bulunmuştu. 1904’te basılan, Kanun Kitabı isimli iğrenç kitabında Crowley,
“Horus” ismindeki şeytani bir ruhun kendisine
bu bilgiyi verdiğini iddia ediyordu. Horus aynı
zamanda Crowley’e 1940’ların, kan dökülecek,
kaos ve savaş yılları olacağını da söylemişti. (İkinci
Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla gerçekleşmiş şaşırtıcı
bir kehanet) Öyle görünüyor ki Crowley’in ruhani
rehberi Horus’a kaos iyi geliyor. Aslında, kargaşa
sayesinde Şeytan amaçlarına ulaşabildiği için tüm
şeytani güçler kaosa bayılır. Şeytani Öğreti, ancak
planlanmış bir büyük kargaşa ve kargaşa döneminin ardından yeni dünya düzeninin kurulabileceğini öne sürer. Söz konusu ‘kaostan kaynaklanan düzen’ kavramı, tüm Mason öğretilerinin temelindeki
ortak öğedir… Crowley bilgili bir Mason’du ve Asil
Sırrı iyi biliyordu; 20. yüzyılın son yıllarında meydana gelecek kaosun doğrudan sonucu olarak küresel dengeye veya senteze ulaşılacaktı. Ardından
Yeni Medeniyet doğacak, bu da ruhani açıdan üstün küçük bu grup tarafından yönetilecek küresel
bir toplumun doğuşuyla sonuçlanacaktı. Şeytanın
güç verdiği tanrı-adamlar, kusursuz olacaktı.”17
‘Gezegen Komisyonu’ başkanı John Randolph
Price, İnsanüstü Yaratıklar isimli kitabında, “dünya üzerinde Yeni Çağ krallığı kuracak bazı ruhani
varlıklardan bahsetmekte, Yeni Çağın hayli gelişmiş ve “aydınlanmış” ‘insanüstü yaratıklar’ tarafından yönetileceğini belirtmekte ve “ilahi plan”a göre,
yeni ve parlak bir çağ başlamadan önce ‘dünyanın
temizlenmesi’ gerektiğini söylemektedir.”18 Hristiyanlar Uyanıyor gazetesi ise 1983’te “Tanrı’nın
Krallığı” gibi gösterilecek bir diktatör süper devletin doğacağını haber veriyordu: “Tanrı’nın Dünya
Üzerindeki Krallığı, para ve servet tekeli yani tekel
kapitalizmi (faşizm) demek olan küresel bir süper
devlet olacak.”19
Tarihte “büyücüler, sihirbazlar ve anlaşılması
güç filozoflardan” oluşan simyacılar denilen bir
hareket, Siyonizm’in bir kolu olarak çalışmaya başlıyor ve “kendi kendine Tanrılaşma teorisini” inşa
ederek “insanın, kendi gayretleri sayesinde” “Tanrı” olabileceğini iddia ediyorlardır.20 İlluminati’nin
inşa ettiği “Yeni Çağ hareketi” lideri John Randolph
Price’a göre, gezegende “aydınlanmış insanüstü yaratıklar” var olup kendisi bunları rehber edinmiştir. Bu “insanüstü yaratıklar,” kendisine “dünyanın
üzerindeki ruhani çağa” doğru yavaş yavaş ilerlemekte olduğunu açıklamışlardır: “Devrim başla17 Texe Mars, İllüminati, Entrika Çemberi, Timaş Yayınları,
İstanbul, 2016, s. 100-107, 122, 140-141, 200-202, 239, 54- 57,
175.

14 W. Engdahl, age., s. 2, 136-137, 285-286, 60-65, 73-77, 50-55, 81.

18 Texe Mars, age., s. 100-107, 122, 140-141, 200-202, 239, 54- 57,
175.

15 W. Engdahl, age., s. 2, 136-137, 285-286, 60-65, 73-77, 50-55, 81.

19 W. Engdahl, age., s. 2, 136-137, 285-286, 60-65, 73-77, 50-55, 81.

16 J. Coleman, 300’ler Komitesi, Komplocular Hiyerarşisi, Destek
Yayınları, 4. Baskı, 2016, s. 70-79, 50-51, 34-35, 91-92, 147-157.

20 Texe Mars, age., s. 100-107, 122, 140-141, 200-202, 239, 54- 57,
175.
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dı... Gidişat hızlanıyor. Tüm dünyada, kadınlar ve
erkekler yükselerek, bir gün tüm evreni yönetecek
yeni ırkın bir parçası olmak için öne çıkıyorlar.
Şimdi hep birlikte ilahi plâna uygun olarak, geleceği yaratabiliriz.”21
ABD senatörü ve Bill Clinton’ın Başkan yardımcısı olan Al Gore, Dengeli Dünya: Ekoloji ve İnsan
Ruhu isimli kitabında birtakım iddialarda bulunmaktadır. Kendisi “Dünyadaki ekolojide ruhani
bir boyutun bulunduğunu, ona tapınmanın doğru
olduğunu”, “Hristiyanlığın temelde kötü”, “Hinduizm, Budizm ve diğer Doğu dinlerinin” ve “Amerikan yerlilerinin Şamanizm’inin daha doğru” ve
“fikir zenginliği sunduğunu”, “herkesin içinde bir
Tanrı” olduğunu savunmaktadır. “Tanrı’nın içimizde olduğu fikrini kâfirlik” kabul eden Hristiyanları
ise eleştiriyor. “Tanrı, yukarılarda cennet diye bir
yerlerde yaşayan bir kişi değil” “Herkes Tanrı.” “Bir
kişi akıl gözüyle tüm yaratılanları bir araya getirirse, yaratıcıyı canlı bir şekilde görebilir.” “Doğa her
şeyiyle Tanrı’dır.” “İnsanlığın kaderi, gelecekte yeni
bir dinin ortaya çıkmasına bağlı. Böyle bir dinle
güçlenerek, dünyayı yeniden kutsama imkânına
sahip olabiliriz.”22
Günümüzde yeni Siyonistler ve elitler “büyük
devrimin” zamanının geldiğini düşünerek Tanrı
inancına şiddetle karşı çıkmaktadırlar: “Tanrı insanın paçalarından tutup onun ilerlemesini, güç elde
etmesini engelleyen bir sanıydı. Biz Tanrı’ya karşı
sorumluluklarımızı reddederek 200 yıldır dünyanın efendisi olduk. (...) Bu aşamadan sonra, hâlâ
dünyanın patronu olmak için Tanrı’yı ve ona karşı
sorumluluklarımızı reddetmek yetmeyecek: Bundan sonra Tanrı’dan geriye kalan hayaleti/hortlağı
da yok etmeliyiz. Vurmamız gereken hedef, ahlaktır. (…) Askerî ve ekonomik olarak vazgeçilmez olan
yoksullar yerine kendi çıkarları için hareket eden
20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda üçüncü sınıf insanları taşıyan vagonları (her ne kadar acımasız olsa da)
tamamen geride bırakmak ve sadece birinci sınıfla
geleceğe doğru ilerlemek istiyor.”23
Harari ise şunları yazıyor: “…Bulutların üstündeki Tanrı’nın akıllı tasarımı değil, bizim akıllı tasarımımız ve bulutlarımızın akıllı tasarımı. “Tanrı
olmak istemek değil, Tanrı olmak istememektir
ahlaksızlık…” 24 Monbiot de şöyle diyor: “…Birleşik
Devletler artık sadece bir millet değil, o şimdi bir
din… Amerika Birleşik Devletleri’nin artık Tanrı’ya
21 Texe Mars, age., s. 100-107, 122, 140-141, 200-202, 239, 54- 57,
175.
22 Texe Mars, age., s. 100-107, 122, 140-141, 200-202, 239, 54- 57,
175.
23 Ahmet H. Çakıcı, “Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’” http://ahmethakancakici.blogspot.com/2018/11/ailesiz-toplum-modernfamily-ya-sonras.html.
24 Y., N. Harari, Homo Deus, Tercüme eden: Poyraz Nur Taneli,
Kollektif Kitap, İstanbul, 14. Baskı 2018, s.53, 266, 239, 364;
http://www.diken.com.tr/homo-sapiensin-yazari-hararigereksizler-diye-yeni-bir-sinif-doguyor/

yakarmaya ihtiyacı yok; kendisi Tanrı…” 25 Bill
Gates de şunları yazmaktan geri durmuyor: “Benim artık paraya ihtiyacım yok, ben Tanrı’nın işini
yapıyorum.”26
SONUÇ: 21. ASRIN FIRAVUNLARI

Yukarıdaki ifadelerde bunlar, sadece Tanrı’ya
karşı çıkmıyorlar, aynı zamanda da kendilerinin
“Tanrı olduğu” vehmini dile getiriyorlar. O nedenle
bunlar, Firavun’un 21. yüzyıldaki temsilcileridirler.
Çünkü Firavun Hz. Musa’yı tehdit ederken Mısır
ülkesinin ilahı olduğunu söylemekte, bir kule inşa
ettirerek Hz. Musa’nın ilahına ulaşıp ona meydan
okumak istemektedir: “Firavun dedi ki: “Ey önde
gelenler, sizin için benden başka bir ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir
ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et, belki
Musa’nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu
yalancılardan (biri) sanıyorum.” (28/38)
Firavun Haman’dan Hz. Musa’nın ilahına ulaşacak bir kule yapılmasını istemekle Allah’a açıkça
meydan okumuştur. Günümüzün Firavunları da
sahip oldukları teknoloji, nanoteknoloji, özellikle
uzay teknolojisi sayesinde Allah’a meydan okumaktadırlar. Uzaydaki uyduları, geliştirdikleri elektromagnetik silahları, HAARP teknolojileri sayesinde
‘Tanrılık’ vehimlerini kuvvetlendirmekte, hedef ülkelerde biyolojik (küresel salgınlar) ve ekolojik bir
savaşla (yapay sel, yangın, deprem ve yanardağ patlamaları) insanüstü saydıkları “ırkın” rahat yaşayıp
yöneteceği yeni bir dünyanın inşası için “ıskarta”ya
çıkarılanlar da kurtulmak istemektedirler.
Bu tutum ve davranışlarının ilahi yasalara aykırı olduğu gerçeğini unutmuşlardır. Oysa Allah
“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların
Rabbi” (37/5) olup bütün bunları koruma altına
almış, her azgın şeytanın şerrinden korumuştur:
“Hiç şüphesiz, biz dünya göğünü ‘çekici bir süsle’,
yıldızlarla süsleyip-donattık. Ve itaatten çıkmış
her azgın şeytandan koruduk; Ki onlar, Mele-i
Alâ’ya kulak verip dinleyemezler ve onlar her yandan kovulur atılırlar; Uzaklaştırılırlar. Onlar için
kesintisiz bir azap vardır. Ancak (sözü hırsızlama)
çalıp-kapan olursa, artık onu da delip geçen ‘yakıcı
bir alev’ izler (ve yok eder).” (37/6-10) Ve “Gerçek
şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların
düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa,
Allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir
karşılık) vardır.” (14/46)
25 Gültekin, M., Türkiye- ABD İlişkilerinin Psikolojisi, Pınar
Yayınları, İstanbul, 2017, S: 67-95.
26 The Telegraph, 18 Ocak 2013.
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SİYASAL İSLÂM
İLE ARAP
REJİMLERİ
ARASINDAKİ
İMKÂNSIZ
ORTAKLIK
Hilmi EL-ESMER

İslâmcıların hâlihazırdaki rejimlerle deneyimlerine hızlıca
baktığımızda şöyle bir sonuca
varabiliriz: Rejimler İslâmcıları
yalancı şahit gibi kullandı. Hep
bilindiği üzere yalancı şahitler
mahkemeye el üstünde yani
arabayla evinden alınıp onurlu
ve şerefli bir şekilde götürülür. Tanıklığı bitince de gideceği yere yürüyerek gider, kimse
arabasına almaz. Zira onu mahkemeye giderken alanların artık
ona ihtiyaçları kalmamıştır.
Siyasi hayata “katılan”, seçim
ve demokrasi yalanına inanan
İslâmî hareketler de böyleydi.
Rejimler için istenen “meşruiyeti” sağladılar. Bu rejimler amaçlarına ulaşınca İslâmcıların
üzerine gittiler ve boğmaya
başladılar. Hatta soykırımdan
geçirmeye ve fiziksel olarak
köklerinden sökmeye çalıştılar.

T

üm reformistler, peygamberler
ve büyük fikirleri olanlar hep
direnişe, savaşlara ve kökünden sökülme girişimlerine maruz kalmışlardır. Bu, hayatın kurallarından
biridir. Bu yüzden İslâm düşüncesinin ve İslâmî rönesans projesinin
sahipleri, başarısızlıklarını başkalarının kendilerine yönelik direnişlerine bağlamamalılar. Basit ifade ile
İslâmcılar mevcuttakilerin yerini
almaya geliyorlar, direnişle karşılaşmaları ve başarı elde etmekten
alıkonulmaları gayet doğaldır. Bu,
dünyanın değişmeyen kanunudur.
Başarısızlığın bir sebebi veya gerekçesi değildir. Bu yüzden “Siyasal
İslâm”ın sahipleri Tunus sahasında
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yaşanan son muharebe veya savaştan sonra başarısızlıklarına başka
sebepler aramalılar.
Tunus muharebesi tabii ki ilk
değildi ve son da olmayacak. Arap
sahalarının ekseriyeti başarısız
İslâmî tecrübeler yaşadı. Malezya
ve Türkiye gibi Arap olmayan bazı
İslâmî sahalardaki başarı istisnaydı. Bu iki tecrübe şimdiye kadar
yapılandan daha fazla iç gözlemi ve
derinlemesine çalışmayı hak eden
özel iki deneyimdir. Sadece sempati babından değil, aynı zamanda
ilham ve öğrenme kabilinden ele
alınmalıdır bu deneyimler.
Çoğu kimse “Siyasal İslâm”ın
başarısızlık olgusu hakkında yazdılar ve araştırdılar. Ben bu kavramı kökeninin şüpheli olması nedeniyle kabul etmememe rağmen
istemeyerek kullanıyorum. Şöyle
ki bu kavram “yeşil tehlike” kavramını icat eden düşmanın laboratuvarlarında üretildi. Yeşil tehlike
kavramı da yaklaşık olarak Siyasal
İslâm kavramının eş anlamlısıdır.
Her ikisi de bize aynı olduklarını
gösteriyor.
Burada bu kavramı, icat edenlerin ne murat ettiklerini göstermek
için kullandığımız anlaşılmalıdır.
Zira bu kavram kısaca ümmetin
ulemasının, mücahitlerinin, davetçi ve düşünürlerinin bunalımdan
çıkmak için ortaya koyduğu her
türlü çabayı ortaya koymaktadır.
Tüm bu kesimler Batı emperyalizminin doğuda ve batıdaki tüm
uşakları, ajanları ve simgelerinin
hedefindeydi. Batı emperyalizmi
silahlarını bu savaşa adadı, kanlı
savaşları ateşledi, köklerinden söküp atmak veya insanları uzaklaştırmak için imajını lekeleyip çarpıtmak umuduyla milyarlarca dolar
harcanan devasa medya ve araştırma merkezleri kurdu.
Bu arada orijinal kavramı çarpıtmak ve içeriğini -cihat, adalet,
temizlik ve iffet gibi- sulandırmak
için örgütler ve devletçikler “icat
ettiler”.   Temiz davet içeriğini boşaltmak ve sevenlerinin gözünde
deforme etmek için yapıldı tüm
bunlar. Mekkeli kâfirlerin Hz.
Muhammed’i delilik ve büyücülükle yaftalayarak İslâm peygamberi
ve sahabelerine karşı kullandıkları
araçların aynısı.  Bu şeytani araçlar
bugün dahi hâlâ “etkin”. Şöyle ki
lafazanlar, İslâmcıların ve terörün

ittifak içinde olduğuna inanıyorlar.
Güya “Siyasal İslâm cemaatleri”
dedikleri gruplar ya uşakmış ya da
ülkeleri yıkmayı hedef alıyormuş!
Oysa bu cemaatler aynı zamanda
hem zalim rejimlerin hem de bu
rejimlerin kölesi uşakların da kurbanı.
İslâmcıların hâlihazırdaki rejimlerle deneyimlerine hızlıca baktığımızda şöyle bir sonuca varabiliriz: Rejimler İslâmcıları yalancı
şahit gibi kullandı. Hep bilindiği
üzere yalancı şahitler mahkemeye
el üstünde yani arabayla evinden
alınıp onurlu ve şerefli bir şekilde
götürülür. Tanıklığı bitince de gideceği yere yürüyecek gider, kimse
arabasına almaz. Zira onu mahkemeye giderken alanların artık ona
ihtiyaçları kalmamıştır. Siyasi hayata “katılan”, seçim ve demokrasi
yalanına inanan İslâmî hareketler
de böyleydi. Rejimler için istenen
“meşruiyeti” sağladılar. Bu rejimler
amaçlarına ulaşınca İslâmcıların
üzerine gitti ve boğmaya başladılar.
Hatta soykırımdan geçirmeye ve fiziksel olarak köklerinden sökmeye
çalıştılar.
Bu yüzden İslâmcılara yönelik
bu savaşı karşı devrim olarak adlandırıyoruz ancak Siyasal İslâm’ın
bu yanlışlarının kınanmasına ilişkin yorum yapacak değiliz. Çağdaş İslâmî projenin sahiplerinin
görmediği ve düşmanlarının çok
iyi bildiği husus şu: İslâmî proje
batılla ortaklık için uygun değil.
Hatta bu proje istikrarı bozmakla
nitelenmektedir. Bu yüzden hâli
hazırdaki statükonun “ortakları”
bu projenin daha da güçlenmeden
başını ezmek için adeta yarışmaktadırlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki
eğer İslâmcılar yükselirse hepsinin
kökünü kazıyacak.
Bu yüzden hâlihazırdaki rejim
ile “Siyasal İslâm” arasında tam bir

ORTADOĞU’DAN

ortaklığa imkân yoktur. Bu gerçeğin dışındaki her türlü yanılsamanın beyhude
olduğu, Arap rejimleri ile gerçekçi İslâmî
siyasi proje arasında
kurulan veya kurulmaya çalışılan tüm
ortaklıklarda görüldü. Deneyimler basiret sahipleri için
ortadadır. Rejimler
ile miras yasaları, ibadetler, “devletin dini
İslâm”, fetva kurumlarının varlığı ve vakıfların idaresi gibi bazı
hassas İslâmî tezahürler arasındaki belirsiz
ortaklıklar ise bahsettiğimiz ortaklıklar
değildir. İslâmcılığın
tüm bu tezahürleri,
rejimler için -din ve
devlet
bağlamında
İslâm’la ilgisi olmayan- bir süs veya hafif
kaplamadan ibarettir.
Burada şehit Dr.
Abdullah Azzam’ın
bize Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesinde “İslâm Dünyasının
Bugünü” adlı dersi
verirken dönem başında bu dersin asıl
isminin “İslâmî Olan
Dünyanın Bugünü”
olması
gerektiğine
dikkat çektiğini hatırlatmak isterim.
İşin püf noktası
burada…
Sonuçta
“Siyasal İslâm” ile
hâlihazırdaki herhangi bir Arap rejimi arasında tam gerçekçi bir
ortaklık olmaz. Peki,
alternatif nedir ve bir
asır boyunca devam
eden başarısız bir süreçten sonra İslâmî
hareketler nasıl bir
yol izleyecek? Bu da
Allah izin verirse ayrı
bir makalenin konusu…
( w w w. a r a b i 2 1 .
com, 4 Ekim 2021)

İHVAN’DAKİ
KRİZİN KÖKLERİ
Azzam TEMİMİ

Gizlilik norm hâline gelirse bazı
zayıf kimseler ve despotik eğilimlere
sahip kişiler bu gizli yapıdan istifade
ederler. Öncelikleri kamu yararına
karşı kendi kişisel çıkarlarına hizmet
etmek olur. Bu kimseler etkin bir
konuma geldiklerinde eleştiriyi kabul
etmezler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma görevini işlemez hâle
getirirler, her sorgulamayı günah/
hata sayarlar. Gerekçeleri ise cemaati tehditlerden korumaktır. Oysa
cemaat için en büyük tehlikenin kendileri olduğunu bilmiyorlar.

K

anımca -Allah en doğrusunu bilirMüslüman Kardeşler teşkilatı İhvan
cemaati içindeki - sadece Mısır’da değil,
çoğu ülkede ve sahada- krizin görüntülerine dair son yıllarda gördüklerimiz,
yalnızca bu cemaatle sınırlı değil ve bu
kriz sadece İslâmî yapıların başına gelen
bir durum da değil. Aksine neredeyse
yapılarında veya ilişkilerinde gizliliği
benimsemiş tüm teşekküllerin başına gelen bir durum. Cemaatin sert ve şiddetli
sıkıntılara maruz kalması durumunda
-işler kızıştığı vakit- bu kriz aleni şekilde
görülmektedir.
Mesele sadece yönetim sistemi ve yapıdaki kusurlarla alakalı değildir. Konu,
bu tür örgütlere dayatılan anormal şartlarda krizleri hızlı ve kararlı şekilde ele
alınmamasında kilit rol oynamaktadır.
Bunun sebebi de şeffaflığın olmamasından başka bir şey değildir.
Bu olguyu araştırma veya tartışmalarda ele alanlardan bazıları tüm etkenleri hesaba katmayabiliyorlar. Şöyle ki dış
etkenlerin, bu cemaatlerden bazılarının
uçurumun kenarına itilmesinde kilit rol
oynamasına rağmen sadece iç etkenlere
odaklanıyorlar.
Gizliliğin örgütlenmedeki rolü burada saklıdır. Rejimlerin bu cemaatlerin
izini sürmesi, tuzağa düşürme ve hatta
ortadan kaldırmaya çalışması sebebiyle
birçok İslâmî cemaate dayatılan bir durumdur bu. Gizlilik zaruret gereği olsa
da İhvan’da temel unsur değildir. Zira
gizlilik birçok konuyu şeffaf biçimde ele

almayı engellemektedir. Gizlilik idari,
mali ve siyasi yapılar arasındaki örtüşmenin temel nedenidir.
Gizlilik norm hâline gelirse bazı zayıf kimseler ve despotik eğilimlere sahip
kişiler bu gizli yapıdan istifade ederler.
Öncelikleri kamu yararına karşı kendi
kişisel çıkarlarına hizmet etmek olur. Bu
kimseler etkin bir konuma geldiklerinde
eleştiriyi kabul etmezler, iyiliği emredip
kötülükten alıkoyma görevini işlemez
hâle getirirler, her sorgulamayı günah/
hata sayarlar. Gerekçeleri ise cemaati
tehditlerden korumaktır. Oysa cemaat
için en büyük tehlikenin kendileri olduğunu bilmiyorlar.
Gizlilik sebebiyle cemaatlerin bünyesinde yayılan hastalıkların tedavileri zorlaşıyor ve yaşanan sapmaları düzeltmek
isteyenlere yollar kapanıyor. Bu yüzden
etkili çözüm cemaatin örgütlenmesinin
aleni olmasında saklı. Ki böylelikle hesap
verilebilirlik ve müzakere mekanizmaları güçlenir. Yalnız bu cemaatler, Arap
ülkelerinin çoğunda hukuka saygı göstermeyen, hakları kabul etmeyen ve başkalarının varlığını tanımayan çetelerin
yönettiği rejimler gölgesinde kendilerini
bu zulümlerden ve baskılardan koruyamadıkça bu etkili çözüm imkânsızdır.
Tam bir kısır döngü…
Gizli bir teşkilata sahip İslâmî cemaat
kendisini iki yönlü denklem karşısında
bulmaktadır. Bir yandan üyelerinin her
birinin kendileri üzerinde denetleyici
olması umuduyla yetiştirildiği takva-dindarlık unsuru bulunuyor. Diğer yanda
hiçbirinin, müdahaleci olmasını veya
bozulmanın sürmesini engellemesi beklenen örgütsel denetim ve hesap verme
araçları söz konusu değil. Yalnız takvanın caydıramadığı, şeytanın galip geldiği
ve nefsine mağlup olan kimseler cemaate dayatılan gizliliği kendileri için bir
sığınak görüyorlar. Böylelikle takva ve
kendini denetleme unsurlarına güvenmek anlamsızlaşıyor. Kendini denetleme
unsurunun gelişmesi için uygun çevre
oluşmuyor. Zaman geçtikte bu unsur göz
ardı ediliyor ve hatta bazı durumlarda
bozulmaya götürüyor. Özellikle de denetim ve hesaplaşma görevinin verildiği
kişilerden bazıları, zayıf şahsiyetleri, despotik eğilimleri ve fıtratlarındaki bozulmalar nedeniyle bu görevi yapmaya ehil
değiller. Bu yüzden de bozulmalar yaşanmakta, zulümler işlenmekte, üyeler isyan
etmekte, destekçiler kopmakta ve cemaat
dağılmaktadır.
(www.arabi21.com, 17 Ekim 2021)
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LİBYA:
GEÇMİŞİN
HAYALETLERİNİN
SEÇİM
KAPISINDAN
DÖNÜŞÜ
Abdullah EL-KEBİR

L

ibya’da Aralık seçimlerinin
hummalı sezonu, tüm suç sabıkasıyla Halife Hafter’in, yerel ve
uluslararası yargı tarafından aranan Seyf Kaddafi’nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesiyle
devam ediyor. Ardından kazanın
üçüncü ayağı Meclis Başkanı Akila
Salih’in adaylığı geldi. Salih, halk
anayasayı kabul etmeden, tercih
ettiği devlet tipine ve rejimin yapısına karar vermeden önce Hafter’e
rütbelerini, unvanlarını ve korkunç
suçlarını işlemesi için meşruiyet
vermişti.
Acaba başkanlık sistemi mi
olacak yoksa parlamenter sistem
mi? Yahut krallık sistemi tekrar mı
gelecek? Federal sistem mi olacak
yoksa merkezi sistem kalacak mı?
Başkanın yetkileri nerede bitecek,
parlamentonun ve hükümetin yetkisi nerede başlayacak? Seçimlerle
oluşturulacak yönetimin anayasal
bir dayanağı yok çünkü. Bu durum
seçimlerin ve özellikle de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sadece
Libya’nın iç işi olmadığını, bu ülkede çıkarları kesişen ve çatışan bir
dizi ülkenin çıkarlarını gerçekleştirecek uluslararası bir amaç olduğunu teyit ediyor.
Seyf, Akile Salih’in hem kendisi hem de Hafter’in adaylığı için
çıkardığı yasa doğrultusunda seçimlerde aday olmasını engelleyen
hukuki bir engel bulamadı. Şöyle ki
başarısız olmaları durumunda önceki konumlarına dönebilecekler.
Tabi Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybi gibi
güçlü bir aday seçimleri kazanma
şanslarını azaltıyor. Akile Salih kasıtlı olarak adaylık şartları arasına
“yargının aradığı isimlerin adaylığını engelleyici” bir madde koymadı.
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Çünkü Hafter, Şubat 2014’teki televizyon darbesi sonrası başsavcının
çıkardığı tutuklama kararıyla aranan bir isim.
Fakat işler bazen beklenmedik
noktalara kayıyor, bu süreçlerle
ilgili plan yapılamıyor veya dikkate alınmıyor. Zira adaylar, sadece
Akile’nin cumhurbaşkanı seçimlerine dair yasasının şartlarıyla değil,
medeni hakların kullanılmasıyla
ilişkili Libya’nın tüm mevzuatlarına sunulacak.
Seçimlerin ateşi ve tüm ayrıntılarla ilgili tartışmalar seçim tarihi
yaklaştıkça kızışacaktır. Seçim yasalarıyla ilgili itirazlar artacak, Hafter ve Seyf ’in adaylıklarına ülkenin
batısındaki tepkisel tutum değişmeyecek. Seçim merkezleri kapatılmakla tehdit edilmekte. Hafter’in
ülkenin doğusundaki güvenlik sistemini kontrolünde bulundurmasının gölgesinde İçişleri Bakanlığının
tüm seçim merkezlerinin güvenliğini sağlama planını uygulayabileceğine dair hiçbir garanti yok.
Dolayısıyla erteleme de dâhil tüm
ihtimaller, uluslararası çevrelerin
seçimlerin yapılması yönündeki
ısrarına rağmen gündemde. Tabi ki
bazı yerel ve bölgesel çevreler, mevcut kırılgan istikrarın devamlılığı
adına düşünülen ertelemenin risklerini de göz ardı etmiyorlar.
İktidardaki bu dönüşümün ve
dünün düşmanları ile dostları arasındaki ittifaklar haritasında beklenen ve beklenmeyen değişimlerin
hazmıyla yaklaşan siyasi gelişmeler bir yana, geçmişin hayaletlerinin dönüşü kesinlikle devrimin
sekteye uğradığına veya gerilediğine, tüm kuralları, erkânı ve ittifaklarıyla doğal varis Seyf Kaddafi
veya melez Hafter kanalıyla eski

rejimin dönüşüne işaret etmemektedir. Bu zamanlar geçmişteki
devrim ve değişim güçleri ile karşıt güçler arasındaki çekişmeden
farklı değil, doğal bir uzantısı. Önceki rejimin kalıntılarının iktidara
sıçramak, diktatörlüğün araçları ve
kurallarıyla yeniden yönetimi ele
geçirmek için gizlediği maskeler ne
kadar farklı olsa da çekişmenin özü
budur.
İtalyan filozof Gramsci yıkılmış
rejimin Kaddafi hayaleti kanalıyla
iktidarı tekrar ele geçirmeye çalışarak döndüğü şu anları “Eskinin
can çekiştiği ve yeninin bir türlü
doğamadığı” sözüyle en anlamlı
şekilde açıklıyor. Hiç şüphesiz can
çekişme uzayacak ve doğrum zor
gerçekleşecek. Fakat eskinin ölümü
kesindir, tüm bu doğum sancıları,
acı ve kandan sonra yeninin doğması gerekiyor! Değişim anı on yıl
önce geldi ve direniş tüm engellere
ve komplolara rağmen doğrulanarak ve tasdiklenerek devam ediyor.
Halklar özgürlük havasını içine
çektikten sonra zulmün kokusuna
geri dönmeyecek.
Bunun en güçlü kanıtı Suriye,
Tunus ve Sudan’daki halkların teslim olmaması, geçmiş karanlık rejimleri halkın iradesine boyun eğmeye ve teslim olmaya zorlayacak
kadar tüm araçlarla mücadelesini
sürdürmesidir. Libya halkı istisna
olmayacak ve hatta arzulanan değişimi gerçekleştirmeye, özgürlük
iradesini hayata geçirmeye, yarım
asırdan fazla bir süredir uğruna
nesillerin mücadele verdiği devleti
kurmaya daha yakındır.
(Libya Observer gazetesi, 18 Kasım 2021)
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MUNSİF
MARZUKİ’YE
VEFA
Kutub EL-ARABİ

Marzuki’nin tarihî direnişini
daha fazla anlatma ihtiyacı duymuyoruz ancak şu an Kays’ın
intikam alma ve imajını lekeleme amaçlı kirli saldırısına
maruz kalan bu isme mümkün
olan tüm moral desteği sunmamız bir vefa borcudur. Kartaca
Sarayı’nda oturan şahsın çılgınlığı öyle bir noktaya vardı ki
Tunus yargısının Marzuki hakkında uluslararası tutuklama
bülteni çıkartması kararı aldı.
Bu karar “ülkeye karşı kışkırtma
ve yabancı müdahalesi çağrısı
yapma” iddiasıyla Marzuki’nin
cımbızlanmış açıklamaları sonrasında geldi.

İ

ktidara halkın seçimiyle gelen
liderler ile silah gücüyle gasp
edenler arasında farklar vardır.
Adil ve emin hükümdar ile zalim
ve despot hükümdar arasında fark
vardır. Onun sonu ya hapistir ya da
kabirdir. Tunus’un eski cumhurbaşkanı, Yasemin Devrimi’nin ve hatta
tüm Arap Baharı’nın en büyük oğlu
ve şu ana kadar ona güvenen Munsif Marzuki bu ilk gruptan.
Marzuki halkını memnun etmek ve devrimin taleplerini hayata
geçirmek için tüm gayretini gösterdi. Hazırlanması 3 yıl süren ve
Arap Baharı’nın ilk anayasası sayılan Tunus anayasasını imzalaması
onun için bir onur olarak yeter. Son
olarak Tunus Cumhurbaşkanı Kays
Said mutlak güç arzusunu karşılamadığı için bu anayasaya darbe
yapmıştı.
Benim ve sizlerin Munsif
Marzuki’nin eğilimleriyle siyasi
noktada ayrı düşmemiz hakkımız
ancak bu ayrışma dolayısıyla onun
iktidar içinde ve dışındaki rolünü
inkâr edemeyiz, devrim öncesi ve
sonrası, iktidar öncesi ve sonrası

ilkesel tutumlarını unutamayız ve
ona vefasızlık gösteremeyiz.
Tunusluların kendi kanaatlerine göre liderlerini değerlendirmeleri hakları ancak -Tunus ve devrimi sevdalısı bir Mısırlı olarak- ben
Marzuki’nin sadece Tunus’ta değil,
Arap bölgesinin genelinde özgürlük ve demokrasiyi savunan tutumlarını, devrimden önce devrim lideri Zeynelabidin bin Ali yönetimi
gölgesinde bu misyonu nasıl omuzlarına aldığını görmezlikten gelemem. Şöyle ki baskıcı politikalara
karşı çıktığı için 1994 yılında hapse
atılmıştı. Tunus içinde muhalefet
etme yolları daralınca yürüyüşünü
tamamlamak için Fransa’ya gitti,
Tunus devriminin başarısı ve Bin
Ali’nin kaçışı sonrası döndü.
Marzuki’nin tarihî direnişini
daha fazla anlatma ihtiyacı duymuyoruz ancak vefa bizlere şu an
Kays’ın intikam alma ve imajını
lekeleme amaçlı kirli saldırısına
maruz kalan bu isme mümkün
olan tüm moral desteği sunmamızı
elzem kılıyor. Kartaca Sarayı’nda
oturan şahsın çılgınlığı öyle bir
noktaya vardı ki Tunus yargısının
Marzuki hakkında uluslararası tutuklama bülteni çıkartması kararı
aldı. Bu karar “ülkeye karşı kışkırtma ve yabancı müdahalesi çağrısı
yapma” iddiasıyla Marzuki’nin cımbızlanmış açıklamaları sonrasında
geldi. Oysa açıklamaların tamamı
dinlendiğinde bu iddiaların doğru
olmadığı anlaşılır. Ancak Kays rejimi ünlü hikâyede “kurdun kuzuyu
yemeye bilenmesine” benzer bir
tutum izledi. O hâlde bu karar bir
adli tutuklama emri şeklini alsa da
tamamen intikam amaçlı siyasi bir
karardır.
Marzuki Arap bölgesindeki
özgürlük ve değişim yanlılarının
boyunlarında bir borçtur. Bu adam
gerek Yasemin devrimi öncesi
Arap İnsan Hakları Komisyonuna
başkanlık ederken gerek Tunus
Cumhurbaşkanı olması sonrası gerekse de bu görevden ayrılıp Arap
Devrimlerini Savunma Konseyine
başkanlık yaparken daima ön saflardaydı.
Marzuki, benim gibi askerî darbelere karşı çıkan Mısırlıların boyunlarında bir borçtur. Çünkü ilk
günden itibaren bu darbeye karşı
dururken hâlâ aynı tutumunu korumakta ve tutumunun tehliklei

sonuçlarını umursamamaktadır.
Sonrasında, düşürülmesi için karşı
devrim güçlerinin üşüştüğü 2014
seçimlerinde bedelini hızlı şekilde
ödedi. Marzuki şehit Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye hapisteyken vefalı kaldı. Onu savunmak
ve serbest bırakılmasını sağlamak
amacıyla uluslararası kampanyaya
liderlik etti. Vefatından sonra da
Mursi Demokrasi Kurumuna başkanlık ederek tüm faaliyetlerine
katıldı.
76 yaşını ayak basan Marzuki
dinlenebilirdi ancak otuzlu yaşlarda bir genç gibi hareket ediyor. Yeni
sürgün yeri Fransa’da darbe karşıtı
her gösteri veya eyleme katılıyor.
Darbe suçuyla ilgili konuşmadığı
uluslararası bir forum bırakmadı.
Tunus’taki siyasi muhaliflerin mağdur edilmelerini ve Marzuki hakkında tutuklama emri çıkarılmasının gerçek sebebidir.
Marzuki 2011’de Tunus devriminin zaferiyle ve iktidara gelmesiyle tüm direnişçilerle birlikte
direnişinin meyvelerini topladı.
Bugün ülkesini ve halkını iğrenç
darbeden kurtarmak için ömrünün
sonlarında yeni bir direniş yürütüyor. Hayatını, Tunus’un tüm özgürleriyle birlikte bu darbeyi devirerek
sonlandırmasından çok memnun
olacaktır.
Bu darbe varlığını aylarca sürdürse de başarısızlığa mahkûmdur.
Zira bu darbe işlerin tabiatına, Tunusluların özgürlük ve refah hayallerine terstir. Tunus’un üzgün
insanları bu darbeye güçlü şekilde
karşı koymaktadır, tutuklama operasyonları onları asla korkutamaz.
Hatta darbeyi destekleyen veya
önceden sessiz kalan birçok kimse
tablonun netleşmesi sonrası tutumlarını değiştirmekteler. Devam
eden ve yükselen bu direniş karşısında Kays Said’in önünde halkına
boyun eğmek dışında başka seçenek yoktur. Bu halkın şairi şu şiiri
okudu ve bizler de aynen tekrarlıyoruz:
“Halk bir gün yaşamak isterse
Kader buna icabet etmeli
Ve gece geçmeli
Zincir kırılmalı”
(www.arabi21.com, 7 Kasım
2021)
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BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ’NİN
YENİ JEOPOLİTİK
PUSULASI
Hüseyin MECDUBİ 

Birleşik
Arap
Emirlikleri
Şam’dan çok uzakta olmayan
Türkiye’ye de kur yapmaya
başladı. Bu da bir başka ironi
olup Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın politikalarına karşıtlık noktasında Birleşik
Arap Emirlikleri’nin oynadığı
rol dikkate alındığında şaşkınlık yaratmaktadır! Erdoğan’ı
Müslüman Kardeşler Teşkilatı
İhvan’ın destekçisi olmakla
suçluyordu, ayrıca tüm veriler
BAE’nin Türkiye’nin 15 Temmuz
2016’da yaşadığı darbeye karıştığına işaret ediyordu.

B

irleşik Arap Emirlikleri dünyada ve özellikle de Ortadoğu’da
baş gösteren değişimleri hesap
ederek jeopolitik pusulasını değiştirmeye mi başladı? Bu körfez ülkesinin diplomasisinin yakın zamana
kadar Türkiye, İran, Çin ve keza
Suriye gibi düşman hanesindeki
ülkelerle ilişkilerinin zirveye çıkış
sürecini takip eden herkesin aklına
gelen soru bu.
Son iki ay zarfında Birleşik
Arap Emirlikleri diplomasisi, -ki
burada Abu Dabi karar alma merkezini kastediyoruz- en azından
son beş yıl boyunca baskın olan
ajandadan farklı tuhaf görülebilecek bir diplomatik ajandayı hayata

Muhammed bin Zayed
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geçirmeye başladı. Zira artık ne
Washington ana kıble ne Kahire
önemli bir rota ne de Riyad herhangi büyük ve stratejik kararlar almadan önce temel danışma durağı.
Keza ABD birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde Çin’in
askerî üs inşa ettiğini su yüzüne
çıkardı. Wall Street Journal bu
önemli veriyi aktardı ve ABD Başkanı Joe Biden’in Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid’e şahsen
yaptığı uyarıyı ekledi gazete. Birleşik Arap Emirlikleri’nin kararı
çok kışkırtıcı görülüyor. Çünkü bu
karar Washington’un dünyanın birinci gücü olma tahtını tehdit eden
Çin’in nüfuzunu kuşatma altına almaya çalışan ABD’nin çıkarlarıyla
çelişiyor.
Abu Dabi 10 veya 20 yıl zarfında Çin’i küresel liderlikten mahrum bırakacak bir gücün varlığının
imkânsız olduğunun farkında. Bu
bağlamda son yıllarda Yahudi-Çin
lobisi kurmaya başlayan İsrail’in
adımlarını izliyor. Bu durum Yahudilerin dünyanın ağırlığının
Avrupa’dan ABD’ye geçtiğini anlamalarının akabinde Birinci Dünya
Savaşı sonrası sessiz şekilde ve ardından İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra büyük oranda Yahudi lobisinin Britanya’dan ABD’ye geçişine benziyor. Aynı zaman zarfında
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin
Körfez petrolünü terk etmesi gölgesinde Çin’in gelecekte Birleşik
Arap Emirlikleri petrolü dâhil
Körfez petrolünü en fazla tüketen
devlet olacağını biliyor. Dolayısıyla
Birleşik Arap Emirlikleri’nin geleceğinin bir parçası Çin’le kuracağı
ilişkilerin niteliğine dayalıdır. Abu
Dabi, Çin’in yıllardır inşa ettiği ipek
yolundan uzak durmak suretiyle
Asya kıtası ve Ortadoğu’da bir gelecek görmenin imkânsız olduğunu
anladı. Batının İran’a karşı savaş
açma zorluğunu -özellikle de
Çin ve Rusya’nın bu ülkeyi silahlandırması gölgesinde- gördü. Üç ülke -Çin, Rusya ve
İran- arasında imzalanan stratejik anlaşmaya ilaveten Birleşik
Arap Emirlikleri bu
beklentilere dayalı
pragmatist bir politika izlemeye başladı. Bu strateji İran’a
karşı savaş kararı

Recep Tayyip Erdoğan

alınmayacağını teyit etmesi sonrası Cumhuriyetçi Başkan Donald
Trump döneminin son iki yılında
izlenmeye başlanmıştı aslında. Dışişleri Danışmanı Envar Gargaş’ın
birkaç gün önce Abu Dabi Stratejik Buluşması’ndaki açıklamaları
oldukça önemli: “Birleşik Arap
Emirlikleri, diplomasiyi seçen ve
çatışmadan sakınan siyasi seçenek
çerçevesinde İran’la gerginliği düşürmek için adımlar atıyor”.
İran’la irtibatlı olarak Birleşik
Arap Emirlikleri, Tahran’ın müttefiklerinin yenilmesine izin vermeme ısrarı gölgesinde Yemen’de
Husilere yönelik savaşı kazanmasının zorluğunu görüyor. Aşamalı
olarak Suudi Arabistan’la askerisavaş irtibatını koparmaya başladı.
Bununla birlikte Yemen’in güneyindeki nüfuzunu devam ettirdi.
Suudi Arabistan’la müttefik konumunu değiştirmedi ancak İran’a
yakınlaştı ve Yemen savaşı 2019’da
başlayan bu sessiz değişimin testi
ve tanığı olmayı sürdürüyor ancak
henüz gelecekteki gelişmelerden
endişe ederek tam çekilme için uygun reçete bulamadı Birleşik Arap
Emirlikleri.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
pusulasında yaşanan değişimdeki
büyük ironilerden biri de Dışişleri
Bakanı Abdullah bin Zayid’in 9 Kasım günü başkent Şam’a inmesiydi.
Oysa Birleşik Arap Emirlikleri bu
Arap ülkesine yönelik savaşın en
büyük finansörlerinden biri, Beşşar Esed rejimine yönelik en fazla
kara propaganda yapanların başında geliyordu. Arap ve uluslararası
medyada Birleşik Arap Emirlikleri
devletiyle irtibatlı analistler bu
adımın “Suriye halkı için” atıldığı
yorumları yaptılar. Gerçi karşı devrime liderlik ederken Birleşik Arap
Emirlikleri ne zaman halkları düşünür oldu?!
Birleşik
Arap
Emirlikleri
Şam’dan çok uzakta olmayan
Türkiye’ye de kur yapmaya başladı.
Bu da bir başka ironi olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
politikalarına karşıtlık noktasında
Birleşik Arap Emirlikleri’nin oynadığı rol dikkate alındığında şaşkınlık yaratmaktadır. Erdoğan’ı Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan’ın
destekçisi olmakla suçluyordu, ayrıca tüm veriler BAE’nin Türkiye’nin
15 Temmuz 2016’da yaşadığı
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darbeye karıştığına işaret ediyordu. Kahire ve Ankara’nın görüşmelere başlaması ve Riyad’ın
geçmişin sorunlarını -gazeteci
Cemal Kaşıkçı dosyası da dâhilaşıp Türklerle anlaşmaya hazır
olduğunu göstermesi sonrası
Birleşik Arap Emirlikleri de kendisini bu yakınlaşmaya mecbur
gördü. Birleşik Arap Emirlikleri
ayrıca Türkiye’nin son yıllarda
ön plana çıkan askerî sanayisi sayesinde bölgesel karar alma noktasında güçlü bir yer edinmeye
başlaması sonrası Ankara’ya yakınlaşıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin
jeopolitik pusulasında yaşanan
şaşırtıcı değişim dünyanın ve
özellikle de Ortadoğu bölgesinin
yaşadığı gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Donald Trump’ın
gitmesi bu değişimin arkasındaki temel etkeni oluşturuyor.
Trump Abu Dabi’nin farklı ülkelerden siyasi maceralarına
kucak açmıştı. Aynı zaman zarfında Ortadoğu ve Akdeniz’de
Fransız müttefikin rolü geriliyor.
Sonra İsrail’in, komşularının artan gücünden mustarip olduğu
ve artık Ortadoğu’daki kararlarda belirleyici bir güç olmadığı
bir zamanda Tel Aviv’le ittifak
tek başına geleceği garanti altına almak için yeterli değil. Son
olarak Demokrat Joe Biden’in
-postmodern darbe karşıtlığı
da dâhil- farklı planlarla Beyaz
Saray’a gelişi. ABD’nin Sudan
ve Tunus’taki darbenin liderleri
üzerindeki güçlü baskısı bu farklı planları doğruluyor.
Arap Baharı’na yönelik karşı devrimi yönetmekten başlayarak ve ardından okyanustan
Körfez’e kadar Libya, Sudan ve
Tunus dosyalarına karışarak
siyasi maceralara liderlik eden
Birleşik Arap Emirlikleri şimdi
kendisini jeopolitik pusulasını
değiştirmek zorunda görüyor.
Bu süreç hazırlık aşamasında ve
hatta geleceği hesap eden proaktif bir süreçtir. Keza siyasi haritalar çizebilen büyük devlet rolü
oynama hayali veya yanılgısının
sonucu olacak büyük kayıplara
uğramamayı hedeflemektedir.
(el-Kuds el-Arabi, 23 Kasım
2021)

LÜBNANLILAR
VE ÇÖKMÜŞ
DEVLETİN
BAĞIMSIZLIK
KUTLAMASI
Semir ATALLAH

L

übnanlılar bağımsızlık “bayramını” kutlamaya zorlandı. Kutlamak isteyenler de var tabi. Lübnanlıların yüzde 70’inin ilaç alacak
parası yok. Yüzde 30’unun akşam
yemeği parası yok. Paraları yüzde
90 değer kaybetti. Hükümetleri
toplanamıyor. Venezuella ve İran’la
ilişkileri iyi ama dünyanın geri kalanıyla kopuklar. Elektrikleri kesik.
Okulları ve hastaneleri kapalı. Yargı
felç. Arabaları yakıtsız. Aşağılanıyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında
küçük düşürülüyorlar.
Bununla birlikte cumhurbaşkanlığı, Beşşar el-Huri, Riyad
es-Sulh ve Sabri Hammade gibi
geçmişin liderleri devletin başında olduğundan bu yana en kötü
bağımsızlık gününü kutlamakta ısrar etti. Cumhurbaşkanlığı benzeri
görülmemiş bir cürete sahip. Cüret
cesaretin tersidir. Cesaret asalet,
karakter ve fedakârlığa dayanır.
Cüret ise zorbalık, hırsızlık, kibirdir, insanların hakları, kanaatleri,
istikrarları, ekmekleriyle yorgun
günleri ve uykusuz geceleriyle uğraşmaktır.
Bir süredir Lübnan barış döneminde devletin görmediği iğrenç
bir şey yaşadı. Çok sayıda güvenlik
görevlisi maaşları kuşa döndüğü
için işini yapmıyor.
Dünya Bankası, dünya ekonomik krizinin 19. yüzyıldan bu yana
dünyanın en kötü krizi olduğunu
resmi olarak ilan etti. Başkanının
kendi halkına “cehenneme gittiklerini” söylediği cumhurbaşkanlığı,
kutlayabilecek bir şeyler buluyor.
Her zaman tekrar ettiğinin dışında
söyleyecek bir şey bulamıyor.
Cumhurbaşkanı kutlama için
bir fırsat buldu. Bir gün dahi kendisiyle hemfikir olmamış parlamento

başkanını, işlerini engellediği ve
hakaret ettiği başbakanı kutlamaya
katılmaya zorladı. Keza daha önce
Saad Hariri ve Mustafa Edib’i aşağılamıştı. Lübnan’ın iflas ettiğini ilan
etme görevini üstlenen Hassan Diyab ve hükûmetine onay verdi. Bu
hükûmet zamanında her şey çöktü.
Göreve başladığında 1 dolar 1500
liraydı. Şimdi 22-23 bin lira. Ancak
umurlarında değil. Zira cumhurbaşkanı tüm bu zulmü, yıkım ve
eziyeti bir “suç soruşturmasına”
onay vererek telafi etti. Lübnan’ı aptal ve cahil bir halk olarak görerek
Merkez Bankası başkanı kendisini
sorumluluklardan kurtardı.
Cumhurbaşkanlığı mum ışığında bağımsızlığı kutladı ancak bize
neyi kutladığını söylemedi. Belki
en kötü günlerini, belki Lübnan’ın
devlet, halk ve tarih olarak gördüğü en büyük acıları ve aşağılanmaları kutluyor. Başlıca üniversiteleri
göç ediyor, doktorları ülkeyi terk
ediyor. Göç edemeyenler devletin
kendi can çekişini kutlamasını izleyerek aşağılanmaya katlanıyorlar
ve sabrediyorlar.
Lübnan cumhurbaşkanlığı hem
can çekişiyor hem kutlama yapıyor.
Milletler Lübnan’ın ölümünden
endişe ederken cumhurbaşkanlığı
mutlu. Çünkü ölümü Cibran Basil’i
saraya taşıyacak. Basil ve tüm aile
fertleri ülkeye döndüler ancak
hepsi geri çıktılar, Basil tek kaldı.
Bir milyon kişi Lübnan sokaklarına inerek Basil karşıtı sloganlar
attı. Cumhurbaşkanı birkaç dakika
sarayın balkonuna çıkarak kara
bulutların arkasında mucizevi bir
görünümle destek verdi. Bu insanlar Basil’in kutsanmasını kabul etmiyorlar ama görev teslimi hatıra
fotoğrafını beklemekten başka bir
seçenekleri yok. Herkes kutlamaya
çağrılıyor. Zorlama çağı bu.
(Şarkulevsat, 26 Kasım 2021)
Arap dünyası medyasından derleyerek ORTADOĞU’dan sayfasını hazırlayan ve tercüme eden Halil Çelik.
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SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASET VE
DEVLET ANLAYIŞI
MEHMET EDİP BEKİ
Said Halim Paşa gibi önemli bir devlet ve düşünce adamının siyasi meselelere yaklaşımı, bizlere
siyasi konulara Müslümanca bir bakış açısının nasıl olabileceğini göstermesi ve bu konuda
çelişik olmayan, arı, kendi kaynaklarından beslenen bir zihin haritası oluşturmanın işaretlerini
vermektedir. Said Halim Paşa’nın İslâm siyaset ve devlet anlayışı ile ilgili ilkesel ve muhtasar
olarak ortaya koyduğu düşünceleri geliştirmek, aynı zamanda kültürel tekâmülü sağlamak
bakımından da önemlidir.

S

aid Halim Paşa, küçük yaşlardan
itibaren aldığı geleneksel eğitimin yanı sıra İsviçre’de siyasi ilimler
tahsili yapmış, sonrasında II. Abdülhamid döneminde Osmanlı bürokrasisinde önemli görevlerde bulunmuş
bir Osmanlı aydını ve bürokratıdır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üst
düzey yöneticiliğini de yapmış olan
Paşa, Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na girdiği sırada Sultan VI.
Mehmed zamanında da sadrazam olarak görev yapmıştır. Bulgaristan tarafından işgal edilen Edirne’nin yeniden
Osmanlı topraklarına dâhil edilmesi,
Makedonya Türklerinin Yunanlılar
tarafından göçe zorlanması, Ege Adaları meselesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi İttifak ve İtilaf Bloklarıyla ittifak
arayışları, Osmanlı Devleti’nin savaş
sırasında ‘bîtaraf ’ bir politika izleme gayreti, Birinci Dünya Savaşı’nda
Osmanlı’nın idaresi ve tehcir meselesi gibi önemli konularda irade ortaya
koymuştur.
Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde etkili olan Talat Paşa ve
beraberindeki paşaların kendisine
karşı takındıkları tutumlar Paşa’nın
çoğu zaman zor durumda kalmasına
neden olmuştur. Şubat 1917’de sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra kendi döneminin hesabını vermek için talepte
bulunmuş ve kaçması yönündeki telkinlere itibar etmemiştir. İngilizlerin
talebi üzerine yakalanmış ve Malta’ya
sürgüne gönderilmiştir. Millî Mücadele döneminde Ankara Hükûmeti
ile İngilizler arasında imzalanan antlaşmayla Malta sürgünü sona ermiş
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ancak İstanbul’a dönme talebi,
dönemin Sadrazamı tarafından
kabul edilmemiştir. İtalya’da
yaşamak durumunda kalan
Said Halim Paşa, 1921 yılının
sonlarında bir Ermeni suikastçı tarafından şehit edilmiştir.
İSLÂMCILIK, SAID HALIM
PAŞA VE SIYASETIN TEMEL
İLKELERI

İkinci Meşrutiyet dönemi
İslâmcı aydınları içerisinde
etkin ve diğer aydınları da bir
şekilde etkilemiş olması yönüyle ön plana çıkan Said Halim
Paşa, İslâm dünyasını olduğu
kadar, orada siyaset eğitimi aldığı
için Batı dünyasını da iyi tanıyan bir
isimdir. 1910 yılından itibaren küçük
ama önemli eserler kaleme almıştır.
Bu eserlerde genel olarak İslâm
coğrafyasının ve Osmanlı
toplumunun durumunu
analiz etmiş ve çözüm
önerileri sunmuştur. Paşa’nın tartıştığı meseleler,
bugün de güncelliğini korumakta ve tartışılmaktadır.
Said Halim
Paşa,
İslâmcılık
düşüncesinin önemli
isimlerinden
biri

SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASET VE DEVLET ANLAYIŞI

olarak kabul edilmektedir. Hatta Paşa’nın İslâmcılık
Said Halim Paşa’nın siyasi düşüncelerinin temelinde, Allah’ın hâkimiyeti anlayışı vardır. Said
düşüncesinin ideoloğu ve öncüsü olduğu görüşünü
Halim Paşa, hâkimiyetin mutlak olarak Allah’a
savunanlar da vardır. Said Halim Paşa, yaşadığı döait olduğu inancındadır. Ona göre bu hâkimiyetin
nemde kendisini ‘İslâmcı’ diye nitelendirmemişgerçekleşmesi inanç, ahlak, sosyal hayat ve siyasi
tir. Ancak, İslâm’ın bir bütün olarak algılanması
hayata dair İslâm esaslarının bir bütün olarak tatve hayata tatbik edilmesini temin bakımından
bik edilmesi ile mümkündür. Aynı şekilde kendi‘İslâmlaşmak’ kavramı altında, İslâm itikadını esas
si, İslâm’ın siyasi esaslarının, sosyal esaslarından,
alan sistemli bir düşünce ortaya koymuştur.
sosyal esaslarının ahlak esasSaid Halim Paşa, Batı melarından, ahlak esaslarının
deniyetini tanıyan ve Batı’ya
ise İslâm inancından doğdukendinden emin eleştiriler
ğu görüşünü düşüncelerinin
getiren bir mütefekkirdir. YaSaid Halim Paşa, herkesin
merkezine koymuştur. Said
şadığı dönemin gerek Batı,
Halim Paşa, hayatı ve varlığı
gerek İslâm dünyası ve gerekhukuk önünde eşit olduğu,
bir bütün olarak ele almakta,
se Osmanlı Devleti açısından
ancak herkese, kişilerin şahsi
hiçbir şekilde din ve din dışı
önemli bir dönem olması, Said
yeteneklerini köreltecek
ayrımını kabul etmemektedir.
Halim Paşa’nın ileri sürdüğü
Ayrıca Said Halim Paşa
şekilde eşit uygulamalarda
siyasi düşünceleri daha değerİslâmiyet’in Müslüman topli kılmaktadır. Sömürgeciliğin
bulunulmasının doğru
lumlar için sabit bir devlet formühim bir noktaya ulaştıolmadığı görüşündedir.
mu sunmadığını, dini olan ve
ğı, Birinci Dünya Savaşı’nın
Ferdin
nitelikli
hâle
dini olmayan ayrımını doğru
yaşandığı, milliyetçilik dübulmadığını, Müslüman topşüncesinin yaygınlaştığı, çok
gelmesinin toplumu üstün
lumların kendi içlerinde farklı
uluslu
imparatorlukların
konuma getireceğini,
siyasi yapılar geliştirmek duyıkılmaya yüz tuttuğu, ulus
bunun da toplumsal
rumunda kalmaları hâlinde
devletlerin inşa edildiği, İslâm
bile, İslâm toplumunun birdayanışmanın ve dolayısıyla
birliği politikasının Batılılar
liğini elzem kabul ettiğini ve
marifetiyle akim kalmaya
İslâm kardeşliğinin
bu birliğin Halifelik makamı
zorlandığı, Osmanlı payitahönünü açabileceğini ileri
etrafından şekillenmesi gerektının yerini Millî Mücadele’yi
tiği düşüncesinde olduğunu
sürmektedir.
Said
Halim
yürüten Ankara’ya bıraktığı
belirtmektedir.
bir dönemde Müslüman bir
Paşa, siyasi anlamda millî
devlet ve düşünce adamı olan
irade hâkimiyetini, İslâm’a
Said Halim Paşa’nın görüşleri,
SAID HALIM PAŞA’YA
uygun bulmamaktadır.
İslâm düşüncesinin bütünlüğü
GÖRE SIYASETIN KURUCU
Hayatın her alanında olduğu
bağlamında özgün ve özellikle
PRENSIPLERI
İslâm Dünyasının geleceği bagibi siyasi alanda da şeriatın
Said Halim Paşa istibdat
kımından önemli kabul edilyönetiminin İslâm’a uygun
hâkimiyetini
benimsemekte,
mektedir. Said Halim Paşa’nın
olmadığını ve İslâm’ın bunmillî irade hâkimiyetini
İslâm’da Teşkilât-ı Siyâsiyye
dan mesul tutulamayacağını
adıyla tercüme edilen son esekabul etmemekte ancak
düşünmektedir. İstibdadı topri tam olarak söz konusu siyasi
şeriatın hâkimiyetine ters
lumu maddi ve ahlaki olarak
konulardaki değerlendirmelegerileten, geleceğe dair ümitdüşmemesi durumunda
rine yer vermektedir.
lerini ve terakki arzularını yıBu yazıda Said Halim
millî iradenin ikincil
kan bir yönetim gaspı olarak
Paşa’nın istibdata karşı ololarak dikkate alınabileceği
değerlendirmektedir.
Böyle
mak, hürriyet, meşrutiyet ve
düşündüğü için Meşrutiyet ve
düşüncesini
savunmaktadır.
kanûn-i esasi, eşitlik ve dayaKânun-i Esasi’yi desteklemiş
nışma anlayışı, hâkimiyet teve II. Abdulhamid’i şiddetle
lakkisi, millî irade hâkimiyeti
eleştirmiştir. İslâm’ın, insanın
ve demokrasi anlayışı gibi
tekâmülü için ona hürriyetin
siyasi düşüncelerine kaynakkapılarını daima açık tutması
lık eden kavramlar ile ilgili yaklaşımları, İslâm’da
ile ilgili bir sorumluluk yüklediği anlayışında olan
siyasi yapının oluşumu ve bu yapının terakki anSaid Halim Paşa, hürriyet ile şahsi kabiliyetler aralayışı üzerinden hedefi ve vahdet-i İslâm yönüyle
sında bir paralelliğin olduğu düşüncesindedir. Ona
kapsamı ile ilgili görüşleri mücmel bir şekilde ele
göre kabiliyetler geliştikçe, hürriyet de artacaktır.
alınacaktır.1
1

Geniş bilgi için bk. Beki, Mehmet Edip, İslamcı Düşünür Said
Halim Paşa ve Siyasi Düşünceleri, Basılmamış Doktora Tezi,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü, 2021.
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Bununla bağlantılı olarak eşitliği, herkese kendi yeteneklerini inkişaf ettirebilme hakkı sunmak olarak tanımlamaktadır.
Said Halim Paşa, herkesin hukuk önünde eşit
olduğu, ancak herkese, kişilerin şahsi yeteneklerini köreltecek şekilde eşit uygulamalarda bulunulmasının doğru olmadığı görüşündedir. Ferdin
nitelikli hâle gelmesinin toplumu üstün konuma
getireceğini, bunun da toplumsal dayanışmanın
ve dolayısıyla İslâm kardeşliğinin önünü açabileceğini ileri sürmektedir. Said Halim Paşa, nitelikli
bir toplumu öngördüğü hâlde, siyasi anlamda millî
irade hâkimiyetini İslâm’a uygun bulmamaktadır.
Hayatın her alanında olduğu gibi siyasi alanda
da şeriatın hâkimiyetini benimsemekte, millî irade hâkimiyetini kabul etmemekte ancak şeriatın
hâkimiyetine ters düşmemesi durumunda millî
iradenin ikincil olarak dikkate alınabileceği düşüncesini savunmaktadır.
Said Halim Paşa’nın demokrasiye bakışı ile ilgili
farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmacıların bir kısmı Said Halim Paşa’nın demokrasiyi millî
ve yerli, bir kısmı şerî demokrasi şeklinde benimsediğini savunurken, bir kısmı ise onun demokrasiyi
benimsemediğini hatta modern demokrasiye ilk
eleştiri getirenlerden biri olduğunu ileri sürmektedirler. Said Halim Paşa, demokrasi ifadesini metinlerinde, meramını Batıcı aydınlara ve Batılılara
daha iyi anlatabilmek için kullandığını açık bir şekilde ifade etmektedir. Binaenaleyh din-devlet ayrımını kabul etmeyen ayrıca egemenliğin millete
ait olması esasında olduğu gibi azınlığın çoğunluğa
tahakkümüne neden olacak başka uygulamaları
da doğru bulmayan Said Halim Paşa, demokrasiyi
sınıflar arasında eşitliğin sağlanması ve Asr-ı Saadette Müslüman halkın belli konularda yönetimle
istişare etmeye davet edilmesi anlamında kullanmaktadır. Metinlerde Osmanlı demokrasisi ifadesini kullanırken ya da İslâmiyet’in mükemmel bir
demokrasi ile örtüştüğünü söylerken kastettiği husus budur. Zira kendisi Batı demokrasisinin hiçbir
şekilde Müslüman toplumlar için uyumlu olamayacağı şeklindeki kanaatini özellikle vurgulamaktadır.
DEVLET YAPISI ILE İLGILI DÜŞÜNCELERI

Said Halim Paşa devlet yapılanması ile ilgili olarak İslâm’ın bir hükûmet etme sisteminin tesisini
âmir olduğu ancak belli bir yönetim modeli dayatmadığı görüşündedir. Mamafih Müslüman toplumlara genel manada Halifelik sistemini, toplumlar
özelinde ise devlet başkanlığı sistemini önermektedir.
Said Halim Paşa, fert ve toplumun gelişimini
önemseyen, bilinçli bir toplum hedefleyen ve bilinçli fert ve toplumu siyasi yapının zemini olarak
kabul eden bir siyasi yapıyı savunmaktadır. Bununla birlikte Said Halim Paşa, tüm yetki ve sorumluluğun bir kişide yani devlet başkanında toplanması
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gerektiğini ve devlet başkanlığı gibi önemli bir vazifeye gelecek kişiyi belirleme görevinin ise, bilinçli fert ve topluma ait olduğu düşüncesindedir. Ona
göre devlet başkanı, bütün yetki ve sorumluluklara
sahip olmalı, Allah’a ve millete karşı tek sorumlu
olmalıdır. Devlet başkanının en önemli görevi tabii olarak şeriatın bütün esaslarıyla hâkimiyetini
sağlamak ve onun icrasını gerçekleştirmektir. Ayrıca İslâm ümmetinin ve İslâm toplumunun dünya
ve ahiret saadetini en güzel şekilde sağlayabilecek
çalışmaları yapmakla da yükümlüdür. Devlet başkanı bu noktada zafiyet gösterdiği takdirde, millet
devlet başkanını görevinden alabilecek durumdadır.
Said Halim Paşa, devlet başkanı ve hükûmetin
yanı sıra, millet adına hükûmetin çalışmalarını
takip etmek ve denetlemekle yükümlü bulunan
bir meclisten de bahsetmektedir. Ona göre meclis,
yürütme kuvvetinden ve devlet reisinden bağımsızdır. Bunların dışında siyasi anlamda önemli bir
unsur olan yasama kuvveti ile ilgili olarak da farklı
bir yaklaşım ortaya koymaktadır: Said Halim Paşa,
yasama kuvvetinin Meclise ait bir görev olmadığını
düşünmektedir. O, yasama kuvvetinin tıpkı meclis
ve yürütme kuvveti gibi bağımsız bir özelliğe sahip
olması ve alanında uzman fıkıh âlimleri tarafından
oluşturulmuş bir ‘fukaha konseyi’ marifetiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu konsey, yapılacak kanunların İslâm şeriatına uygunluğunu gözetmek ile yükümlü olacaktır.
Said Halim Paşa, Batılı tarzda bir parti anlayışını İslâm’a uygun bulmamaktadır. Ona göre partilerin birbirleriyle çatıştığı bir siyasi yapı, uyumsuz
ve sorunlu bir sosyal yapıdır. Devlet başkanının
halk tarafından seçileceğini söylese de seçimin
nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çok fazla detay
vermemektedir. Devlet başkanının şeriatın gereklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması
durumunda milletin onu değiştirebileceğini ifade
ettiği hâlde bunun nasıl olabileceği ile ilgili teferruata girmemektedir. Başka bir ifadeyle bütün vatandaşlar mı sandık başına gidecek? Yoksa her bölgede, vatandaşların seçmiş olduğu seçkin kimseler
mi vatandaşlar adına rey kullanacak? Seçmende
ve seçilecek kişide ne tür özellikler aranacak? Said
Halim Paşa bunlarla ilgili ayrıntı vermemekte,
muhtemelen çerçevesini İslâm esaslarıyla çizdiği
esaslarla birlikte toplum ve fertte bulunması gerektiğini ifade ettiği bilinç hâline istinaden, bunları
toplumların mevcut kültürel yapılarına ve geleneklerine bırakmaktadır. Zaten eserlerinde İslâm’ın
siyasi yapısıyla ilgili olarak kendisinin ana hatları
ve ana ilkeleriyle bir görüş ortaya koyduğunu, işin
uzmanlarının ise bunu daha derinlikli olarak geliştirebileceklerini ifade etmektedir.
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SIYASI DÜŞÜNCENIN KAPSAMI:
İSLÂM BIRLIĞI (VAHDET-I İSLÂM)

Said Halim Paşa İslâm’ın siyaset anlayışını, bu
anlayışın kapsamını ve siyasi yansımalarını milliyetçilik, vahdet-i İslâm ve halifelik kavramları
üzerinden değerlendirmektedir. Paşa, milliyeti hayatın gerçeklerinden biri olarak kabul etmekte ve
İslâm’ın, milliyete karşı olduğu şeklindeki düşünceleri yanlış bulmaktadır. Ancak milliyetçiliği yanlışlıkları, hurafeleri, taassup ve bencilliğinin yanı
sıra bölgesellik damgasıyla İslâm’ın evrenselliğine
zarar vermesi, toplumda sosyal ve siyasal bölünme
ve parçalanmalara zemin hazırlaması, toplumdaki
hedef birliğini bozması ve İslâm’ı kabul ettiği halde İslâm öncesi geleneklerin hayatiyet bulmasına
imkân tanıyan bir düşünce yapısı olması dolayısıyla eleştirmektedir. Said Halim Paşa, bir yandan toplum için millilik vasfının ne denli önemli
olduğunu vurgularken, bir yandan da, milli irade
hâkimiyetinde olduğu gibi, ancak İslâm’ın temel ilkelerine aykırı olmaması kaydıyla milli unsurların
benimsenebileceğini vurgulamaktadır.
Said Halim Paşa, insanı önemli ve üstün kılacak
olan hususun, onun sosyal, siyasal ve bireysel alandaki tekâmülü olduğunu düşünmektedir. İslâm’ın
insanı, sosyal ve siyasi bir unsur olarak kabul ettiğini ileri süren Said Halim Paşa’ya göre, bu anlayış
insanı aynı zamanda kavmiyet anlayışına ve onu
kabul etmeye götürür. Bir fert kendinde ve mensubu bulunduğu kavim içinde İslâm’ın hakikatlerini
tezahür ettirirse, bu durum kaynaşmak durumunda olduğu diğer kavimler ile olan kaynaşmasını
ve dolayısıyla İslâm hakikatlerinin daha geniş
manada tezahür etmesini sağlayacaktır. İslâm’ın
öngördüğü dayanışma ve kardeşlik, bütün Müslümanları, soyları, menşe ve dilleri ne olursa olsun,
mevcut halleriyle kabul etmeyi gerektirmektedir.
İslâm’ın bu yaklaşımı inançtaki tevhid anlayışının,
sosyal ve siyasal alanda da şekillenmesini zorunlu
kılmaktadır. Ki bunun siyasal alandaki karşılığı,
İslâm birliğidir. Yani bütün dünya Müslümanlarının tek bir halifenin başkanlığı altında siyasi olarak
ittifak etmesidir. Said Halim Paşa’nın örnek olarak
gösterdiği Asr-ı Saadette bu durum, İslâm sancağı
altında, her kabilenin kendi sancağıyla bulunması
şeklinde temsil edilmiştir.
Said Halim Paşa, İslâm birliğinin, esasında
İslâm inancından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla her Müslümanın İslâm birliğini savunmasının kendi inancından kaynaklanan
bir husus olduğuna işaret etmektedir. Said Halim
Paşa’ya göre her Müslüman, İslâm’ın hâkim olduğu her yeri vatan olarak telakki etmeli ve her
nerede olursa olsun hükümdar olarak Halifeyi
bilmeli ve tanımalıdır. Çünkü İslâm inancı, bütün
müminleri kardeş ilan etmiştir. Kardeşlik, dayanışmayı istilzam eder. Bu zaviyeden bakıldığında
Said Halim Paşa’nın, vahdet-i İslâmiyeyi, siyasi bir
gereklilik ya da siyasi bir teori şeklinde ele almak
yerine, onu, her şart altında Müslüman olmanın ve

Müslümanca düşünmenin bir gereği olarak kabul
ettiği anlaşılmaktadır.
Said Halim Paşa Osmanlı Devleti’nin Batılılar
tarafından parçalanmasından sonra, İslâm coğrafyasında milli devletlerin kurulduğu bir konjonktürde Müslüman toplumların kendi siyasi yapılarını,
İslâm siyasi yapısına göre şekillendirmesi gerektiği
tarzında bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu yapılanmanın temelinde yukarıda ifade edildiği gibi İslâm’ın
hâkimiyeti mevcuttur ve bu yapılanma sair İslâm
toplumlarından tamamen kopuk da değildir. Çünkü Said Halim Paşa, ne kadar farklı olursa olsun
İslâm kardeşliğinin İslâm toplumları arasında bir
dayanışma oluşturduğunu ve bu dayanışmanın
bir vecibe olduğunu kabul etmektedir. Ona göre
Müslümanlar kendi toplumlarının gelişimini sağlamakla yükümlü oldukları gibi kardeş olan diğer
Müslüman toplumlar arasında da gerekli gelişimi
sağlamak ve onlarla bir dayanışma içerisinde olmak durumundadırlar. Said Halim Paşa, her şeye
rağmen Müslüman devletlerin halifelik çatısı altında birleşmesini önemsemekte ve bir gereklilik
olarak ifade ettiği halifelik müessesesinin başına
geçecek olan kişinin ‘en güçlü devlet’ teorisi ile belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Buna göre
hilafetin Kureyşîliği ile Hz. Peygamber’in muradı
yani, İslâm ümmetinin birliğini, bütünlüğünü ve
menfaatini dışarıya karşı koruyabilecek güçte olan
kimsenin Halife olması sağlanmış olacaktır.
Said Halim Paşa, İslâm toplumunun toplumsal ve siyasal örgütlenmesini halifelik müessesesi
üzerinden şekillendirmektedir. İslâm dünyasının
önemli bir kısmının Batılı devletlerin boyunduruğu altında olmasını, Birinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebepleri ve savaş sonrasındaki gelişmeleri
de takip eden Said Halim Paşa, bir yandan hilafetin her bakımdan gerekliliğini savunurken, diğer
taraftan, karşı karşıya kalınan durumla ilgili Müslümanca en doğru değerlendirmeyi yapma gayreti
içerisinde olmuştur. Müslüman milletlerin siyasi
bağımsızlıklarını önemsemesi, Said Halim Paşa’nın
İslâm’ın siyasi yapısıyla ilgili telakkilerini, ulus
devlet lehine değiştirdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira Millî Mücadele’yi destekleyen Said Halim
Paşa, Hilafet müessesesine güçlü vurgular yapmıştır. Son dönemlerinde kaleme aldığı İslâm’da
Teşkilât-ı Siyasiyye bunun açık bir örneğidir. Ancak 1921 yılının sonlarında suikasta uğrayan Said
Halim Paşa, saltanat ve hilafetin kaldırıldığını görememiştir.
SIYASI YAPININ HEDEFI-TERAKKI ANLAYIŞI

Said Halim Paşa’nın terakki ile ilgili düşünceleri sistemli bir şekilde analiz edilmemiştir. Kaynaklarda Said Halim Paşa’nın ilerleme (terakki) ile ilgili fikirleri daha ziyade gelişme (tekâmül) kavramı
üzerinden ele alınmıştır.
Said Halim Paşa, terakki ve medeniyeti insanlığın ortak hareketi olarak kabul etmektedir. Bir “insanlık medeniyeti” tasavvuru geliştiren düşünür,

umran

| Aralık 2021 | 41

D O S Y A

S A İ D H A L İ M PA Ş A’ Y I Y E N İ D E N D Ü Ş Ü N M E K

bu tasavvurun İslâm dininde somutlaştığını düşünmektedir. Çünkü ona göre, İslâm’ın düsturları,
tamamen insanlığın tabiatından esinlenmiştir. İnsanı yaratan ile İslâm ilkelerini vazeden aynı yaratıcı olduğuna göre, İslâm esasları kıyamete kadar
insanlığa kılavuz olmaya devam edecektir.
Said Halim Paşa insanlığa maddi ve manevi huzur ve saadet kazandıracak yolun ancak İslâm’ın ortaya koyduğu esaslar dâhilinde olabileceğini kabul
etmektedir. Ona göre Batı’da meydana gelen çeşitli
gelişmeler de, bir şekilde İslâm esaslarıyla bağlantılıdır. En kötü ihtimalle onların geçici sapmalarıdır.
Ve salim bir akılla düşünüldüğünde, Batı toplumlarındaki bu gelişim süreçleri, onları İslâm’ın ahlaki,
sosyal ve siyasal esaslarını kabule dahi götürebilir.
Said Halim Paşa, “insanlık medeniyeti”nin ilmî
ve İslâmî hakikatlerle beslendiğini ifade ederken,
her ikisine ait hakikatlerin evrensel olduğuna
dikkat çekmektedir. İnsanların maddi varlıklarını
devam ettirebilmeleri için tabii kanunlara, sosyal
hayatlarını idame ettirebilmek için de sosyal kanunlara bağlı olmaları gerektiğini söyleyen Said
Halim Paşa, insanın gözlem ve muhakeme yeteneği
sayesinde tabiatın işleyişini anlayarak ondan çeşitli kanunlar çıkarabileceğini ancak aynı şeyi toplumsal kanunları keşfetmek için yapamayacağını
söylemektedir. Ona göre, şeriatın koyduğu sosyal
ve ahlaki kanunları insan, akıl ve gözlemleriyle bulamaz. Onlar ancak Allah tarafından Peygamberler
aracılığıyla insanlara bildirilmiştir. İnsanlar sosyal
kanunlar vaz’ etseler bile onlar her zaman, insanın
eksik olması ve mükemmel olamamasının izlerini
taşıyacaktır.
Said Halim Paşa, ilerlemenin beslediği insanlık medeniyetinin maddi ve manevi olmak üzere
iki yönü olduğunu ve bu ikisinin tesis edilmesiyle,
insanlığın esas mutluluğa ulaşabileceğini düşünmektedir. Ona göre bugün İslâm toplumu manevi
olarak Batı toplumlarının ilerisinde, maddi olarak gerisindedir. Batı toplumları ise, maddi olarak
İslâm dünyasının ilerisinde, manevi olarak gerisindedir. Said Halim Paşa, her iki toplumun da kalıcı
mutluluğu yakalayabilmesi için eksikliklerini telafi
etmek durumunda olduklarını söylemekte, bu bağlamda İslâm dünyasının cehaleti ortadan kaldırması için Batı’dan eksik olduğu ilimleri alması, Batı
toplumlarının ise, isterlerse, İslâm şeriatına yönelmesi gerektiğini belirtmektedir.
İslâm toplumunun geri kalmasını, maddi sebeplere bağlayan Said Halim Paşa, toplumun bundan
kurtulabilmesi ve ilerlemeyi sürdürebilmesi için,
Batı’dan sadece kendisinde eksik olduğunu düşündüğü, evrensel özelliğe sahip ilimleri alabileceğini,
bunun dışında Batı’dan hiçbir şey alamayacağını
ifade etmektedir. Said Halim Paşa bu ilimlerin,
genel anlamda İslâm hakikatlerinin kapsamında
olduğunu ve Müslümanca bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Allah’ın isim ve sıfatlarının daha
derin anlaşılmasına da hizmet edebileceklerini
söylemektedir.
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Said Halim Paşa, insanlığın bir tabii ilerleme ve
gelişim sürecinden bahsetmektedir. Ona göre, insanlara gerçek mutluluğu kazandıracak olan farklı
farklı ilerleme süreçleri yoktur. Dikey ve doğrusal
tek bir ilerleme süreci vardır. Zira Müslüman toplumlar İslâm’ı kabul ettikten sonra ilerlemiş daha
sonra çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları noktanın gerisine düşmüşlerdir. Batılılar ise ilerleme
sürecini daha yukarılara doğru çıkarmış ve bunu
sürdürmüşlerdir.
Said Halim Paşa’nın ortaya koyduğu siyasi sistem, İslâm şeriatından kaynaklandığı için, bu siyasi
sistemin, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar, kullanılacak araçlar ve hedefler yönüyle ilerlemeye yaklaşımı İslâm şeriatıyla uyumlu olmak durumundadır.
Bu bakımdan İslâm şeriatının ve siyasi yapısının
temel unsurları olan devlet başkanı, meclis, yasama ve icra kuvvetinin hedeflerinin esasında ilerlemenin nereye doğru ve nasıl olması gerektiğini
gösterecektir.
Said Halim Paşa’ya göre ilerlemenin hedefi şunlardır:
İnsanların toplumsal eğilimlerini ve ilerleme
arzularını tatmin ederek mutlu olmalarını sağlamak. İnsanların yaratılışlarındaki gelişme yeteneklerini açığa çıkarmak ve insanın fikri ve ahlaki
olarak gelişmesini teşvik ederek insanlığın mutluluğunu temin etmek. İnsanların düşüncelerine onu
sapmalardan koruyacak şekilde bir istikamet verecek ortam hazırlamak. İnsanın Allah’ın dışında hiçbir otoriteyi tanımayacak şekilde özgür olabileceği
bir zemin oluşturmak. Her insanı, en iyi Müslüman
hatta Müslümanların en iyisi olması noktasında
teşvik etmek. İslâm âleminde güçlü bir dayanışma
oluşturmak. Halkın siyasi, askerî, ekonomik, ilmî,
teknolojik, sosyal ve sanatsal tüm alanlarda en etkin hâle gelmesini sağlamak, bunun için gerekli
tedbirleri almak ve halkın faydasına olabilecek
çalışmaları ifa etmek. Toplumda adaletin en üst
seviyede tesis edilmesini ve toplumun sürekli bir
gelişim içerisinde olmasını sağlamak.
Said Halim Paşa, ilerlemenin, insanların çalışmaları, zekâları, zaman ve çevrelerinin ihtiyaçlarını Müslümanca bir perspektif ile doğru okumalarıyla gerçekleşebileceğini söylerken; cehaletin,
zaman ve mekânın ihtiyaçlarını gereği gibi değerlendirememenin ve İslâm hakikatlerini doğru tahlil edememenin ilerleme ve gelişmeye mâni olduğunu da belirtmektedir.
Sonuç olarak denilebilir ki, Said Halim Paşa gibi
önemli bir devlet ve düşünce adamının siyasi meselelere yaklaşımı, bizlere siyasi konulara Müslümanca bir bakış açısının nasıl olabileceğini göstermesi
ve bu konuda çelişik olmayan, arı, kendi kaynaklarından beslenen bir zihin haritası oluşturmanın
işaretlerini vermektedir. Said Halim Paşa’nın İslâm
siyaset ve devlet anlayışı ile ilgili ilkesel ve muhtasar olarak ortaya koyduğu düşünceleri geliştirmek,
aynı zamanda kültürel tekâmülü sağlamak bakımından da önemlidir. Bu aynı zamanda onun bir
vasiyetidir.

SAİD HALİM PAŞA VE YENİ YÖN
ARAYIŞIYLA KURTULUŞ ÇABASI
TEMEL HAZIROĞLU
Said Halim Paşa, Osmanlının son döneminde yaşamış, entelektüel ve fikrî çabaları ile bugün bile
istifade edeceğimiz düşünceler geliştirmiş ve bu topraklara yaslanarak, İslâm’dan hareketle güçlü
bir yön arayışı duygusu vermiştir. O, bizatihi pratiğin içinde mücadele ederek kurtuluş kavgası
vermiş bir siyasetçi aydın olarak, “tarihi tecrübeler ışığında kendi değerlerinden ve ülkesinden
hareketle bir tez oluşturup geliştirmek ve bunu bütün dünyaya, tüm insanlığa sunmak isteyen hür
ve bağımsız aydınlar ve inkılapçı önderler” için yeni ve önemli ufuklar açmıştır.

S

aid Halim Paşa, Osmanlı Devleti’nin son döneminin yaygın kullanımla gerileme
döneminin en hararetli yıllarında,
1864 yılında Mısır valisi Kavalalı
Mehmet Ali Paşa’nın torunu,
Prens Halim Paşa’nın oğlu
olarak doğmuş ve devletin
yıkılışa gittiği ve yeni bir
cumhuriyetin alt yapısının oluştuğu süreçte,
1921 yılında vefat etmiştir. Bütün bu zaman
diliminde devletin ve
milletin kurtuluşu için
kafa yormuş, fikir üretmiş, sadrazamlık yapmış, siyasetçi ve devlet
adamıdır.
KAVRAYIŞI DERIN BIR
ENTELEKTÜEL

Bir Osmanlı vezir çocuğu olarak dünyaya gelen Said
Halim Paşa, bir Osmanlı aydını olarak yetiştirilmek üzere özel
eğitimler almıştır. Yüksek tahsilini
Avrupa’da yapmış ve Batı’yı çok yakından
tanıma imkânı bulmuştur. Hem Osmanlı’yı hem de
Batı’yı yakından tanıması, bilmesi, yorumlaması
ve bunun yanında materyalist/kapitalist Batı düşüncesiyle büyük bir mücadele içinde olması onun
düşünce dünyasının şekillenmesinde büyük etki
yapmıştır.

Said Halim Paşa, hem Batı dünyası ve uygarlığı hakkında derin bilgi sahibi idi hem de
İslâm’ı kavrayışı derin ve entelektüel
idi. Ona göre: İslâm itidal ve denge
dinidir. İslâm’ın yeniden dirilişi
onun yeniden kendi kavramları ile düşünülmesi, mevcut
kavramların ihya edilmesi,
gerekli olan kavramların
da yeniden inşa edilmesi
ile mümkündür. İnsanın
tabiatı orta halli, vasat
ve itidalli olmaya yatkındır.
Son asrı tanıma, anlama ve keşfetmek isteyenler için Said Halim
Paşa hayatı, düşünceleri, mücadelesi, akıbeti
ders verici öğelerle dolu
entelektüeldir. O; yerli ve
millî bir Müslüman aydın
olması, devleti ve Batı’yı yakından tanımış bir Osmanlı
paşası olması hasebiyle özellikle
fikri ve siyasi buhranlarımız konusunda ufuk açıcı değerlendirmelerde
bulunmuştur. Onun özellikle ülkenin ilerlemesi ve yükselmesi için Batı medeniyetinden istifade etmek zorunda olduğumuzu söylemesi son
derece manidar olup üzerinde uzun uzun değerlendirmeler yapılacak bir meseledir.
Said Halim Paşa, yaşadığı dönemin etkisiyle İttihat ve Terakki Hareketine katılmış, orada
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yöneticilik yapmış ve maalesef II. Abdülhamid karşıtı hareketler içinde yer almak zorunda kalmıştır.
Tabiî ki bazı İslâmcı aydınların II. Abdülhamid ve
dönemi ile ilişkileri, tutum ve davranışları, tarihsel
koşullar da düşünülmek kaydıyla üzerinde çokça
durulması ve ders çıkarılması gereken bir konudur.
Said Halim Paşa’nın ülkenin kurtuluşu ve gelişmesini Batı medeniyetine bağlayarak bir mecbur
kalıştan bahsetmesi önemli bir konu olup bunun
o günkü koşullarda başka bir seçenek bulunamaması ile alakası bulunabilir. Kitabının “Fikir
Buhranımız” bölümündeki ifadeler son derece
düşündürücüdür: “Memleketimizin yükselmesini
ve ilerlemesini temin edebilmek için Batı medeniyetinden faydalanmak zorunda kaldık. Bu mecburiyet, aydınlarımız arasında yeni bir sınıfın ortaya
çıkmasına sebep oldu. İlerlemeye olan ihtiyacımızın icaplarını yerine getirmek üzere yetiştirilen bu
aydın sınıf, bugün memleket idaresinde büyük bir
tesire sahiptir. Ayrıca, hiçbir denetleyicisi olmadığı
gibi rakibi de yoktur. Hâlbuki bu aydın sınıf, Batı
medeniyetinin tesiri altında şahsiyetini kaybetmiş,

neticesidir, milletçe yükselmek için Batı medeniyetinden istifade etmek lüzumunu duyduk, bu
düşünce, nasıl olduysa “Bunun için mutlaka Batılılaşmamız gereklidir,” gibi yanlış bir kanaat doğurdu diyerek bütün gayretlerin faydasız ve güdük
kaldığını ifade edip “Kurtulmak için Batı medeniyetine mahkûm değiliz, süratle bu yanlış kanaatten kurtulmak gerekir” diye ilave eder. Said Halim
Paşa, “İslâm dünyası neden geri kaldı?” sorusuna
şu cevabı verir: Müslüman milletler, mütemadiyen
değişmekte bulunan zamanın zaruretlerini dikkate almamış, bu değişmeyle meydana çıkan yeni
ihtiyaçların, ancak dinlerini daha yüksek ve daha
verimli bir tarzda tefsir ve tatbik etmeleriyle karşılanabileceğini anlayamamışlar, bu yüzden de gerileyip çökmüşlerdir.
Said Halim Paşa İslâmlaşmaya son derece büyük önem verir: “Müslüman milletlerin kurtuluşu
ve saadeti onların tam olarak İslâmlaşmalarına
bağlıdır. İslâmiyet’in kendine has inançları, bu
inançlara dayalı ahlak nizamı ve ahlakından doğ-

Said Halim Paşa, İslâm ahlakının kaynağının, hak olan tek Allah’a iman olduğunu,
dolayısıyla İslâm’ın sosyal ahlakı; tam ve geniş bir şahsi hürriyet esasına dayandırdığını
belirtir. İslâmiyet’e göre hürriyet, öyle insanların kullanıp kullanmamakta serbest olduğu
veya kanun koyucunun istediği zaman verip, istediği zaman alabileceği siyasi bir hak
değildir. Hürriyet, Müslümana, kabul ettiği din ve rehber tanıdığı ahlak tarafından verilmiş
bir vazifedir. Çünkü bütün Müslümanlar, doğruyu bilmeye ve tatbik etmeye mecburdurlar.

aşırı derecede Batı hayranlığına müptela olmuştur.
Daha da fenası bu aydınlar milli kurtuluşumuzun
çaresini, kendisinin tutulduğu bu hastalığın bütün memlekete yayılmasında görmektedirler. Bu
yüzden aydınlarımız, yükselme ve ilerleme adına,
vicdanları bulandırıp fikirleri karıştırarak, buhranlara sebep oluyor ve memleketi karanlık ve meçhul
bir istikbale doğru sürükleyip götürüyorlar. İşin
tuhafı Batı hayranı olan bu aydın sınıfın zihniyeti,
kendisine üstat tanıdığı, Batı zihniyetine, hiçbir bakımdan benzemez. Bizimkiler, kendi memleketleri
hakkında ileri sürdükleri son derece kötümser ve
yıkıcı tenkitleri ile kendilerini gösterirler. Bunların
tenkitleri, meseleleri izah ve ispat edemedikleri
için ithamlarla ve anlayamadıkları için de inkâr ile
doludur. Bunlar, elde hâlen mevcut olanı ve memleketimizin yaşayan gerçeğini bilmezler; fakat nasıl
olmamız gerektiğini bize öğretmeye kalkışırlar,”1
Said Halim Paşa, bugünkü geriliğimiz, varmak
istediğimiz hedefin ne olduğunu bilmeyişimizin

muş bir sosyal hayat anlayışı vardır. Bu bütünlüğün tabii bir neticesi olmak üzere, yine tamamen
kendine has olan birtakım siyaset kaidelerine
sahiptir. İslâmiyet kusursuz bir bütün teşkil eden
bütün bu esasları dolayısıyla, en mükemmel ve en
olgun insanlık dinidir,”2 Paşa bununla da kalmaz ve
İslâmlaşmak kavramına açıklık getirir: “Bizim için
“İslâmlaşmak” demek, İslâmiyet’in inanç, ahlak,
yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak tatbik
edilmesi demektir. Bu uygulama, o esasların, her
vakitte, zaman ve muhitin ihtiyaçlarına en uygun
bir şekilde tefsir edilmesinden sonra yapılacaktır.
Kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen bir adamın, kabul etmiş bulunduğu dinin esaslarına göre
hissetmesi, düşünmesi ve hareket etmesi gerekir.
Bunu yapmadıkça, yani İslâmiyet’in ahlak ve hayat
siyasetine kendini tamamıyla uydurmadıkça, yalnız Müslüman olduğunu söylemek, insana bir şey
kazandırmaz ve hiçbir mutluluk sağlamaz.” 3

1

2

Said Halim Paşa, age., s.185.

3

Said Halim Paşa, age., s. 186.

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, haz. Ertuğrul
Düzdağ, İz Yayınları, İstanbul, 2020, s.93-94.
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SAİD HALİM PAŞA VE YENİ YÖN ARAYIŞIYLA KURTULUŞ ÇABASI

İSLÂM’IN SOSYAL AHLAKI VE
ŞAHSI HÜRRIYET

Said Halim Paşa, İslâm ahlakının kaynağının,
hak olan tek Allah’a iman olduğunu, dolayısıyla
İslâm’ın sosyal ahlakı; tam ve geniş bir şahsi hürriyet esasına dayandırdığını belirtir. İslâmiyet’e göre
hürriyet, öyle insanların kullanıp kullanmamakta
serbest olduğu veya kanun koyucunun istediği zaman verip, istediği zaman alabileceği siyasi bir hak
değildir. Hürriyet, Müslümana, kabul ettiği din ve
rehber tanıdığı ahlak tarafından verilmiş bir vazifedir. Çünkü bütün Müslümanlar, doğruyu bilmeye ve tatbik etmeye mecburdurlar. Bu sebeple, her
Müslüman, elinden geldiği kadar hür olmak vazifesiyle mükelleftir. Ayrıca, “herkesin hür olması”
demek, “herkesin eşit olması” demektir. Hürriyet
ve eşitlik ise birbirimize sevgiyi ve yardımlaşmayı
doğurur. Bu suretle İslâm ahlakı hürriyet, eşitlik ve
yardımlaşma gibi esas düsturları ortaya koymuş
ve bu düsturları insanlık saadetinin
temel şartları olarak ilan etmiştir.
İnsan kendi hürriyetini başkalarının
hürriyetine hürmet ederek koruyabilir. Karşılıklı hürmet ise fertler
arasındaki eşitliği kurar ve devam
ettirir. Bu yüzden İslâm cemiyeti
de fertlerin hürriyet ve eşitliklerini
koruyup genişletmek mecburiyetindedir. Böylece inancın doğurduğu
yardımlaşma, birtakım safhalardan
geçerek “sosyal dayanışma” hâlini
alır.
Said Halim Paşa, toplumun siyasi ve sosyal yapısını değerlendirmiş
ve Müslümanlar sonunda şu gerçeği anladılar diye ilave etmiştir: Bir
Müslüman’ın en kutsi vazifesi hür
olmaktır. İnsan hür değilse, onun için ne gerçek
mutluluk ne de gerçek bir ilerleme mümkün olabilir. İslâm dini, sahip olduğu en yüksek anlayış ve
hakikatlerle, insanlığın en yüce dinidir. En doğru
ve en mükemmel olarak tasavvur edilebilecek olan
bir medeniyetinin sadece yardımcısı değil, o medeniyetin bizzat ta kendisidir. Onun dışında bir kurtuluş yolu ve selamet bulmak da mümkün değildir.
Bize öyle geliyor ki, aydın dediğimiz o kimseler, şu
gerçeği de akıllarına getirmiyorlar: Batı için nasıl
“Her yol Roma’ya gider” ise, İslâm dünyası için de
“Her yol Mekke’ye gider.” Yani bu iki âlemden her
biri, başka bir yol, başka bir istikamet, başka bir talih takip etmeye ve insaniyetin umumi gelişmesinde, farklı vazifeleri yerine getirmeye mecburdurlar.
Kısaca ifade edersek “Roma”nın yolunu takip ederek “Mekke”ye ulaşamayız; gideceğimiz yol ne ise
varacağımız hedef de o yolun götürdüğü yerdir.
Said Halim Paşa, Osmanlı’nın son döneminde
girilen bunalımlardan ve yaşanan çöküşten çıkmak

için mücadele eden, “Islahat meselesi, istikbale ait,
yani hayat ve memat meselesidir. Hayat, yenileşme
demektir. Bir hâli muhafaza fikriyle hayat fikrini
birleştirebilmek için kara cahil veya tamamıyla
gafil olmak icap eder. Tekâmül kanunu, zaman ve
muhitin değişiklikleri, şahıslar gibi cemiyetleri de
istifaya mecbur kılar. Bu mecburiyetten kaçınmaya
kalkışmak, fikrî duraklamadır ki evvela hastalığı
sonra da ölümü doğurur. Yazık ki nice asırlardan
beri din ile meşgul olanlar, yalnız, bu hakikatlerden gafil ve uzak kalmakla iktifa etmediler; bütün
gayret ve himmetlerini, İslâm cemiyetini, bir tarih
yanlışı hâlinde ve zamanları haricinde yaşatmak
emeline harcadılar,” diyen Filibeli Ahmet Hilmi ve
“Dinin kendi bağlılarına bahşettiği o üç itikat aşağıdaki şekildedir: Birinci akide, insan yeryüzünün
meliki ve yaratıkların en şereflisidir. İkinci akide,
dünyada hak din ancak birdir, başkaları cehalet ve
sapıklıktan ibarettir. Üçüncü akide, insan bu geçici âlemden daha geniş, daha yüce
bir âleme layık olacak olgunlukları
elde etmek ve bu vasıta ile müddeti
az üzüntüsü çok olan ve hüzünler
yurdu ve elemlerin karargahı denilmesine layık bu süfli âlemden o ulvi
âleme intikal etmek için gelmiştir,”
diyen Şeyhülislam Musa Kazım ile
Babanzade Ahmet Naim, Mehmet
Âkif, Elmalılı Hamdi Yazır gibi yolumuzu aydınlatan ustalardan biri
olarak kendi döneminin kavgasını
vermiş ve sürekli umudunu korumuştur: “Müslüman milletler, İslâm
dinini kabul etmekle çok büyük ve
parlak bir medeniyet kurmaya muvaffak olmuşlardır. Bugün de İslâm
esaslarını daha güzel anlayıp, daha derin bir bilgi
ve faziletle tatbik ve icra eder, onlara daha ciddi ve
daha samimi bir bağ ile bağlanırlarsa, bugünkü gerilik çukurundan yükselerek, şimdiki medeniyetin
de üstünde yeni bir medeniyet kuracaklardır,”4
Velhasıl Said Halim Paşa, Osmanlı’nın son döneminde yaşamış, entelektüel ve fikrî çabaları ile
bugün bile istifade edeceğimiz düşünceler geliştirmiş ve bu topraklara yaslanarak, İslâm’dan hareketle güçlü bir yön arayışı duygusu vermiştir. O,
bizatihi pratiğin içinde mücadele ederek kurtuluş
kavgası vermiş bir siyasetçi aydın olarak, “tarihi
tecrübeler ışığında kendi değerlerinden ve ülkesinden hareketle bir tez oluşturup geliştirmek ve bunu
bütün dünyaya, tüm insanlığa sunmak isteyen hür
ve bağımsız aydınlar ve inkılapçı önderler” için
yeni ve önemli ufuklar açmıştır.
4

Said Halim Paşa, age., s. 182.
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SAİD HALİM PAŞA’NIN
BATILILAŞMAYA BAKIŞI
HİLMİ TÜRKYILMAZ
Said Halim Paşa, tepeden modernleşme yöntemi ile Batı’dan alınan birtakım kurumların
değiştirilmesiyle toplumsal ilerleme ve gelişmenin gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürer. Böyle bir
yöntemin toplumsal çöküşü beraberinde getireceğini ve toplumun kendine yabancılaşacağını
düşünür. Onun yerine tabandan tepeye bir modernleşmenin daha sağlıklı olacağını söyleyen Said
Halim Paşa, her milletin kendi toplumsal yapısına uygun kurumlarını tarihsel ve sosyo-kültürel
şartlar içinde kendisinin teşekkül ettirmesi gerektiğini savunur.

B

ir kişiyi anlamak ve
görüşlerini değerlendirmek için yaşadığı dönemi iyi bilmek o günün
konjonktürel şartlarını göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.1 Bu anlamda
Said Halim Paşa’nın Batılılaşma hakkındaki görüşlerini kavramak için yaşadığı
dönemi ve içinde bulunduğu düşünce iklimini de çok
iyi anlamak icap eder. Zira
bir kimsenin, yaşadığı dönemin siyasi, ekonomik ve
sosyo-kültürel ortamından
bağımsız düşünmesi mümkün değildir.
Bu
bağlamda
Said
Halim Paşa’nın yaşadığı
yılların Osmanlı dışı toplumlarına
bakıldığında
özellikle Avrupa; Rönesans,
Reform hareketleriyle kilisenin ve dinî taassubun
hâkimiyetinden kurtulmuş, ardından da sanayi
inkılabını gerçekleştirmişti. Bilim ve teknoloji açısından bir hayli ilerleme kaydeden Batı ile İslâm
dünyasının temsilcisi konumundaki Osmanlı Devleti arasındaki mesafe bir hayli açılmıştı. Bilim ve
teknolojideki gelişmeler yanında 19. yüzyıla damgasını vuran “ilerleme” fikri, düşünce alanında da
önemli değişikliklere yol açmıştı.
Said Halim Paşa’nın yaşadığı zaman dilimi itibarıyla Osmanlı Devleti’ne bakıldığında ise bu dönem
Batı ile mesafesi bir hayli açılmış; askerî, siyasi, kültürel ve iktisadi açıdan Batı’nın saldırısına maruz
1

Bu metin, yazarın Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi’nin Aralık 2021 sayısında yayımlanacak (15 Aralık)
makalesinin kısaltışmış hâlidir.
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kalınan bir zamanı ifade
etmektedir. Batı karşısında
önce savaş meydanlarında
alınan yenilgiler ve sonra
askerîye dışında diğer alanlarda da hissedilen çöküşler, Osmanlı toplumu için
zihinsel anlamda önemli
değişiklikleri de beraberinde getirmiştir.
Bu yenilgiler bir taraftan, devletin ihtişamlı zamanlarından
günümüze
kadar devam, Müslümanların özgüven duygularının
yitirilmesini beraberinde
getirmiştir. Diğer taraftan
ise Müslümanların Batı
dünyasına bakış açılarının
değişmesine sebep olmuştur. İmparatorluğun ihtişamlı dönemlerinde sürekli
küçümsenen ve ötekileştirilen Batı dünyası, son yüzyıllarda maddi üstünlüğünün reddi imkânsız hâle
geldiğinden, üzerinde inceleme yapılan, imrenilen
ve örnek alınması gereken bir konuma yükselmiştir.
İslâm dünyasının Batı karşısında geri kaldığının anlaşılması ve kabul edilmesiyle birlikte bütün
yöneticiler ve düşünürler, “Bu devlet nasıl kurtarılabilir, eski ihtişamına nasıl kavuşabilir?” problemine çözüm aramaya koyulmuşlardır. Bu kapsamda üretilen farklı düşünceler, değişik ortamlarda
dile getirilmiş, uygun mecralarda yazıya dökülmüş ve iktidardaki siyasi güce yakınlığı oranında
uygulanma imkânına sahip olmuştur. Bu süreçte
serdedilen farklı fikirler Osmanlıcılık, İslâmcılık,
Türkçülük, Batıcılık gibi düşünce akımlarını ortaya çıkarmıştır.

SAİD HALİM PAŞA’NIN BATILILAŞMAYA BAKIŞI

Bilindiği gibi Said Halim Paşa’nın yaşadığı dönemde Batı’yı tanıyanların hemen hepsi, Batı’yı
taklit etmenin dışında bir çıkışın bulunmadığı üzerinde neredeyse müttefikti. Fakat Said Halim Paşa,
hem seçkin bir aileden gelmesi hem de Avrupa’da
eğitim görmesi sebebiyle Batı’yı çok iyi bildiği
hâlde, kendi değerlerine bağlı bir aydın ve devlet
adamıdır. Aynı zamanda o, devletin en buhranlı
dönemlerinde, en kritik günlerinde görev almış bir
siyasetçi olmakla birlikte, siyasetten çok toplumu
dert edinen ve önerdiği çözümlerde kendine özgü
bir düşünce sistemi kurmayı başaran bir mütefekkirdir. Bu bakımdan Said Halim Paşa’nın Batılılaşma hakkındaki görüşleri her iki medeniyeti yakından tanıması anlamında çok önemlidir.
Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze kadar, Batılılaşma problemi veya Batı karşıtlığı, farklı tonlarda ve gerekçelerde İslâmcı, milliyetçi ve
sosyalist gibi farklı düşüncelerde yer alan önemli
konulardan biridir. Bu anlamda, Osmanlı toplumunun karşı karşıya kaldığı problemlere çözümler
bulmaya çabalayan Said Halim Paşa’nın düşüncelerinin merkezinde de Batılılaşma sorunu ve İslâm
konusu yer almaktadır. Aşağıda onun Batılılaşma
sorununa bakışı birkaç başlık altında ele alınacaktır.
İLERLEME DÜŞÜNCESI VE DIN ANLAYIŞI

Sanayi inkılabından sonra Batı’da meydana gelen bilim ve teknik alanındaki gelişmeler, toplumsal hayatta dinin alanını epey daraltmaya başlamıştı. Batı dünyasında dile getirilen “Din ilerlemeye
engeldir.” ve “Toplum geliştikçe din terk edilecektir.” gibi iddialar İslâm dünyasında da taraftar bulmuştu. Osmanlı Devleti’ndeki Batılılaşma yanlıları
da, toplumun Batı karşısında geri kalmasının sebebi olarak dini görüyor, din ve dinden kaynağını
alan her şeyi eleştiriye tabi tutuyorlardı.
İşte Said Halim Paşa, Batıcıların ilerlemek
için dinden vazgeçilmesi gerektiği konusundaki
görüşlerini şiddetle eleştirir ve bu düşüncelerin
Avrupa’da ortaya çıkış sebebini inceleyerek bunun ülkemizde savunulmasının yanlışlığına işaret
eder. “Dinin ilerlemeye engel olduğu” fikrinin bize
Batı’dan geçtiğini dile getiren Said Halim Paşa’ya
göre bu anlayış, maddeci düşünceyi, bu ise devamında dinsizliği getirmektedir. Bu düşüncenin
Batı’daki çıkış sebebi, Hristiyanlık ile yeni bilim
ve fen zihniyetinin birbiriyle çatışması ve bunların
uzlaştırılamamasıdır. Hâlbuki İslâm için böyle bir
uzlaşmazlık söz konusu değildir. İslâm’ın bilimin
buluşlarına zıtlık taşıması şöyle dursun, inançlarımız onların hepsini içine aldığı için, bizim inançlarımızla bilgilerimiz bir bütün teşkil eder.
Dinle ilgili yanlış düşüncelerin İslâm dünyasında ortaya çıkış sebebini ise Said Hâlim Paşa
şöyle izah eder: Gerek âlimlerimiz ve gerekse bize
rehberlik etmek ve bizi aydınlatmakla yükümlü
olanlar, Batı’daki bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmeleri takip edememişlerdir. Bilim

ve fen alanındaki ilerlemelere yabancı kalınması,
millî gelişmemizi durdurmuş ve bizi Batı karşısında geri duruma düşürmüştür. Bu kötü duruma
âlimlerimiz ve ileri gelenlerimiz sebep olduğuna
göre, onların suçlanması lazımdı. Fakat öyle olmadı, bu hâle düşmemizin tek suçlusu dinimiz
gösterildi. Said Halim Paşa, bu düşüncelerin doğruluğunun anlaşılması için tarihimize bakılması
gerektiğini, Osmanlı Devleti’nin geçmişte ihtişamlı
bir devlet olduğunu, Batı medeniyetine bile yardımlarda bulunduğunun unutulmaması gerektiğini işaret eder.2 Dolayısıyla inhitatta İslâm dininin
hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını aksine dini
iyi anlayamayanların sorumluluk taşıdıklarını söyleyen Said Halim Paşa, dinin kendisi ile onu yaşayanların ayırt edilmesi gerektiği ifade etmektedir.
İslâm’ın, insanlığın saadetini temin eden her
şeyi içerisinde toplayan mükemmel bir din olduğu
hâlde, Müslümanların, Hristiyanlara oranla geride
kaldıklarının gerçekliğine dikkat çeken Said Halim
Paşa, toplum geliştikçe İslâmiyet’in de terk edileceğini söyleyenlerin dikkate alınmaması gerektiğini dile getirir. Said Halim Paşa’ya göre, insanlığın
ilerlemesinin dinsizlikle sonuçlanacağını ileri sürenlerin ciddi hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü bu
kimseler, bu konularla ilgili bir kehanette bulunmuşlar ancak yeterli bir araştırma yapma gereğini
bile duymamışlardır. Biraz tanıdıkları Hıristiyanlık
ile hiç tanımadıkları İslâmiyet arasında gelişi güzel
benzetmeler yapmakla böylesi bir kanaate sahip olmuşlardır.3
Said Halim Paşa bu düşünceleri ile toplumlar
modernleştikçe dinden uzaklaşacaklarını öngören
sekülerleşme teorisinin İslâm toplumuna uymayacağını savunmaktadır. Sekülerleşme teorisi günümüzde ciddi eleştiriye tabi tutulsa da, Said Halim
Paşa’nın yaşadığı dönemde, Batı dünyasında sorgulanamaz bir doğru kabul ediliyordu. Berger’in “sekülerleşme kâhinleri” dediği bu sosyal bilimciler
son üç asır boyunca dinin sonunun geldiğini iddia
etmişler hatta dinin tamamen ortadan kalkacağı
kesin tarihi bile vermişlerdi.4 İşte Osmanlı toplumundaki Batı taraftarı aydınlar, Batı dünyasındaki
bu düşünceleri kendi toplumlarına uyarlayarak,
Osmanlı toplumunun da ilerlemek için İslâm dinini terk etmesi gerektiğini iddia etmişlerdi. Düşünürümüz söz konusu aydınların ciddi bir araştırma
yapmadan, söz konusu teori üzerinde düşünmeden
kehanette bulunduklarını belirtmektedir.
Said Halim Paşa, Müslümanların siyasi-toplumsal anlayışlarını ve müesseselerini ayak bağı gören
ve bunun karşısında Batı’nın üstünlüğünden dem
vuranlarla, İslâmî esasların zamanın ihtiyaçlarına
2 	 Prens Said Halim Paşa, Buhranlarımız, Said Halim Paşa
Külliyât-ı Âsârından, Şems Matbaası, 1335-1338, İstanbul, s.
78-80. (Bundan sonraki dipnotlarda Paşa’nın külliyatı içinde yer
alan eserlerin sadece isimleri kullanılacaktır.)
3 	 Taassub, s. 109.
4

Peter Berger, “Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine”,
Sekülerizm Sorgulanıyor (Haz. Ali Köse), Ufuk Kitapları, İstanbul
2002, s. 75.
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cevap veremediği kuruntusuna kapılanları sert
bir dille eleştirir.5 Denilebilir ki onun nazarında
“Din ilerlemeye engeldir.” veya “Medeniyet ilerledikçe din terkedilecektir.” şeklindeki görüşler Batı
kaynaklıdır. Bu fikirlerin ortaya atılması ise bilim
ve fen zihniyeti ile Hristiyanlığın çatışması ve bir
uzlaşma bulunamaması neticesinde dini terk etmenin çözüm sanılması sonucunda gerçekleşmiştir.
Said Halim Paşa’ya göre; İslâmiyet için böyle bir çatışma söz konusu değildir. Zira İslâm, ilim öğrenilmesini her zaman ve her mekânda teşvik etmiştir.
Hatta ilim öğrenmek için Hz. Peygamber (s.) Çin’e
bile gidilmesi gerektiğini söylediği hâlde bir kısım
aydınlar tarafından bu görev yerine getirilmemiş
ve toplum aydınlatılmamıştır. Netice de ise zamanın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye yabancılaşan
ve uzaklaşan toplum Batı karşısında geri duruma
düşmüştür. Böyle olunca bu gerilik sebebiyle devlet yöneticileri ve aydınlar suçlanması gerekirken,
din töhmet altında bırakılmış ve İslâm’ın ilerlemeye engel teşkil ettiği fikrinin yaygınlaşması kolaylaşmıştır.
Batılılaşma yanlıları, toplumsal ilerlemenin
önünde en büyük engel olarak din ve dinden kaynağını alan gelenekleri gördüklerinden bu kurumlara âdeta savaş açmışlardır. Onun için Said Halim
Paşa, Batıcıların din ve ilerleme arasında karşıtlık
zemininden kurdukları fikirlerini eleştirirken “din”
kavramının ne anlama geldiği ve dinin nasıl anlaşılması gerektiği hususuna geniş bir yer ayırmıştır.
Ona göre “din” kelimesi de Batı ve Doğu dünyasında farklı anlaşılmakta ve dine farklı değerler atfedilmektedir. Bu anlamda Said Halim Paşa’nın bir
din tanımı yaptığı görülmektedir. Ona göre din,
Batılıların anladığı gibi insanların keyif ve arzularına bağlı olarak bazen yüceltilen bazen hakir
görülen hayali bir şey değildir. Yine, hiçbir zaman
metafiziğin ıssız çöllerinde hapsedilmiş, boş teselliler, erişilmesi imkânsız vaatler veya insanın acı
ve ızdıraplarını yatıştıran hayali bir araç değildir.
Said Halim Paşa, bu din anlayışının yanlışlığını belirttikten sonra “din”den ne anlaşılması gerektiğini
açıklar. Ona göre dinin gayesi beşeriyetin maddi,
manevi ve akli dengesini sağlayan ebedî kanun ve
ilkelerle insanlığın saadetini temin etmektir.6 Anlaşıldığı kadarıyla ona göre din, insanı bütün fiillerinde kontrol altına almakta ve hayat boyu bireye
yön vermektedir.
Ana hatlarıyla dini bu şekilde kavrayan Said
Halim Paşa, özelde İslâmiyet’in önemine temas
eder. Ona göre her şeyden evvel kusursuz, mükemmel ve en olgun insanlık dini olan İslâm, tecrübeye
dayanan, maddi ilimler ile metafizik inanç ve teorileri, yani insan idrakine sığan ve sığmayan bütün
hakikatleri bütünüyle kendinde toplamıştır.7 Batılılaşma yanlılarının savunduklarının aksine, Müslüman toplumların kurtuluş ve saadeti Müslüman-

ların tam manasıyla İslâmlaşmalarına bağlıdır8
diyen Said Halim Paşa, “İslâmlaşmak”tan neyi
kastettiğini de şöyle izah eder: İslâmiyet’in kendine özgü inançları, bunlara dayalı ahlak anlayışı ve
ahlakından doğmuş bir toplumsal hayat tarzı vardır. Bu bütünlüğün bir neticesi olarak İslâmiyet,
tamamen kendine has birtakım kaidelere sahiptir. Dolayısıyla “İslâmlaşmak” demek, İslâmiyet’in
inanç, ahlak, yaşayış ve siyasete ait hükümlerinin
tam manasıyla hayatta uygulanması demektir. Bu
hükümlerin hayata uygulanması ise rasgele değil,
uygulanacağı zaman ve mekânın özelliklerini dikkate alarak, çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına en uygun şekilde tekrar tefsir edildikten
sonra yapılmalıdır.9
Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı gibi Said
Halim Paşa, İslâm dininin “inanç, ahlak, toplumsal
yapı, siyasi yapı” olmak üzere parçalanamaz bütün
teşkil ettiğini savunmaktadır. Dolayısıyla Said Halim Paşa, Müslüman bir kişinin, gündelik hayatını
kabul ettiği dinin esaslarına düzenlemesi, buna
göre hissetmesi ve düşünmesi gerektiğini belirtir.
Bunu yapmadıkça, başka bir ifadeyle İslâmiyet’in
ahlak ve hayat siyasetine kendini tamamen uydurmadıkça, yalnız Müslüman olduğunu söylemek, insana bir şey kazandırmaz ve hiç bir mutluluk sağlamaz. Çünkü İslâmiyet parçalanamaz. Bir Kant’ın
yahut bir Spencer’in ahlak görüşüne inanan, sosyal
hayatta Fransız, siyasette İngiliz usulünü benimseyen ne kadar bilgili olursa olsun ne yaptığını bilmeyen kimseden başka bir şey değildir.10 Dolayısıyla
Müslümanım diyen herkes zaman ve mekân faktörünü de dikkate alarak bu boyutların tamamını
hayatına tatbik etmelidir diyen Said Halim Paşa,
İslâm dünyasının kurtuluşunu da İslâmiyet’i tam
olarak hayata geçirmekle eşdeğer görmektedir.

5

8 	 İslâmlaşmak, s. 148.

İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, s. 140.

MÜSLÜMANLARIN GERI KALMA SEBEPLERI

Müslümanların Batı karşısında geri kalmasında dinin suçlanmayacağını izah ettikten sonra
Müslümanların geri kalması problemine odaklanan Said Halim Paşa, İslâmiyet insanoğlu için en
mükemmel bir din dahası ilerlemeyi teşvik ettiği
hâlde İslâm dünyasının niçin geri kaldığını uzun
tahliller yaparak inceler. Doğu ile Batı toplumlarını
farklı açılardan karşılaştırarak konuyu anlatmaya
çalışır. Said Halim Paşa, Batı karşısında geri kalmışlık, İslâm dünyasının genelinde görüldüğü için
Osmanlı toplumunun geriliğini İslâm dünyası ile
birlikte ele alır.
Said Halim Paşa, İslâm dünyasının gerilemesi
problemini iki temel unsura dayanmak suretiyle izah etmektedir. Evvela, Müslüman milletler,
sürekli biçimde değişen zamanın şartlarını dikkate almamışlar, değişmeyle birlikte ortaya çıkan
yeni ihtiyaçlara göre dinlerini tefsir edip hayata

6 	 Taassub, s. 109-110.

9 	 İslâmlaşmak, s. 149.

7

10 İslâmlaşmak, s. 149-150.

İslâmlaşmak, s. 148-149.
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geçirememişlerdir. Peygamberimiz’in Müslümantoplumsal alanda bir gerilik değildir, sadece iktisadi yani maddidir dolayısıyla telafisi mümkündür.13
lara, Çin’de bile olsa hiç durmadan ilim ve irfan
Osmanlı toplumunun gerileme sebebini bu
aramalarını emrettiği hâlde, Müslümanlar O’nun
şekilde tespit eden Said Halim Paşa, Müslümanlaemirlerini yanlış yorumlamış ya da gereğini yerın ilerleyebilmeleri için kendi önerilerini de dile
rine getirmemişlerdir. Dolayısıyla İslâm dünyası
getirir: İslâm dünyasının kalkınabilmesi için Müszamanla gerileyip çökmüştür. Ardından da İslâm
lümanın siyasi ve toplumsal bütün hak ve görevâlemi ile Batılı Hristiyan milletler arasındaki şidlerinin; İslâm’ın hürriyet, adalet ve yardımlaşma
detli din düşmanlığı durumunu anan Said Halim
esaslarından çıkarılması gerekir. İnsan görevlerini
Paşa, bu düşmanlıktan doğan sonu gelmez savaşlayerine getirmeye ve haklarını korumaya gücü yetrın iki toplumun birbirini tanımasına engel oldutiği kadar çalışmalıdır. En iyi Müslüman, hak ve
ğunu söyler. Bu karşılıklı nefret sebebiyle, Müslügörevlerini en iyi anlayıp, onları en güzel şekilde
manlar Batı’daki gelişmelere uzak durmuşlar ve
yerine getiren ve koruyan kimsedir.14
Batı’dan gelebilecek iyi veya kötü her türlü yeniliğe
Osmanlı toplumunun geri
kendilerini kapatmışlardır.11
kalması konusunda en büyük
Gerileme noktasında sayıhatalardan birine, Batı’ya dulan bu iki temel unsurun yayulan nefret yüzünden İslâm
nında, toplumun ilerleyemedünyasının Batı’yı tanıyamaSaid Halim Paşa toplumların
mesi ve Batı’daki gelişmelerin
ması sebebiyle düşüldüğünü
takip edilememesi konusunda
modernleştikçe dinden
belirten Said Halim Paşa, kenaydınlara da ayrı bir yer ayırır.
uzaklaşacaklarını
di döneminde ise tam tersi
Kendi toplumunu ve halkını
öngören sekülerleşme
bir durumun yaşandığını Batı
bir kenara bırakarak her şeyi
taraftarı aydınların toplumlaile Batı’ya yönelen aydınların
teorisinin İslâm
rını tanıyamadıklarını söyler
ahalinin değerlerine yabantoplumuna uymayacağını
ve onları bazı noktalarda eleşcılaştığını ve halktan koptusavunmaktadır.
tirir.
ğunu ileri süren Said Halim
Paşa, neticede halkın münevSekülerleşme günümüzde
verinden nefret etmeye başlaBATI TARAFTARI
ciddi şekilde eleştiriye tabi
dığını savunmaktadır. Böylece
AYDINLARA BAKIŞI
tutulsa da, onun yaşadığı
toplum, rehberi konumunda
olan aydınlarından mahrum
Günden güne Batı karşıdönemde, Batı dünyasında
kaldığı için gelişmeleri takip
sında
gerileyen durumumuza
sorgulanamaz bir doğru
edememiş, günden güne Batı
çözüm bulmak isteyen idarekabul ediliyordu. Berger’in
karşısında gerilemiştir.
ci, siyasi liderlerin ve aydınlaSaid Halim Paşa’ya göre,
“sekülerleşme kâhinleri”
rın dikkatlilerini haklı olarak
Müslümanların geri kalma
Avrupa’ya yönelttiğini dile
dediği bu sosyal bilimciler
sebeplerinin özü; âlimlerin,
getiren Said Halim Paşa, onlason üç asır boyunca dinin
aydınların İslâm dinini çağın
rın modernleşme konusunda
ve ihtiyaçların gereğine göre
sonunun geldiğini iddia
maalesef sebeplerle sonuçlatefsir edememeleri ve toplurını birbirine karıştırdıklarını
etmişler hatta dinin
mun İslâm dininden uzakve yöntem konusunda hata
tamamen ortadan kalkacağı
laşmasıdır. Ona göre, Müslüyaptıklarını ileri sürer. Sebepmanların dinden uzaklaşması
kesin tarihi bile vermişlerdi.
sonuç ilişkisini doğru kuraile Müslümanların gerilemesi
mayan aydınların, bilim ve
arasından doğru orantı vardır.
tekniğin gelişmesiyle ortaya
Diğer bir deyişle Müslümanlar
çıkan Batı’nın “yaşam biçimidinlerinden uzaklaştıkça meni” kendi toplumlarına olduğu
deniyetlerinde de gerilemeye
gibi aktarmakla çözüm bulacaklarını zannettikleribaşlamışlardır.12 Her ne kadar gerilemenin özünü
ni söyler
bu şekilde izah etse de sonuçta Said Halim Paşa’ya
Said Halim Paşa’ya göre aydınlarımız Batı’da
göre İslâm dünyasının gerilemesi, Müslümanların
parıltılı, hoşa giden, zevklerle dolu bir medeniyet
Batı’daki bilim ve teknik alanındaki gelişmelere
gördüler ve bu parlak medeniyetin aydınlığı onilgisiz kalmasından yani maddi şartların gerileların gözlerini kamaştırdı. Gördükleri bu güzel
mesinden kaynaklanmıştır. Bu gerileme ahlaki ve
sonuçları, o medeniyeti meydana getiren sebepler
zannettiler. Böylece Batı’nın yaşam tarzını memleketlerine aktarmanın, toplumun problemlerine
çözüm olacağına inandılar. O zamanlar aydınlarımızın gözlerini kamaştıran bu parlak medeniyetin
11 İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, s. 123-124.
12 Said Halim Paşa, “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, Sebilürreşâd,
cilt: 20, sayı: 495, 27 Mart 1922, s. 2. Taassub, s. 112-113.
Buhrân-ı Fikrîmiz, s. 57-58

13 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, age., s. 3.
14 İslâmlaşmak, s. 182-183.
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temsilcisi Fransa olduğundan, uygulanan modernleştirme yöntemi de, Osmanlı toplumunu Frenkleştirmekten ibaretti. Türkçe yerine Fransızca konuşmak, dinsiz ve sefil geçinmek, servetini kumarda
yahut bir Fransız metresle tüketmek, en seçkin tavır ve hareketler sayılıyor; bu davranışlar, modern
insanları, diğerlerinden ayıran kıstaslar kabul ediliyordu.15
Said Halim Paşa’nın ifadesine göre Avrupa zihniyetinin etkisi altında kalan bu aydın kesim dine,
gelenek ve âdetlere; gelişmenin önündeki engeller
nazarıyla bakıyor ve memleketin çöküşüne bu unsurların sebep olduğunu iddia ediyorlardı.16 Said
Halim Paşa, medeniyet ve vatanseverlik adına
toplumun temel değerlerine saldıran Batı taraftarı
aydınların ne Doğu’yu ne de Batı’yı tam manasıyla
tanıyamadıklarını, onların esas hayranlıklarının
Batı’nın maddi refahından kaynaklandığını belirtir. Aydınların Batı’yı beğenip takdir etmeleri ve
kendi toplumsal değerlerini reddetmeleri; Avrupa
üzerinde yaptıkları derin bir araştırmanın sonucu olmadığı gibi, İslâm’ın ortaya koyduğu ilkeler
ile yaptıkları bir karşılaştırmanın sonucunda elde
ettikleri bir bilgi ve değerlendirmeye de dayanmamaktadır. Aksine sadece kendilerinin Batılılaşmış
olmaları ve maddi zevklere karşı sınırsız bir hırs
içinde bulunmalarıdır.17 Said Halim Paşa’ya göre
zihinleri Batılılaşmış aydınlar, çözüm aradıkları
problemleri ve İslâm toplumunu tam kavrayamadıklarından milletin aklını karıştırmaktan başka
bir şey yapmamışlardır.18
Aydınlarımızın çok önemli bir unsur teşkil
eden sosyo-kültürel çevre faktörünü dikkate almadıklarını ve kendi halkına yabancı kaldıklarını dile
getiren Said Halim Paşa, Batı hayranlarını iki temel
noktada eleştirir. Birincisi ele aldıkları sosyal, siyasi ve manevi konuların Müslüman toplum ile ilgili
taraflarını bilmezler öğrenmeye dahi tenezzül etmezler. İkincisi: Müslüman toplumla alakalı hususların dışında ise ele aldıkları birçok konuya, konuya ait metot ve prensiplere vâkıf değildirler. Onun
için Batılılardan öğrendikleri şeylerin bile çoğunu
asıl manalarından bambaşka bir şekilde anlıyor ve
yorumluyorlar.
Said Hâlim Paşa, bir toplumun gelişmesinde,
toplumun rehberi konumundaki aydınların çok
önemli bir rol üstlendiğini düşünmektedir. Ona
göre, Batıcı aydınlar toplumun değerleri ile barışık olmadığı için halk ile aydınların arası açılmış
ve birbirlerine yabancılaşmışlardır. Avrupa’nın yaşam tarzını benimseyip taklide yönelen aydınlar,
davranışları ve fikirleri sebebiyle halk gözündeki
değerlerini kaybetmişlerdir. Böylece halk aydınından başka bir ifade ile rehberinden mahrum kalmıştır.19 Dolayısıyla rehberinden mahrum kalan

halk, olaylar karşısında nasıl bir pozisyon alacağını
bilemediğinden gelişmeleri takip edememiş ve neticede toplum geri kalmıştır.
Kendi toplumunu tanımadan Batı taraftarı olmanın önemli bir zihniyet problemi doğurduğunu
ileri süren Said Halim Paşa, bu zihniyete sahip kimselerin ya Batı’da ya da Batılıların ülkemizde açtıkları okullarda eğitim gördüğünü iddia etmektedir.
Ona göre, buralarda yetişen düşünürlerimiz, kendi
dinlerini ve dinlerinden çıkan sosyal ve ahlaki hakikatleri düşünürken, ellerinde olmayarak az çok
Batılılaşmış bir kafa ile hareket etmekte, kararlarını ona göre vermektedirler.20
Said Halim Paşa, Batıcı aydınları şiddetli bir dille eleştirdikten sonra, aydınların kendi toplumuna
faydalı olmak istiyorlarsa nasıl bir rol üslenmesi
gerektiğini açıklar. Ona göre aydınlar, İslâmî değerleri gözden düşürmeye ve unutturmaya çalışmamalı aksine halka iyice öğretmeye çalışmalıdırlar.
Aydınlar, bilgi ve zekâlarını, İslâm’ın inanç, ahlak
ve toplumsal düzenlemelerini ortaya koymaya ve
bunları tesis etmeye harcamalıdır.21 Ayrıca sosyal
ve siyasi bakımdan Müslüman milletlerin Batılılardan alacağı bir şeyin olmadığını22 söyleyen Said
Halim Paşa, aydınların İslâm’ın yapısındaki bütünlüğe saygı göstererek, ellerinden geldiği kadar
onu sağlamlaştırmaya çalışmaları gerektiğini ifade
etmektedir. Yine onun düşüncesine göre aydınlar,
mensup oldukları İslâm toplumunun millî gayelerine hizmet ederlerse ancak o zaman toplumsal
sorumluluklarını yerine getirmiş sayılacaklardır.23
Said Halim Paşa, “İçinde bulunduğumuz gerilikten kurtulmak için tek çare, Batı’yı taklit etmektir.” şeklinde bir fikri savunan Batılaşma taraftarlarını eleştirirken aslında onların Batı’dan istifade
etme yöntemini kritiğe tabi tutmaktadır. Onların
yöntemini, hastalıklardan korunmak için tıp kitapları okuyan kimselere benzetmektedir. Said Halim
Paşa, Batı medeniyetini anlamadan taklit etmenin
kendi köklü medeniyetimizi yok saymak anlamına
geleceğini telaffuz etmektedir. Bu sebeple Batı dünyasındaki gelişmelerden hangi yöntem ile yararlanmamız gerektiği meselesi üzerinde durmaktadır.

15 Buhran-ı İçtimâimiz, s. 66-67.

20 	 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, age., s. 4

16 Buhrân-ı İçtimâimiz, s. 67.
17 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, age., s. 5.

BATI’DAN YARARLANMA YÖNTEMI

Said Halim Paşa, yöntemi doğru belirlemek
şartıyla, Batı medeniyetinden faydalanmaya Müslümanların mecbur olduğunu savunmaktadır. İşte
bu noktada cevabını aramamız gereken soru, mütefekkire göre Batı’dan nasıl yararlanılacağı başka
bir ifade ile İslâm dünyasının kalkınabilmesi için
hangi yöntemi takip etmesi gerektiğidir.
Said Halim Paşa’ya göre, İslâm dünyasının derdinin çaresi, kendisinde bulunmayan ve geriliğine
21 	 İslâmlaşmak, s. 178.

18 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, age., s. 4

22 	 Said Halim Paşa, “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, Sebilürreşâd,
cilt: 19, sayı: 493, 26 Şubat 1922, s. 265.

19 	Buhrân-ı İçtimâimiz, s.67-68.

23 	 “İnhitât-ı İslâm Hakkında Tecrübe-i Kalemiyye”, age., s. 133.
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yol açan bilim ve tekniği hiç vakit geçirmeden elde
etmektir. İhtiyaç duyulan bilim ve teknik bugün
Avrupa’da olduğuna göre bizim için yapılması gereken bu bilim ve tekniği Avrupalılardan öğrenmektir.24
Said Halim Paşa’ya göre Avrupalılardan alacağımız, sadece maddi ilimlerle sınırlı kalmalıdır. Yoksa Avrupalı milletlerin iktisat esaslarını veya iş ve
sermaye kuruluşlarına ait hükümlerini yahut bunların arasındaki ilişki biçimlerini aynen almak doğru değildir. Zira bunların İslâm’ın temel esaslarına
az veya çok aykırı yönleri vardır. Onun için bizim,
bütün kurumlarımızı ve iktisadi esaslarımızı ortaya koyarken başvuracağımız ilim fıkıhtır.25 Fıkıh
ilminin çok iyi işletilmesi gerektiğini savunan Said
Halim Paşa, Batı’nın “sosyal bilimleri” karşısında
İslâm dünyasının “fıkıh” ilmini ön plana çıkarmaktadır. Ancak bu şekilde sosyal yapımızı ve kurumlarımızı koruyabileceğimizi ileri sürmektedir.
Batılıların kanun, nizam ve anayasalarını olduğu gibi iktibas ederek Avrupalılar kadar gelişebileceğimize inanmanın yanlışlığını dile getiren Said
Halim Paşa’ya göre, her milletin kendine özgü fikir,
düşünce ve ihtiyaçları vardır. Eğer böyle olmasaydı sosyoloji (toplumbilim) ve zooloji (hayvanbilim)
diye iki ayrı bilim olmazdı.26 Bu sebeple bizim takip etmemiz gereken yol, Avrupa medeniyetini
millîleştirmektir.27 Düşünürümüz bunu “kendi
çevremize ısındırmak” diye özetleyerek Batı’dan
alınan yeniliklerin Osmanlı toplumunun bünyesine ve İslâm toplumunun değerlerine uyumlu hâle
getirilmesini anlatmak istemektedir.
Toplumlar arası farklılıklara odaklanan Said
Halim Paşa, bu farklılıklar dikkate alınmadan başka toplumların tecrübelerinden yararlanmanın ilk
bakışta epey cazip göründüğünü, ama toplumların
geçirdikleri tarihsel süreçlerin farklılığı sebebi ile
bunun çok sakınca teşkil ettiğini belirtir. Bir memleketin kurumlarının, ihracat ve ithalat maddesi
muamelesi göremeyeceğini vurgular. Ona göre,
başka milletlerin müesseselerini almayalım demek, medeni milletlerin kurumlarını bilmezlikten
gelmek, gelişmelerin tarihini öğrenmeye önem
vermemek değildir. Aksine bütün bu farklılıkları,
riskleri ve zorlukları göz önünde bulundurmak suretiyle gelişmelerin izlenmesi ve neyi nasıl yaptıklarının öğrenilmesi gerektiğini dile getirir.28
DEĞERLERIMIZ MANEVI VATANIMIZDIR

Millî değerlerimizin dinimizden doğduğunu
söyleyen Said Halim Paşa’ya göre ilerlemek adına
dinimizi ve değerlerimizi terk etmemiz mümkün
değildir. Her milletin millî, kanun ve ananeleri,
24 	 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, Sebilürreşâd, cilt: 20, sayı: 495, 27
Mart 1922, s. 5.
25 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyasiyye”, age. s. 5.
26 	Mukallidliklerimiz, s.30-31.
27 Buhrân-ı Fikrîmiz, s. 60.
28 Mukallidliklerimiz, s. 57.

üzerinde yaşadığı topraktan daha kıymetli bir “manevi vatan” meydana getirirler. Çünkü insan topluluklarını bir millete dönüştüren bu manevi vatandır. Başka bir devletin tahakkümü altına düşen
millet topraklarını değil, kanun ve ananelerini kaybettiği zaman istiklalini kaybetmiş demektir. Dolayısıyla millî değerlerini yitiren toplumlar, üzerinde
yaşadığı toprakları terk etmese hatta o topraklardan daha fazla istifade etse bile esir sayılırlar.29
Millî değerleri kaybetmeyi vatan toprağını kaybetmekten daha büyük bir kayıp değerlendiren
Said Halim Paşa, bunun farkına vararak Batı’dan
faydalanılması gerektiği kanaatindedir. Hem kendi medeniyetimizi hem de Avrupalıların medeniyetini öğrenerek, Batı’nın üstün özellikleri sayılan
“ilim zihniyeti” ile “tecrübe usulü”nü birleştirmek
suretiyle ortaya koyacağımız bilgiler, İslâm dünyasının gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Her topluluğun kendine özgü karakterinin, benimsediği din ile şekilleneceğini kanaatindeki Said
Halim Paşa, Batılıların kendi ihtiyaçlarını dikkate
alarak inşa ettikleri sosyal ve siyasi müesseselerin,
ne kadar tadil edilirse edilsin bize uymayacağını
belirtir. Doğu ile Batı dünyası arasında köklü farklılıklara dikkat çeken Said Halim Paşa, iki dünya
arasındaki bu farkın Hıristiyanlık ile İslâmiyet
arasındaki fark kadar büyük olduğunu söyler.30 Bu
anlamda Said Halim Paşa, Doğu toplumu ile Batı
toplumunu sosyal ve siyasal yapı bakımından karşılaştırır ve farklılıklarını ortaya koyar. Bunları ortaya koymak suretiyle Batı’dan alınan kurumların
Osmanlı’ya uygun düşmediğini izah etmeye çalışır.
Osmanlı toplumunun toplumsal ve siyasi bakımdan Batı’dan farklılığını savunan Said Paşa,
toplumdaki Batılılaşma göstergelerinden birisi
olan, üzerine önemli değerler atfedilen demokrasi
ve meşrutiyete itirazı vardır. II. Meşrutiyet’le ilgili
kaleme aldığı eserinde, meşrutiyete giden sürecin
gelişiminden, inkılabın temel dayanaklarından,
Osmanlı toplumuna yansımayan yönlerinden bahseder. Said Halim Paşa, Osmanlı toplumu ile Batı
toplumu arasındaki farkı anlamadan Avrupa’dan
alınan demokrasi modelinin yanlışlığını savunmaktadır. Bu bağlamda demokrasinin Batı’da hangi şartlarda ortaya çıktığını, demokrasinin içinde
doğduğu topraklardaki toplumsal yapı ile olan bağlantısını ele alır. Daha sonra da bu demokrasi modelinin Osmanlı toplumsal yapısına uygun düşüp
düşmediğini sorgular.
Doğu’yu, Batı’dan ayıran en önemli farklardan
biri Said Halim Paşa’ya göre toplumda görülen
seçkin ve ayrıcalıklı sınıflardır. Avrupa’da ruhbanlık ve asilzadelik gibi seçkin sınıflar vardır
ve toplumda bu sınıfların etkisi açık bir şekilde
hissedilmektedir. Bu durum ise tabii biçimde zulme ve sınıflar arasında düşmanlığa yol açmıştır.
Doğu’da yani Müslüman toplumunda ise ruhban
29 Buhran-ı Fikrimiz, s. 61-62.
30 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyâsiyye”, Sebilürreşâd, cilt: 19, sayı: 493, 26
Şubat 1922, s. 265.
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sınıfı ve asilzade gibi herhangi bir imtiyazlı sınıf
yoktur. İslâm toplumunda bütün insanlar, hangi
ırk ve mezhebe mensup olursa olsun hepsi “adalet
ve eşitlik kanunu”na tabi olmuşlardır.31 Said Halim
Paşa her ne kadar İslâm toplumundaki birtakım
adaletsizliklerden, haksızlıklardan şikâyet etse de
bu durumun yasalardan değil, yöneticilerden yani
bireylerden kaynaklandığını savunur.
Said Halim Paşa’ya göre, Avrupa toplumlarında,
halkın üzerinde büyük bir nüfuza sahip olan burjuva Osmanlı toplumunda hiç olmamıştır. Buna karşılık Osmanlı toplumunda “memurlar” vardır. Memurların, asilzadelerin ve burjuva sınıfının yerini
tutacağını zannetmek, âdeta iktisattaki üretim ile
tüketimi birbirine karıştırmak gibi bir büyük hata
olur. O hâlde, kendisini meydana getiren esaslar, bizimkilerden bu derecede farklı olan bir toplumda
kurulan kurumların bizim toplumumuza faydalı
olmayacağı apaçık bir gerçektir.32 Said Halim Paşa,
Osmanlı toplumunda yer alan
memur sınıfın, Batı toplumundaki burjuva sınıfından tevekkül,
teslimiyet ve mesuliyetten kaçınmak gibi özellikleri sebebiyle
ayrıldığını dolayısıyla burjuva
sınıfının yaptıklarını memur sınıfının yapamayacağını savunmaktadır.
Said Halim Paşa, bu farklıları ortaya koyduktan sonra
Avrupa’nın, kendi toplumlarındaki mevcut eşitsizlikleri kaldırmak için toplumlarına demokrasiyi getirdiklerini ifade eder.
Bizim toplumumuza ise Batı
usulü bir demokrasi gereksizdir,
biz bu hususta da onları taklit
edemeyiz demektedir. Ona göre,
Batılılar “aristokrasi” usulünden
ayrılarak sosyal ve siyasi kurumlarını “demokrasi” usulüne
uydurmaya çalışmışlardır. Oysa
ilkinden habersiz bir toplumu ikincisine uydurmaya çalışmak doğru değildir.33
Said Halim Paşa, burada doğrudan demokrasi
kavramının kendisine bir eleştiri getirmez, hatta
onun gereklilik taşıdığını belirtmektedir. Kendisinin itiraz ettiği nokta, toplumsal şartları göz önünde bulundurmadan körü körüne taklit edilerek
Batı toplumundan alınan demokrasi şeklinedir.
Osmanlı toplumunda İslâmiyet’ten kaynağını alan
bir demokrasi geleneğinin yaşadığını kaydeden
Said Halim Paşa, toplumsal bünyemize uygun bir
‘Osmanlı demokrasi’sinin geliştirilebileceğinden
bahsetmektedir. Dolayısıyla ona göre İslâm toplumunun demokratlaşması da Batılı milletlerden
farklı olacaktır.

Ayrıca Said Halim Paşa’nın önerdiği hükûmet
sistemi incelendiğinde, Türkiye’de Cumhuriyet idaresi kurulmadan önce bile “Cumhuriyet” idare sisteminden yana olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı’da
uygulanan monarşi devlet yönetim şeklinden vazgeçerek, devlet başkanının seçimle işbaşına geldiği bir yönetim şekli istemektedir. Çünkü kendisi,
böyle bir idarenin İslâm’ın gereği olduğunu düşünüyordu.34
Osmanlı toplum yapısının Batı’dan tamamen
farklı esaslar üzerine oturduğunu açıklayan Said
Halim Paşa, siyasi yapısının da aynı nitelik taşıdığını savunur. Ona göre, anayasa, bizim siyasi yapımızla uyuşmamaktadır. Zira Avrupalılara göre
siyasi birlik; dil ve mezhep birliğinden meydana
gelir. Hâlbuki Osmanlı siyasi birliği, ırk ve dil birliğine ve hatta çoğu zaman âdet ve gelenek birliğine
bile sahip değildir. Bundan dolayı Osmanlı siyasi
birliği, Avrupa Hıristiyan hükûmetlerinde olduğu
gibi milliyet esasına değil, İslâm
birliği ve kardeşliği esasına dayanır. Bu sebeple bizim siyasi
birliğimizin esaslarına tamamen
aykırı birtakım esaslar üzerine
kurulmuş yabancı bir meşruti
idareyi alıp, tatbik etmek çok büyük bir hatadır. Böyle bir anayasa
sorunları çözmeyeceği gibi milletimizin işine yaramaz.35
Said Halim Paşa’nın burada,
hâlihazırda uygulanan meşruti
sistem modelini eleştirmektedir.
Yoksa onun yaptığı demokrasi
eleştirisinde de olduğu gibi mutlak anlamda bir meşruti yönetim
kritiği değildir. Bu anlamda Said
Halim Paşa, “Bu vakitten sonra
meşruti idareden başka bir idari
sistem bizim işimize gelmez.”36
diyerek çareyi yeni bir anayasanın hazırlanmasında gösterir. Bu
anayasa millî âdet ve geleneklerimize, sosyal ve siyasi düşüncelerimize uygun bir anayasa olmalıdır.
Said Halim Paşa, en son kaleme aldığı eseri İslâm’da
Teşkilât-ı Siyâsiyye’de bu yönetim modelinin nasıl
olması gerektiğini anlatmaktadır. Burada Said Halim Paşa, İslâm’da siyasetin şeklini, kanun koyma
hakkını, hükûmet başkanının seçimi ve yetkilerini,
başkanın kime karşı sorumlu olacağını, icra kuvvetini, siyasi partilerin nasıl teşekkül edebileceğini
ve bütün bu müesseselerin İslâm kanunlarına göre
nasıl tanzim edilmesi gerektiğini ayrıntılarıyla ele
almaktadır.

31 Mukallidliklerimiz, s. 31-32.

34 Sabahattin Nal, “Sait Halim Paşa’nın Egemenlik Anlayışı ve
Öngördüğü Hükümet Sistemi”, İnönü Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 10(1), 2019, s. 156. M. Hanefi Bostan, Bir
İslâmcı Düşünür: Said Halim Paşa, İrfan Yayınevi, İstanbul
1992, s. 121.

32 Meşrutiyet, s. 16-17.

35 Meşrutiyet, s. 21-22.

33 Meşrutiyet, s. 20.

36 Meşrutiyet, s. 23.
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SONUÇ VE DEĞERLENDIRME

Said Halim Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın
torunu olması sebebiyle seçkin bir aileden geliyordu. Bunun yanında yükseköğrenimini İsviçre’de
yapmış, Fransızca, İngilizce, Farsça ve Arapçayı iyi
biliyordu. Dolayısıyla hem iyi bir yabancı dil bilmesi hem de yurt dışında öğrenim görmesi sebebiyle
hem Batı hem de Doğu medeniyetini ve kültürlerini yakından tanıyordu. Kendisinin her iki kültürü
içeriden bilen bir kişi olarak, Doğu ve Batı medeniyeti hakkında değerlendirmeler yaptığı söylenebilir.
Said Halim Paşa’nın temel meselesi İslâm ve
Batı sorunudur. Bu sorunla ilgilenme sebebi ise,
özelde Osmanlı toplumunun genelde ise İslâm
dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara çözümler üretme çabasıdır. Esasen Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren, Batılılaşma problemi, farklı
yoğunlukta ve gerekçelerde İslâmcısından sosyalistine kadar hemen hemen bütün düşünürlerin
ilgilendiği, düşüncelerini ortaya koyduğu bir alan
olmuştur. Fakat kendisinin yöneticilik tecrübesi ve
olaylara belli bir perspektiften bakabilme yeteneği
onu, döneminin diğer düşünürlerinden önemli ölçüde ayırmaktadır.37
Batı’yı tanıyanların hemen hepsinin, Batı’yı taklit etmenin dışında bir kurtuluş yolunun olmadığını düşündüğü bir dönemde Said Halim Paşa, kendi
değerlerine bağlı, başkasının kafası ile değil kendi
kafası ile düşünen ve kendine özgü düşünce yapısı
olan bir mütefekkir38 kimliğiyle temayüz etmektedir. Batı’yı ve İslâm dünyasını çok iyi bilen Said Halim Paşa, Osmanlı toplumunu derin bir tahlile tabi
tutmuştur. Özelde Osmanlı toplumunun genelde
ise İslâm dünyasının sorunlarına çözüm bulmaya
çalışmıştır. Tahlil ve tekliflerinde modernleşme,
batılılaşma, sosyal dayanışma, toplumsal çözülme,
kültür yabancılaşması, ekonomik ve sosyal tekâmül
gibi sosyolojik kavramları kullandığı ve sosyolojik
bir bakış açısı ile problemleri anlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu özelliği, Türk sosyologları üzerine
yazılan bazı kitaplarda Paşa’ya yer ayrılmasına sebep olmuş ve hatta onu “Türkiye’nin ilk sosyologları” arasında sayanlar bile olmuştur.39 Her ne kadar
Said Paşa, sosyoloji biliminin kullandığı birtakım
kavramları kullanarak derin tahlillerde bulunsa da
onun, Batı’nın sosyoloji bilimi, daha genel anlamda
sosyal bilimleri karşısında, İslâm dünyasında fıkıh
ilminin işletilip geliştirilmesini savunduğu unutulmamalıdır.
Batı ve Doğu dünyasını iki farklı medeniyet gören Said Halim Paşa, kültür ile medeniyeti, medeniyet ile dini özdeşleştirir. Dolayısıyla Doğu’yu İslâm
37 Kurtuluş Kayalı, “Said Halim Paşa”, s. 1034.
38 Eşref Edip, Âlemi İslâm İçin Pek Büyük Bir Bir Zâyi’: Prens Said
Halim Paşa Hazretlerinin Şehadeti” Sebilürreşad, cilt: 19, no:
492, s. 257; .M. Hanefi Bostan, age., s, 109, 121.
39 Cevat Özyurt, “Said Halim Paşa: Muhafazakâr Reformcu
İslâmcılığın Doğuşu”, Muhafazakâr Düşünce, sayı: 37, 2013, s.
73.

medeniyeti, Batı’yı ise Hristiyan medeniyeti kabul
eder. Bu ayrımın ve İslâm medeniyetini oluşturan
temel değerlerin farkında olunması gerektiğini,
Avrupa’dan yararlanırken toplumsal dokuya zarar
verilmemesini savunur. İslâm dünyasının manevi
değil, maddi bakımdan geri kaldığını söyleyen Said
Halim Paşa’ya göre Müslümanların Batılılardan
alacakları sınırlı ve belirlidir. Bunların dışına çıkılmaması gerekir. Batı’dan istifade etmek, onlarda gördüklerimizi aynen almak anlamına gelmez.
Zira bir memleketin kurumları ne ihracat maddesidir ne de ithalat maddesi. Bu konuda uygulanacak
yol “Avrupa medeniyetini millîleştirmek”tir. Bunun
için onun tavsiye ettiği yöntem ise fıkıh ilminin
daha iyi işletilmesidir.
İslâm dininin “inanç, ahlak, toplumsal yapı,
siyasi yapı” boyutlarıyla parçalanamaz bir bütün
teşkil ettiğini savunan Said Halim Paşa, Müslümanların kalkınabilmesi için İslâm’ın prensiplerinin
daha iyi anlaşılması ve onun hayata uygulanması
gerektiğini vurgulamaktadır. Onun için Batı’dan
sadece bilim ve teknik alınması gerektiğini savunurken, Batı kültürünün benimsenmesine ve bu
kültüre dayanan siyasi ve sosyal kurumların alınmasına itiraz etmektedir. Müslümanların kendi
değerleriyle, kendi güzel sanatlarını, musikilerini,
mimari üsluplarını oluşturmaları gerektiğini düşünmektedir.
Said Halim Paşa, İslâm dünyasının gerilemesini iki temel unsura dayandırmaktadır. İslâm’dan
önceki bazı gelenek ve kurumların yaşatılmaya
çalışılması yanında Müslümanların, değişen hayat şartlarına göre dinlerini tefsir edememeleri ve
İslâm dünyasının maddî sahada gerilemesi, tabiat
bilimlerine ilgisiz kalması gerilemenin temel sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Gerilemenin
bir diğer nedeni de Müslümanların Batı’dan nefret
etmeleri sebebiyle Batı’dan gelen iyi veya kötü her
türlü yeniliğe kendilerini kapatmalarıdır. Bu iki temel unsurun yanında kendi toplumuna yabancılaşan aydınlardan, halkın uzaklaşması sebebiyle toplumun rehbersiz kaldığını da bu bağlamda ela alan
Said Halim Paşa, toplumun kılavuzu konumundaki
aydınlarından mahrum kalması sebebiyle ilerleyemediğini kaydeder.
Said Halim Paşa’nın toplumdaki gerilikten en
fazla sorumlu olanlardan bahsederken “en aydın
ve en tecrübeli geçinenler” ifadesini kullanması
ve Batıcı aydınlara eserlerinde geniş yer vermesi
onun toplumun gelişmesi konusunda yönetici ve
aydınlara önemli görevler yüklediğini göstermektedir. Ayrıca aydınların vazifesinden bahsederken,
“Aydınlar bilgi ve zekâlarını, dinin inanç, ahlak
ve toplumsal düzenlemelerini ortaya koymaya ve
bunları tesis etmeye harcamalıdır.” diyerek dinî
öğretme görevini de, aydınlara yüklemesi dikkat
çeken önemli bir noktadır.
Batıcı aydınların ne Doğu dünyasını ne de Batı
dünyasını tam bilmediklerini, onların Batı’ya karşı duydukları tutkulu hayranlıklarının Osmanlı
toplumunun problemlerine çözüm sunacağını
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düşündükleri için değil, sadece Batı’nın maddi
üstünlüğünden etkilenmelerinden kaynaklandığını, dolayısıyla sebep ve sonucu karıştırdıklarını
savunmaktadır. Ona göre Batıcı aydınlar, Batı’yı
gerçek manasıyla incelemedikleri gibi kendi köklü
toplumlarını, millî ve ahlaki değerlerini bilmemekle kalmıyorlar, öğrenmek için araştırma yapmaya
dahi tenezzül etmiyorlar.
Said Halim Paşa’ya göre, her milletin millî kanunları, gelenek ve görenekleri, üzerinde yaşadığı
topraktan daha kıymetli bir “manevi vatan” meydana getirmektedir. Onun için Batı’nın siyasi sistemini ve kurumlarını taklit edenlerin, Batı’nın sosyal
ilkelerini de benimsemeye mecbur olduklarının altını çizmektedir. Bazı yenilik taraftarlarının büyük
bir heyecanla sarıldığı hürriyet, eşitlik, feminizm
gibi kavramları İslâmî bakış açısıyla ele almış, bunların Batı’daki anlamı ile İslâm toplumunda bir
karşılığının olmadığını savunmuştur. Yine Batı’daki anayasa, demokrasi gibi kurumların da Batı’daki
şekli ile olduğu gibi alındığı takdirde İslâm toplumunun bünyesine uymayacağının ve bazı problemleri ortaya çıkaracağının altını çizmiştir. Ayrıca
her toplumun kendi toplumsal bünyesine uygun
kurumların tarihsel ve sosyo-kültürel şartlar içinde
oluşması gerektiğine vurgu yaptığı fark edilmektedir.
Said Halim Paşa uzun yıllar devlet görevinde
bulunduğu hâlde asıl ilgilendiği konu siyasetten
ziyade toplumsal sorunlar olmuştur. Dönemindeki
temel sorunların sosyolojik olduğunu düşünmüş,
herkesin devleti öncelediği bir dönemde, dönemin
birkaç düşünürü gibi toplumu kurtarmaya çalışmıştır. Başka bir deyişle Said Halim Paşa toplumu,
kendine yabancılaşmaktan “koruyarak kurtarmaya” çabalamıştır. Bu özelliği ona aynı zamanda
muhafazakâr bir kimlik vermektedir.40 Said Halim
Paşa yenileşme sürecinde kendi kurumlarımızı ıslah etmek yerine, mevcut olanı terk ederek değiştirmek veya yıkıp atmak yoluna gidildiğini, hâlbuki
Batılıların, kurumlarını özellikle muhafaza etmek
amacı ile ıslah etme yöntemini benimsediklerinin
altını çizer.
İslâm dünyasının özgün bir medeniyet inşa
edebilmesi için toplumun İslâmlaşmasını savunan
Said Halim Paşa, bunun yolunun da eğitimden geçtiğini söyler. Edebiyat, sanat ve eğitim öğretimin
millî ruh ve değerleri yansıtması gerektiğine dikkat
çeken mütefekkirimiz, eğitim öğretim müesseselerinin düzenlenirken, eskilerinin ıslah yerine yüzüstü bırakılması ve Batı tipi yeni kurumlarda bilim ve
fennin dışında hiçbir şeye değer verilmemesinin
hata olduğunu savunur. Millî, ahlaki ve fikrî varlıktan yoksun olan bilgilerin sadece bireyler için bir
değerinin olacağını düşünen Said Halim Paşa, mühendis, doktor ve benzeri fen adamları ve sanatkâr
yetişebileceğini ama bunun sosyal bir değerinin olmayacağını belirtir.
40 Cevat Özyurt, agm., s. 73.
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Batı dünyası ile Doğu dünyasının birbirinden farkını ortaya koymak için söylediği Batı’da
“Her yol Roma’ya çıkar.” ise Doğu’da da “Her yol
Mekke’ye çıkar.” ifadesi41 Said Halim Paşa’nın, hem
kendine olan özgüveninin hem de İslâmcı bakış
açısının göstergesidir. Said Halim Paşa, İslâmcılık
düşüncesinin de teorisyeni kabul edilmektedir.42
“İslâmlaşmak” kavramını açık, net ve anlaşılır bir
biçimde açıklayan düşünürün, İslâmcılık cereyanını savunan düşünürler arasında ayrı bir yeri ve
ağırlığı vardır. Birçok İslâmcı aydın, Batı’nın kültürel ve ahlaki saldırılarına karşı manevi değerlerle
savunma yolunu seçerken, Said Halim Paşa hiçbir
kompleks içine girmeden İslâm’ın, sosyal, siyasi ve
ilmî boyutunu ön plana çıkarmaktadır.43
Said Halim Paşa’nın eserleri hacim bakımından
her ne kadar küçük olsa da Eşref Edip’in deyişi ile
her bir risalesi, ciltler dolduracak meseleleri ve hakikatleri ihtiva edecek kadar esaslı ve ruhludur. Zaten onun büyüklüğü de buradan gelmektedir. Said
Halim Paşa, mütefekkir bir dimağ olarak, gerçekten nadir bulunan bir kişi44 hüviyetiyle tarihteki
yerini almıştır.
Said Halim Paşa’nın evrensel bir İslâm anlayışına sahip olması yanında taşıdığı devlet tecrübesi,
ortaya koyduğu fikirlere büyük bir derinlik, kuşatıcılık ve kendi zamanını aşan bir vizyon kazandırmıştır. Kendi zamanında yaşayan düşünürlerin
neredeyse hiç yer vermediği kanun-i esasi, yönetim
biçimi ve siyasal kurumlar, memurlar, aydınlar gibi
sorunlara eserlerinde kritiğe tabi tutması; üzerinde yürünebilir fikirler içermesi ve sonraki nesillere
bir tartışma zemini bırakması açısından son derece
önemlidir.45
Netice itibarıyla Said Halim Paşa, tepeden modernleşme yöntemi ile Batı’dan alınan birtakım
kurumların değiştirilmesiyle toplumsal ilerleme
ve gelişmenin gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürer.
Böyle bir yöntemin toplumsal çöküşü beraberinde
getireceğini ve toplumun kendine yabancılaşacağını düşünür. Onun yerine tabandan tepeye bir modernleşmenin daha sağlıklı olacağını söyleyen Said
Halim Paşa, her milletin kendi toplumsal yapısına
uygun kurumlarını tarihsel ve sosyo-kültürel şartlar içinde kendisinin teşekkül ettirmesi gerektiğini
savunur.
41 “İslâm’da Teşkilât-ı Siyâsiyye”, Sebilürreşâd, cilt: 19, sayı: 493, 26
Şubat 1922, s. 265.
42 M. Ertuğrul Düzdağ, Said Halim Paşa: Buhranlarımız ve Son
Eserleri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. XI. Bedri Gencer,
İslâm’da Modernleşme (1839-1939), Doğu-Batı Yayınları,
İstanbul 2014, s. 790.
43 Hanefi Bostan, “Said Halim Paşa ve Fikirleri”, 21. Yüzyılda
Eğitim ve Toplum, cilt: 8, sayı: 22, 2019, s. 81.
44 Eşref Edip, agm., s. 257- 258.
45 Kudret Bülbül, Siyasal Bir Düşünür ve Devlet Adamı Said Halim
Paşa, Tezkire Yayınları, İstanbul 2015, s. 290.

SAİD HALİM PAŞA VE EMILE DURKHEIM:
YAKLAŞIM BENZERLİĞİ ÜZERİNE
BİR ANALİZ
MUHAMMET FURKAN ÖREN
Said Halim Paşa hiçbir metninde Durkheim’ı refere etmez, ahlaktan söz ettiği bir pasajda
Spencer ve Kant’ı örnek bağlamında ele alır. Dolayısıyla Said Halim Paşa’nın Durkheim’dan
etkilenip etkilenmediği konusunun spekülatif yönleri bulunmaktadır. Bununla beraber toplum
çözümlemelerinin Durkheim’ı çağrıştırması dikkate değerdir. Öte yandan eserlerini Fransızca
kaleme alması, Fransızcayı ustalıklı olarak kullanması, onun Fransız düşün dünyasına olan
aşinalığına bir karine olarak okunabilir.

U

sta yazar Ahmet
Hamdi Tanpınar,
“Sıçrayabilmek, ufuk
değiştirmek için dahi
bir yere basmak lâzım.
Bir hüviyet lâzım. Bu
hüviyeti her millet mazisinden alıyor” der.1
Geçmiş bir milletin
künyesidir. Geçmişin
gelecek üzerinde yol
gösterici olmadığı bir
kulvarda insan, bağlamsız bir çizgi de yol alır.
Geçmiş kimi açılardan
neşe ve güzelliklere sahne olurken bazen de bireylerin ve toplumların
sırtında yük olup, travmatik bir hâle dönüşür.
Birey merkezli bir bakış açısına sahip alsa da
geçmişin bu yönüyle ilgili öğretici bir açıklama
Sigmund Freud tarafından yapılmaktadır. Mesleğe
doktor olarak başlayan Freud bugün psikanalizin
temellerini radikal bir paradigma değişimi yaparak
atar ve aslında mental hastaların biyolojik olarak
acı çekmediklerini, bilişsel olarak anılardan ıstırap duyduklarını vurgular. Ona göre geçmiş, tarih
ve o süreçte yaşanan dramlar acı vericidir ve bu
acı fiziksel değil, düşünseldir. Bunun başlıca nedeni unutulmuş gibi duran travmaların bilinçaltında saklanması ve bireyi sürekli olarak rahatsız
etmesidir. Buna göre insanlar geçmişte yaşadıkları
1

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh Yayınları, İstanbul,
2019, 182.

travmaları, ıstırapları,
sıkıntıları, acıları unutmaz onu bilinçaltına
atar, bilinçaltına atılan bu ıstıraplar çeşitli
davranışlar olarak geri
döner ve kişiyi rahatsız
eder.
Bilinç,
haksızlığa
uğranılan, acılara maruz kalınan, travmaya neden olan olayı,
olayın geçtiği mekânı,
gerçekleşme zamanını ve buna neden olan
kişileri sürekli olarak
işler ve bunu travmaya
dönüştürür. Dolayısıyla
geçmiş aslında “geçmiş”
değildir, bir hayalet gibi
bireyi takıp eder. Bu tezi bir adım ileri götüren Carl
Gustav Jung bilincin sadece bireysel olmadığını
aynı zamanda kolektif olduğunu vurgulayarak toplumsal hafızaya göndermede bulunur.
TRAVMALARLA YÜZLEŞMEYE DAVET

Müslümanların özellikle Osmanlı İmparatorluğu bakiyesini oluşturan toplulukların güncel
durumu Freud’un psikanalitik çözümlemelerini
andırmaktadır. Psikanalitik süreç, bireyin güncelinden çok geçmişine, bilinçaltına odaklanır, orada
gizli saklı kalan anıları deşer, bu anlılar içerisinde
travmatik unsurları içerip bireyin güncel davranışlarını olumsuz etkileyenleri tespit eder ve bireyi
bu travmalarla yüzleşmeye davet ederek güncel
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durumunu sağlıklı bir çerçeve oturtmaya çalışır.
İslâm toplumu için kabaca 18. yüzyılla 20. yüzyıl
arasında yaşanan sürecin derin dehlizlerine, karanlıkta kalan mahzenlerine, kapanmamış hesap
defterlerine inilip sağlıklı bir yüzleşme yapılmadan güncelin anlaşılması kimi açılardan toplumsal
sorunların çözülmesi zor gibidir. Bu yüzyılların detaylı çözümlemeleri, Müslümanların kolektif bilinçaltının deşifre edilmesidir.
Bu açıdan bu kriz dönemlerinden kalan her
belge, bilgi, anı, resim, şahıs önemlidir. Bu veriler
kolektif bilinçaltının anlaşılması, toplumsal travmanın tespiti, bu travmaya neden olan kritik unsurların anlaşılması ve Müslümanların bugünkü
toplumsal reflekslerinin analizi açısından değerlidir. Savaş, dağılma, buhran, yıkılış, tarumar oluş,
zaaflar, ahlaki çöküş ve kaybedişlerin olduğu bu
zaman diliminde kritik görevde olanların bilinmesi bu husussun anlaşılması açısından önemli bir
husustur. Osmanlı Devleti’nin yıkılışının son demlerine tanıklık etmiş, bir şekilde roller üstlenmiş,
görevler almış ya da aynı dönem de yaşayıp fikirler
ileri sürmüş her kişi değerli ve önemlidir. Onlar bu
kaos sürecinin tanıkları, gözlemcileridir.
Bu anlamda Said Halim Paşa Osmanlı
Devleti’nin son yıllarında yaşanmış travmaların bir
tanığı olarak önemli bir figürdür. Hem mensubu
olduğu aile, hem Osmanlı bürokrasisinde üstlendiği roller hem de bıraktığı entelektüel miras onu
ayrıcalıklı kılan özelliklerdir. Said Halim Paşa Osmanlı Devleti’ne başkaldırmış, öte yandan Mısır’ın
modernleşmesinde kritik roller oynamış Kavalalı
Mehmet Ali Paşa’nın torunudur. Bu çerçeve, onun
siyasal bir bilincin parçası yapar ki Said Halim Paşa
yaşamı boyunca siyasetin göbeğinde yer almıştır.
Osmanlı devleti içerisinde Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) Reisliği, Hariciye Nazırlığı ve Sadrazamlık gibi
görevlerde bulunmuş biri olarak iyi bir yönetim
tecrübesine sahiptir.
Napolyon Bonapart sürecinden beri oryantalist
söylemin önemli bir merkezi olan Mısır’da geçmişinde Osmanlı’yla sorunlar yaşamış bir aile de doğmak, İstanbul gibi bir kentte intikal etmek, İsviçre
gibi ülkelerde siyaset bilimi okumak, devletin çeşitli kademelerinde görev almak, sürgüne yollanmak,
esir kamplarından tutulmak onun en azından çok
yönlü, karmaşık ve inişli çıkışlı hayatına ilişkin
ipuçları vermektedir. Said Halim Paşa’nın metinleri kendi içerisinde senkronizedir. Ancak çeşitli
metinler arasında farklı tonlara sahip bir görüntü
ortaya çıkar. Örneğin “Meşrutiyet” metninde iktidar ve devlete dayanan bir perspektif göze çarpar
ve muhafazakâr tonları ağır basan bir görüntü
öne çıkar. Oysa “İslâmlaşmak” metninde daha
çok İslâmcı ve yenilikçi bir yaklaşım dikkat çeker.
Kimi söylemleri onun oksidentalist biri konumuna
56 | Aralık 2021 |

umran

düşürürken, bazı söylemleri ise oryantalizme yorulabilecek ifadeler içermektedir.
Belirmek gerekir ki insanı tanımak ve tanımlamak, bilişsel dünyasıyla ilgili net bir fotoğraf çekmek zordur. Biyo, psiko ve sosyo bir varlık olarak
tanımlanan insanı belli bir kategorinin içerisine
sığdırmak onu indirgeyerek anlamaya çalışmaktır.
Her insan sosyal şartlara, ruhsal duruma ve hatta
biyolojik özelliğe dayalı olarak hayatlarının belli
dönemlerinde belli fikirler üretir, sonraki dönemlerde bir önceki fikirlerini revize eder, hatta bazı
dönemlerde tam karşısında yer alır. Bu realite
araştırma konusu yapılan kişinin çok yönlü soruşturma/araştırmalarla ele alınmasını gerekli kılar.
Bu yönlerden bir tanesi ve belki de en önemlisi konuşulan kişinin referans kaynakları ve bilişsel alt
yapısı üzerinde etkili olan kesin/muhtemel unsurların ortaya çıkartılmasıdır. Nihayetinde genel olarak insanın hayatı anlamlandırma biçimi, olayları
okuma şekli doğuştan gelen önsel bir yapıda değildir. Bireylerin analizleri, tahlil ve değerlendirmeleri belli bir okuma biçimi, etkilenme şekli ve tecrübe
sonucu oluşur. Bu etkileri deşifre etmenin yolu da
bırakılan eserlerin kritik edilmesiyle mümkündür.
Said Halim Paşa’nın dinamik yaşamı, öte yandan dönemin sorun ve sıkıntıları, değişken konumu, istikrarsız işleyişi onu belli bir kalıbın içerisine
sokmayı zorlaştırıcı bir durum olarak belirmektedir. Elbette ki arkasında eserler bırakması Said Halim Paşa’nın fikir dünyası üzerinde konuşulmasını
mümkün kılmaktadır. Ancak analizlerinde genelde
isimleri refere etmemesi onun düşün dünyası, referans kaynakları ve muhtemel etkilenme sahasına
ilişkin bir çıkarsama yapmayı zorlaştırmaktadır.
Bu tür bir etki/etkileşim ihtiyat payı olmakla birlikte ancak fikirsel benzerliklerle anlaşılabilir. Said
Halim Paşa hiçbir metninde Durkheim’ı refere
etmez, ahlaktan söz ettiği bir pasajda Spencer ve
Kant’ı örnek bağlamında ele alır. Dolayısıyla Said
Halim Paşa’nın Durkheim’dan etkilenip etkilenmediği konusunun spekülatif yönleri bulunmaktadır. Bununla beraber toplum çözümlemelerinin
Durkheim’ı çağrıştırması dikkate değerdir. Öte
yandan eserlerini Fransızca kaleme alması, Fransızcayı ustalıklı olarak kullanması, onun Fransız
düşün dünyasına olan aşinalığına bir karine olarak okunabilir.2 Aslında dönem itibarıyla Osmanlı
sosyal bilimciliği üzerinden yoğun bir Fransız etkisi bulunmaktadır. Etkisi en belirgin olan kişi ise
Said Halim Paşayla aynı dönemlerde yaşayan Emile
Durkheim’dır.
2

Kürşad Arıkan, “Said Halim Paşa Niçin Fransızca Yazdı? -Bir
Giriş Denemsi-”, Said Halim Paşa Kitabı: Osmanlı Sadrazamı ve
Düşünür, ed. Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları,
İstanbul, 2021, 709-720.
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SOSYAL BELIRLEMECILIK

Sosyolojinin kurucu babası olarak görülen
Durkheim, toplumu bir kendilik, bir nesne, bir obje
olarak ele alır. Sosyal yapıların belirleyiciliği onun
genel yaklaşımıdır. Durkheim’ın “toplumu şeyler
gibi ele almak gerekir” ifadesi onun düşüncesinin
bir özeti gibidir.3 İşlevselcilik olarak tanımlanan
bu yaklaşım, toplum içerisinde yer alan ve her birinin farklı beklenti, yaklaşım, anlayış ve kavrayış
biçimi olan bireylerin toplumsal bağlam içerisinde “silikleşmesidir.” Durkheim sosyal konsensüs,
örüntü, norm ve kurallarla bireylerin bencil yaklaşımları, çıkarları arasında tezatlık görür. Ona göre
toplumsal normun gelişkinliğiyle bireylerin istek,
çıkar, heves ve amaçlar arasında ters orantı vardır.
Normlar bireylerin hedonist duygularının, bireysel
beklentilerinin düzen ve konsensüs içerisine sokularak senkronize olmasında önemli işlevler yerine
getirmektedir. Bu açıdan toplum tek tek bireyler
değil, herkesin bir bütün olduğu bir platforma işaret eder. Öyle ki çoğu açıdan psikolojik süreçlerle
ele alınan intihar meselesi bile Durkheim açısından toplumsaldır.4 Bu açıdan toplumsal yapı bireylerin üstündedir. Bir yerde sosyal bütünlüğün içsel
mekanizmaları ve normlarından söz edilebilir, ancak tek tek bireylerin davranışlarından ve özelliklerinden söz edilemez. Bu yaklaşıma içi çakıl taşları dolu olan bir teneke örnek verilebilir. Böyle bir
durumda Durkheim tek tek çakıl taşlarının özgül
ağırlığıyla ilgili değildir. Daha çok tenekenin total
ağırlığına odaklanmaktadır. O, toplumsal normları
ve yapıları biçilmiş bir kaftan olarak değerlendirmektedir. Bireylere düşen görev toplum tarafından
biçilmiş olan bu kaftanı giymek, bir bütün olarak
bu kurallara uymaktır.5
Said Halim Paşa’nın toplum çözümlemeleri de
genel olarak sosyal belirlemecilik çerçevesindedir.
Onun gözünde toplum bir nesnedir ve bu nesne
bireylerin konumlanışını belirlemektedir. Örneğin
kadın meselesini ele aldığı bir pasajda onun durumunu sosyal bağlamla açıklamakta “bireyin birinci
toplumsal görevinin, toplumsal iradeye saygı göstermek ve riayet etmek olduğunu, toplumsal yapının ilkelerini, geleneğini, düzenini, hukukunu ihlal
suretiyle toplumsal bir suç işleyenlerin cezalandırılması gerektiğinden kadınlık habersiz gibi görünüyor.6” şeklinde bir kayıt düşmektedir. Said Halim
Paşa, farklı toplumsal yapıları farklı üniforma gibi
kodlamaktadır. Onun sosyolojinin belirleyiciliği3

Emile Durkhem, Sosyolojik Metodun Kuralları, çev. Enver
Aytekin, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994, 15.

4

Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, çev. Yasemin
Tezgiden, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, 206.

5

Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz
Alemdar, İstanbul: Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2014, 256.

6

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, Kapı Yayınları, 2020, İstanbul,
103.

ne olan inancının belki de güzel bir örneği şu ifadelerdir: “Mutluluk tasavvuru, aynı fikir ve ahlak
seviyesinde bulunan insanlar arasında bile değişir.
Bir Alman, mutluluğu elbette bir Fransız’dan başka
türlü tahayyül eder. Her ikisinde de bu kelimenin
anlamı, mensup oldukları milletlerin düşünce ve
kültür bakımından zaferi ve diğer toplumlara üstünlüğüdür. Şu kadar var ki Alman ruhu ve zihniyeti Fransız ruhu ve zihniyeti olmadığı gibi Almanya
Fransa değildir.”7 Bu anlamda milletler farklı olarak
kategoriktirler ve belli kategorilere göre tasnif edilmişlerdir. Her milletin bütünsel özellikleri vardır
ve bu bütünsellikler bireylerin mutluluk konumlanmasında bile belirleyicidir. Doğu Doğu’dur, Batı
Batı’dır, Alman Alman’dır ve Fransız da Fransız…
Bu düşünceler arasında değişiklik yapmak bedene
uymayan elbise giymek gibidir. Her milletin, toplumun ve düşüncenin kendine özgü yapıları vardır.
“Mutluluk hakkında olduğu gibi, o hedefe götüren
nedenler ve araçlar hakkında da çeşitli milletlerin
anlayışlar başka başkadır.”8
Said Halim Paşa’nın bir blok olarak kodladığı
kültürel havzalar arasındaki çizgiler kesin ve katıdır “Çinlilerin ahlâk, Hintlilerin toplum, Meksikalıların siyaset anlayışını kabul eden bir Fransız
ya da Alman acaba ne olabilir? Madem bir Fransız
ya da bir Alman gibi duymuyor, düşünmüyor, hareket etmiyor, kullandığı dil, Alman ya da Fransız
dili olsa da o ne Alman ne de Fransız olamaz”9 burada Almanlar, Fransızlar, Çinliler, Hintliler, Doğu
ve Batı nesnel bir bütün gibidir. Bireylerin ne düşündüğü, ne hissettiğinden çok bulunduğu sosyal
bağlamın çerçevesi, medeniyet şablonu, normu ve
ahlaki konumlanışı önemlidir. Said Halim Paşa’nın
toplumsal meselelere kategorik yaklaşımı buhran
çözümlemesinin de temel kodudur. Buhranın ana
nedeni belli bir kültürel koda, toplumsal yapıya ve
norma sahip bir sosyal bütünselliğin hızlı değişimi
ya da başka kültürlere ait formların birbirine uydurulmaya çalışılmasıdır.
DURKHEIM’IN ORGANIK VE MEKANIĞI YA
DA SAID HALIM PAŞA’NIN DOĞU VE BATISI

Sosyolojiyi çalışmalarının ana odağı haline getiren Emile Durkheim’ın temel merakı toplumsal
konsensüstür.10 Toplumlar hangi içsel, yapısal, kurumsal yapılarla birbirinden farklı olan bireyleri
belli bir örüntü çerçevesinde bir araya getirmektedir? Nasıl oluyor da birbirinden farklı bireyler belli
davranış kalıplarını sergilemektedirler? Başta din
olmak üzere tüm çözümlemeleri sosyal bütünlük
üzerine olan Durkheim’ın ana vurgusu, toplumsal
7

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 126.

8

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 127.

9

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 143.

10 Emile Durkhem, Sosyolojik Metodun Kuralları, 19.
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normlar, ahlak kuralları ve dayanışma biçimleridir.
Onun ana tezi sosyal yapı, oluşum, özellik, işleyiş
ve konumlanmanın kendi içerisinde belli bir mantıksal çerçevede işlediği ve bireyleri de belirlediği
yönündedir. Bu anlamda sosyoloji bir mekanizmadır ve bu mekanizma kendi içerisinde belli bir
mantık örgüsüne sahiptir. Durkheim’ın sosyolojik
ayrışmasında temel olan organik ve mekanik ayrışma onun sosyolojik perspektifinin bir yansımasıdır. Mekanik toplum daha çok ilkel, köylü ve
geleneksel dayanışma ve örüntülenme şeklidir.
Organik dayanışmaysa daha çok modern ve şehirli
bir örgütlenme biçimidir.11 Buradaki temel mantık
bu sosyolojik bağlamların kendine özgü yapılar olması, belli bir içsel mekanizmaya sahip olması ve
birinin olduğu yerde ötekinin olmayışı, ya da mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş
sürecinin hızlı olması durumunda kaos ve karmaşanın ortaya çıkmasıdır.12 Mekanik sosyal yapı mekaniktir, organik sosyal yapıysa organiktir. İkisini

yapının norm ve kuralların yavaş ve sağlıklı dönüşümüyle olabilmektedir.
Said Halim Paşa’nın Doğu ve Batı ayrımının
mantığı Durkheim’ınki ile aynıdır. Onun perspektifinde Doğu Doğu’dur, Batı ise Batı’dır, bunlar herhangi bir şeklide birbirine eklemlenemez. Batı belli
bir sosyal yapı, şekil ve örüntüye sahiptir. Benzer
şekilde Doğu da belli bir mantık çerçevesine sahiptir. Bu iki sosyal yapıyı birbirinden ayıran çok temel farklar vardır.14 Batı aslında pek çok kültür, siyasal farklılık, dil ve kültürü barındırır, benzer bir
durum Doğu için de geçerlidir. Ancak içerdiği tüm
farklılıklara rağmen Said Halim Paşa için bir blok
olarak Doğu ve Batı bütün ve kendine özgüdür.
Said Halim Paşa’nın buhran çözümlemesinde
bu kategorik yaklaşımın belirgin bir ektisi vardır. Osmanlı toplumundaki buhranın ana nedeni
belli bir içsel mekanizmaya, mantıksal çerçeveye
sahip olan Batı normlarının daha farklı bir içsel
mekanizma ve toplumsal yapıya sahip olan Doğu
toplumuna (Osmanlı) uydurulmaya çalışılmasıdır.

Said Halim Paşa’nın sosyal meseleleri kavrama şekli, bireyi toplum içinde
konumlandırması, sosyolojik çözümlemeleri, toplumu ele alış biçimi, toplumsal yapı ve
kurumları değerlendirmesi, Durkheim’ın çözümlemeleriyle paralellik göstermektedir. Kimi
düşünsel farklılıkların yanında örtüşen bu benzerlikler, Osmanlı’nın son dönemlerindeki
tartışmaları, ortaya atılan fikirleri Avrupa ve özellikle Fransa’daki tartışmalardan bağımsız
bir şekilde ele alınmayacağına dair bir örnek bağlamında da okunabilir.

birbirinden ayıran temel farklar vardır. Bu farklar
bu örgütlenme biçimleri tarafından belirlenmiştir. Birinin olduğu yerde diğeri olamaz. Herhangi
birini ötekine uydurmak sosyolojinin işleyiş mantığına aykırı olduğu gibi toplumsal bunalımların
ortaya çıkmasına da neden olur. Durkheim organik
dayanışma ve mekanik dayanışması sosyal yapının bireyin davranışlarını, yaklaşım biçimlerini ve
anlam örgülerini oluşturmayı sağlayan temel iki
tipolojidir.13Bu ayrımlar kaba ve kalıpçıdır. Burada
modern öncesi geleneksel toplum (mekanik) modern toplum (organik) bir form şeklinde ele alınır.
Bu bağlam içerisindeki farklı değişkenler belli bir
çerçeveye konularak bir bütün içerisinde işlenir.
Tek tek bireyler, farklılıklar ve kültürler yoktur. İki
farklı sistem ve bu sistemler arasında tedrici, uzun
süreli bir dönüşüm vardır. Bu dönüşüm toplumsal
11 Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, 195-196.
12 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, 230-240.
13 Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, çev. Ümit Tatılcan Gülhan Demiriz, Sentez Yayınları, Bursa, 2007, 118.
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Birbiriyle uyuşmayan, benzemeyen ve paralellik
taşımayan bu iki bloğu birbirine eklemlemek ya da
sosyal şartları gözetmeden kendine özgü bir yapıya
sahip olan Batı paradigmasını Doğu’ya uygulamak
kaos durumu ortaya çıkarabilmektedir. Said Halim
Paşa’ya göre Meşrutiyet ve 1876 Anayasa’sının gösterdiği gerçek budur.15
ANOMI VE BUHRANLAR

Anomi, Durkheim sosyolojisinin önemli kavramlarından birisidir. Bu kavram genel olarak
normsuzluğa, ahlaki çöküşe işaret eder. Buna göre
belli bir mantık, konsensüs ve norma sahip olan
sosyal yapının çökmesi anomiyi meydana getirir.
Anominin en büyük nedeni kendine ait bir sosyal
örüntüye sahip olan mekanik bir sosyal dokunun
hızlı bir şekilde organik dokuya geçmesi, geleneksel
bağların çözülmesidir. Kendine özgü sosyal norma
14 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 49.
15 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 38-54.
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ve kontrol mekanizmalarının çökmesi demek, tüm
bireylerin istediği şekilde hareket edebileceği bir
ortam demektir ve bu da anomiyi doğurmaktadır.
Bu açıdan Durkheim demokrasiye mesafelidir.
Liberal ve bireysel özgürlüklerin sakıncalı olduğunu düşünür. Açık bir şekilde devletçi bir eğilim
gösterir. Ona göre “devlet bir toplumsal düşünce
organıdır.”16 Bireyler bu ahlaki düzen ve konsensüs içerisinde kendilerini var kılabilirler. Psikoloji
sosyaldir ve bireysel mutluluk ancak toplumsal
bütünlükle olabilir.17 Hangi çerçevede olursa olsun
toplumsal norm ve kurallar, sosyal örgü, yapılanma
ve işleyişin bireylerin anlam dünyaları, olguları ele
alış biçimleri ve hayatı idame ettirmeleri üzerinde
önemli olduğunu düşünen Durkheim şu ya da bu
şekilde bu örgünün bozuluşunu olumsuz olarak
kodlamaktadır. Durkhem’ın sosyolojik yapının değişip dönüşmesine karşı değildir, daha çok değişim
ve dönüşümün hızlıyla ilgilidir. Ona göre toplumsal yapı, norma ve örüntü zaman içerisinde değişip
dönüşür, ancak hızından kaynaklı olarak bu dönüşüm esnasında toplumsal bütünlüğü sağlayıcı yeni
bir içsel mekanizmanın kurulamadığı durumlar
anomi ile sonuçlanır. Burada sapkınlık, kaos ve bunalım olan anomi toplumsal konsensüsün kıymetini gösteren bir parametre gibidir.18
Said Halim Paşa’nın buhran çözümlemesi hemen hemen bu perspektife yakındır. Durkhem’ın
için anominin asıl nedeni sosyal alt yapının hazır
olmamasına karşın mekanik toplumdan organik
topluma hızlı geçiştir. Said Halim Paşa içinse buhranın asıl nedeni Osmanlı toplum yapısının, sosyal
dokusunun, norm ve geleneklerinin, örgütlenme
biçiminin hazır olmamasına rağmen Batılılaşma
politikalarının, hızlı bir şekilde uygulanmaya çalışılması ve Osmanlı bakiyesini oluşturan sosyal
örgünün dikkate alınmamasıdır.19 Durkheim,
toplumların değişmesini anomi olarak kodlamaz,
bilakis mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya tedrici olarak geçişin bir gereklilik olduğunu
düşünür. Said Halim Paşa’da Müslümanların değişmesinden bir beis görmez. Onun endişesi değişimin hızıyla ilgilidir. Kendi ifadesiyle “Âdetlerin
değişmesinin bir ilerleme işareti olması, bu değişimlerin belirli şartlar altında meydana gelmesine,
yani manevî ve fikri durumların iyileşme sonucu olmasına bağlıdır…. Bundan dolayıdır ki öyle
bir yenilenme derece derece meydana gelmeye
mahkûmdur. Dolayısıyla bir, kişisel kanaat veya
16 Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, 206.
17 Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, 34-36.
18 Anthony Giddens, Sosyoloji, çev. Cemal Güzel, Kırmızı Yayınları,
İstanbul, 2013, 848-870.
19 Ahmet Şeyhun, “Said Halim Paşa’ya Göre Osmanlı’da Siyasi
Buhranın Nedenleri”, Said Halim Paşa Kitabı: Osmanlı
Sadrazamı ve Düşünür, ed. Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yayınları, İstanbul, 2021, 315.

kişisel arzu etkisiyle alelacele ortaya çıkan yenilenmelerden kaçınmalıyız.”20 Oysa Osmanlı elitleri toplumsal yapıyı dikkate almadan modern anlayışları
uygulamaya çalışmış, böylece toplumsal huzursuzluğu tetiklemişlerdir. Said Halim Paşa bir milletin
örf, adet ve uygulamalarını bir günde değiştirmeye
kalkışmayı, bu örf ve adetlerin yerleşik olan ve derinlere kök salan yönlerinin bilinmeyişiyle açıklar.
Said Halim Paşa da Durkheim gibi ahlaki ilkelerin,
norm ve kuralların bunalımın önleyicisi olarak devamlılık sağlaması gerektiğine inanmaktadır. Said
Halim Paşa’ya göre meşrutiyetin büyük eksikliği,
Batı sosyal gerçekleriyle değerlendirilmesi gereken
bir yaklaşımın, farklı bir bağlama sahip bir topluma uydurulmaya çalışılmasıdır. Bu çerçeve başlıca
buhran ve kaos nedeni olarak belirmektedir. Dolayısıyla “Ülkenin durumu ve toplumsal yapısıyla
siyasal hakları şu büyük orantısızlık devam ettikçe”
sorunlar da baş gösterecektir.21
Sonuç olarak Said Halim Paşa’nın sosyal meseleleri kavrama şekli, bireyi toplum içinde konumlandırması, sosyolojik çözümlemeleri, toplumu ele
alış biçimi, toplumsal yapı ve kurumları değerlendirmesi, Durkheim’ın çözümlemeleriyle paralellik göstermektedir. Kimi düşünsel farklılıkların
yanında örtüşen bu benzerlikler, Osmanlı’nın son
dönemlerindeki tartışmaları, ortaya atılan fikirleri Avrupa ve özellikle Fransa’daki tartışmalardan
bağımsız bir şekilde ele alınmayacağına dair bir
örnek bağlamında da okunabilir. Ancak ifade ettiği
gerçek, Said Halim Paşa’nın siyaset/devlet adamlığının yanında dönemin sosyal çözümlemelerine
ilişkin güncel yaklaşımlara duyarsız kalmadığı ve
profesyonel düzeyde Fransızca bilen bir aydın olarak anlaşılmasının önemli bir yolunun dönemin
Fransa’sındaki tartışmaları anlamaktan geçtiğidir.
Kanaatimizce özellikle dönemin sosyal çözümlemelerinde Emile Durkheim önemli bir parametredir. Neredeyse tüm sosyal bilimcilerin ittifakla
Durkheim’ın Türkiye’deki yansıması olarak kabul
ettikleri Ziya Gökalp’ın fikir dünyasına yakın olan
Said Halim Paşa bunun iyi bir örneğidir. Bir kez
daha belirtmek gerekir ki Said Halim Paşa’nın
Durkheim’dan etkilenip etkilenmediği, etkilenmişse bunun boyutlarının ne olduğu büyük bir muammadır. Ancak yaklaşım benzerlikleri açık ve dikkat
çekicidir. Belki de yapılması gereken, Osmanlı’nın
son dönemlerinde özellikle sosyolojik çözümlemelerde bulunan aydınların fikriyatını Emile
Durkheim’a indirgemeden ancak Durkheim’ın toplum çözümlemelerini de göz ardı etmeden tahlil
etmektir.
20 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 66.
21 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, 46.
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SAİD HALİM PAŞA VE ZİYA GÖKALP’TE
-Biz KalarakBATILILAŞMA SORUNU
AHMET ÇAPKU
Said Halim Paşa, yerli kalmak adına kurum ve kavramların atılması yerine ıslahının öneminin
altını çizer. Ziya Gökalp ise yerlilik adına kültür öğelerinin önemine vurgu yapar. O da müspet
ilimler konusunda Sait Halim Paşa ile hemfikirdir ve fakat İslâmî konuları yorumlama
biçiminde oldukça farklı kulvarlarda yer almışlardır.

S

aid Halim Paşa ve
görmüş, genç yaşlarınZiya Gökalp Osdan itibaren devletin
mühim kademelerinde
manlı Devleti’nin son
görev almış ve böylece
dönemine tanıklık etpratik hayat açısınmiş, devlet hizmetindan icra makamında
de önemli görevlerde
bulunması itibarıyla
bulunmuş, sıkıntılı dudüşüncelerini tecrübe
rumdan kurtulmanın
edebilmiş nadir şahsiteorik ve pratik açıdan
yetlerdendir. HayatıSaid Halim Paşa Hükümeti Kabine Toplantısı 1912
çözümlerini
aramış
nın geçtiği yerler dikdüşünürlerdir.
Her
kate alınırsa Doğu ve
ikisi İttihat ve Terakki
Batı
düşüncesini
iyi
bildiğini
varsayabiliriz.
Partisi’nin ve siyasetin içinde yer almış, Birinci CiSaid
Halim
Paşa’nın
düşüncesi,
aşağıda ele alıhan Harbi ve İstiklal Harbi’ni görmüş, sözü edilen
nacağı
üzere,
yerli
kalınarak
Batılılaşmaya
taraf
zorlu dönemde muhtelif konularda düşüncelerini
olduğu
yönündedir.
Konu
ile
ilgili
durum
tespiserdetmiş kişilerdir.
ti yapan Said Halim Paşa, İslâm dünyasının Batı
Çağdaşlaşma konusunda temelde üç farklı
karşısında geri kalma sebeplerini araştırır. İslâm
yaklaşım olduğu bilinmektedir. İslâm’ın temel ilahlakının yozlaşmış olması sorumluluğunu dini
kelerine ve düşünce geleneğine bağlı kalınarak
anlatmakla görevli ruhani sınıfa yükler ve her bir
Batılılaşma düşüncesini İslâmcılar; İslâm’ın temel
Müslüman milletin, İslâm ahlakını kendi karakilkelerinin korunması yanında toplumsal hayatta
terine göre uyarladığını, böylece İslâm’dan uzakreform niteliğinde değişime gidilmesi şeklindeki
laştıklarını dile getirir.1 Türklerin eski gelenekleyaklaşımı Türkçüler; içlerinde ılımlılar olmakla
rini İslâm inancının içine taşımış olmaları da bu
birlikte Batı dünyasında ortaya konulan köklü
kabildendir. Geri kalma sebeplerinden biri de son
değişim unsurlarını alıp benimsemek şeklinde
dönemdeki yanlış Batılılaşmadır.2 Konu ile ilgili,
yaklaşımı Batıcılar savunmuştur. Düşüncelerine
aydın sınıfının hususi bir yeri vardır. Öyle ki, aydın
yer vermek istediğimiz Said Halim Paşa ile Ziya
sınıf, gerilik sebebi olarak İslâm ilkelerinin kusurlu
Gökalp’in düşünce temelinde böyle bir farklılık ololduğunu dile getirmeye başlamıştır.3
duğunu hatırda tutmak gerekir.
Bir milletin kendi köklerine bağlı kalarak atılım
yapabilmesi için onlara düşünce ve uygulamada
SAID HALIM PAŞA VE

YERLI KALINARAK BATILILAŞMA

Son dönem Türk düşüncesinin önde gelen
isimlerinden olan Said Halim Paşa, çok iyi eğitim
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1

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, yay. haz. M. Ertuğrul Düzdağ, İz
Yayınları, İstanbul, 1998, 199-202.

2

Said Halim Paşa, age., s. 207, 215.

3

Said Halim Paşa, age., s. 208.
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rehberlik edecek aydın tabakası gerekir. Said Hayayılmasında görmektedirler.” ifadesi konuya bir
çerçeve çizer.7
lim Paşa’ya göre aydın sınıfı, Osmanlı’nın yıkılma
Eskiden aydın sınıfı Batı’yı tanımaz ve düşmantehlikesinden kurtulmanın çaresini Batı’yı taklit
lık besler iken şimdi bunun tam tersini yapıyor
etmekte görmektedir. Böyle bir sınıfın ortaya çıkdurumdadır. Onların bu tavrı, Osmanlı milletini,
masında en önemli faktör, Türk milletinin asırlaAvrupa toplumunun bir asalağı hâline getirme
ra dayalı kurumlarının karşısına Batı örneğinden
tehlikesi taşımaktadır.8 Aynı aydın sınıf, Osmanlı
hareketle yenilerinin kurulmuş olmasıdır. Sırtını
toplumunun temelinde yer alan ahlak, anane ve
tarihe, geleneğe dayamış köklü kurumlar, bu topluinanca düşman kesilmiş ve halk tabakasını tahfif
mun inançları ve tarihlerinin temsili konumundaetmiştir. Onların bu tavrının bir neticesi olarak halk
dır. Devlet-i Âliyye, Tanzimat sonrası bunları kadertabakası, “yüksek sınıftan mahrum kalmış” ve böyleri ile baş başa bırakmış ve batı tipi yeni kurumlar
lece yeniliklere karşı olmuştur. Said Halim Paşa’nın
ihdas etmiştir. Nizami mahkemeler ve mektepler,
ifadesiyle; “Artık bir tarafta her şeyi kabul eden ve
Fransız mahkemeleri ve mekteplerinden üstünköcaiz gören yüksek ve aydın sırü alınmış olup bu memlekete
nıf çeşitli yabancı milletleri en
Fransa’nın kendisi kadar yaaşırı bir şekilde benimseyip
bancıdır. Aydın sınıfın ortaya
taklit ediyorken öteki tarafta
çıkmasında bu kurumların etSaid Halim Paşa’nın
bir kısım aydınlarla geri kalan
kisi olduğu gibi aydın sınıf da
halk, her türlü yeniliğe karşı
düşüncesi, yerli kalınarak
bunları desteklemiştir.4
yumuşatılması imkânsız bir
Osmanlı aydın tabakasında
Batılılaşmaya taraf
sertlikle karşı koyuyordu. Yemedenileşmenin merkezi olaolduğu yönündedir. Konu
nilikten şiddetle ürkerek nefrak Fransa kabul edildiğinden,
ile ilgili durum tespiti
ret etmenin tesirleri her yerde
onların ahlak ve adetlerinin
yapan
Said
Halim
Paşa,
kendini gösteriyordu.”9
benimsenmesi moda halini
Yıllarını Batı dünyasında
almıştır. Said Halim Paşa’nın,
İslâm dünyasının Batı
geçirmiş
Said Halim Paşa, ora“Artık Türkçe yerine Fransızkarşısında geri kalma
daki
gerçekleri
yakinen bilen
ca konuşmak, dinsiz ve sefih
sebeplerini araştırır. İslâm
ve meseleye vâkıf bir düşünürgeçinmek, servetini kumarda
ahlakının yozlaşmış olması
dür. Batı düşünce dünyasında
yahut bir Fransız metres kulson üç asırda vücuda getirilen
sorumluluğunu, dini
lanarak tüketmek, en yüksek
ilmi ve yeni metot anlayışını
tavır ve hareketler sayılıyor,
anlatmakla görevli ruhani
bilmektedir. Bu açıdan onu
bu davranışlar medeni insansınıfa yükler ve her bir
yakından tanımak ve fakat
ları medeni olmayanlardan
Müslüman milletin, İslâm
onu aynıyla tatbik etmemek
ayıran ölçüler olarak kabul
ahlakını
kendi
karakterine
gerektiği düşüncesindedir.10
olunuyordu.” ifadeleri, Ahmet
Yapılması gereken, medeniyeMidhat Efendi’nin Felatun
göre uyarladığını, böylece
timizin gelişmesi adına uygun
Beyle Rakım Efendi romanınİslâm’dan uzaklaştıklarını
müspet ilim ve fenni Batı’dan
daki Felatun Bey tasvirine uydile getirir.
5
almak ve tatbik etmektir. Bugun düşer. Batı’ya karşı aydın
nunla birlikte bilimi hayat için
tabakada kendini gösteren bu
yegâne otorite kabul etmek
hayranlık hastalığı, ahlak anlagerekmez.11 Batı’daki ilerleme,
yışımızda ve geleneklerimize
onların kendi tarihsel sebeplebakışımızda birtakım olumriyle ilgilidir. Onlar bunu kendi çabalarıyla ortaya
suzluklara sebebiyet vermiştir. Söz konusu hayrankoymuşlardır. Bu açıdan Batı’dan ilerleme adına
lık tutkusu kendi ruh köklerine karşı tahripkâr bir
alınan unsurlar, başka milletlere uygun gelmeyetavır takınmış, örf ve âdetlerimize karşı toplumu
6
bilir. Lakin Batılılara bakarak çalışma tarzı, eğitim
çökme tehlikesi ile baş başa bırakmıştır. Said Habiçimi ve vatanseverlik gibi hasletleri alabiliriz. Bu
lim Paşa’nın, “Bu aydın sınıf, Batı medeniyetinin
hususa dikkat edilmezse bunun varacağı sonuç,
tesiri altında şahsiyetini kaybetmiş ve aşırı deresosyal ve siyasi kargaşa hâlinin ortaya çıkmasıdır.12
cede batı hayranlığına mübtela olmuştur. Daha da
fenası, bu aydınlar millî kurtuluşun çaresini, kendilerinin tutulduğu bu hastalığın bütün memlekete

7

Said Halim Paşa, age., s.61.

8

Said Halim Paşa, age., s.65, 71-73.

9

Said Halim Paşa, age., s.79, 83-87.

4

Said Halim Paşa, age., s. 204-205.

10 Said Halim Paşa, age., ,s. 76.

5

Said Halim Paşa, age., s. 85.

11 Said Halim Paşa, age., s.87-88.

6

Said Halim Paşa, age., s. 52-54.

12 Said Halim Paşa, age., s.55-57.
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Said Halim Paşa, başka milletleri körü körüne
taklit etmeyi tehlikeli bulur. Çünkü sözü edilen taklit, tabi olunan topluma hayran olmayı bünyesinde
barındırır. İbn Haldun’cu bakışla, mağluplar, galiplerde bir yetkinlik görür. Onun için her milletin
kendine özgü fikirleri ve duyguları vardır. Başka
milletleri taklide kalkışanlar, tamiri imkânsız hatalara sürüklenme riskine düşerler. Batı’nın düşünce
ve ruh hâlleri, Doğu’nunkinden oldukça farklıdır.
Örnek olarak Doğu toplumlarında Müslüman olanlar, inandıkları İslâm dininden hürriyet, eşitlik ve
adaleti almışlar ve Hristiyan milletlerden daha
eşitlikçi, demokrat ve özgürlükçü olmuşlardır.13
Çünkü İslâm, kendine özgü inançları olan ve bunlar üzerinden bir toplum yapısı ve siyaset anlayışı
vücuda getiren mükemmel bir insanlık dinidir. Dolayısıyla İslâm toplumunun düzeni, İslâm’ın temel
ilkeleri ve ahlakı üzerine inşa edilebilir. Yöneticinin
asli vazifesi, dinin hizmetinde ve onun koruyucusu
olmasında kendini gösterir.14 Said Halim Paşa’nın
bu bakış açısı, Gazali’nin, sultan ile dini sütkardeş
görmesine kadar uzanan bir geçmişi vardır denilebilir.15 Toplumun acil ihtiyacı olan husus, ruh ve
ahlakça yüksek bir terbiye ile donanmaktır ki, bu
da aydınlar eliyle mümkün olur.16 Bu açıdan Said
Halim Paşa, toplumsal felaketleri ahlaki noksanlıklarda arar. Zekâ ve bilgi ikinci planda yer alır. İlim
ve sanat, ahlak için bir vasıtadır. Düzenli toplum
yapısına sahip milletler, ancak ahlaki fazilet taşıyan insanlar eliyle vücut bulmuştur.17
Bir düşünür olması yanında siyasetçi kimliği de
bulunan Said Halim Paşa, kurtuluş fikri açısından
toplumda gaye birliğinin oluşturulmasına önem
verir. Çünkü toplumu bir araya getiren bağların
maziden hareketle oluşan fikrî manevi miras, anane ve teamüllerdir. Bunlar, toplumda gaye birliğini
sağlayan en önemli unsurlardır. İnsanlar dinî görevlerini yaparken aynı zamanda toplumsal vazifelerini de yerine getirirler. Lakin son dönemde din
ve maneviyat ihmal edilince toplumsal görevler de
ihmal edilir olmuştur. Dinin göz ardı edilmesi, materyalist düşüncenin etkisi iledir. Batı dünyasında
ortaya konulan ilim ve fennin hızına yetişilemeyeceğini düşünen bizdeki aydınlar, hayat tarzı ve
ahlak anlayışı dine bağlı olması itibarıyla bizi geri
bırakan unsurun din olduğuna hükmetmişlerdir.
Bu da bazı aydınların materyalizme düşmesine
sebebiyet vermiş ve yapılan ıslahatlar az çok din
aleyhine bir görünüm almıştır.18 Osmanlı toplumunun çöküşünü hızlandıran bu gidişat, ancak dini
13 Said Halim Paşa, age., s.39-41.
14 Said Halim Paşa, age., s.183, 200.
15 Gazali, İkikadda Orta Yol (el-İktisat fi’l-itikad), nşr. Osman
Demir, Klasik Yayınları, İstanbul, 192.
16 Said Halim Paşa, age., s.208, 217, 219.
17 Said Halim Paşa, age., s.104, 106, 122-123.
18 Said Halim Paşa, age., s.95-99.
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iyi anlamak, bazı kurumları ıslah etmek ve toplumda gaye birliğini tesis etmekle tashih edilebilir ki,
bütün bunlarda kendi tarihimize ve tecrübemize
başvurmak esas olmalıdır.
ZIYA GÖKALP’TE YERLILIK VE
ÇAĞDAŞLAŞMA

1876-1924 yılları arasında ömür sürmüş olan
Ziya Gökalp, siyasi ve sosyal hayatın hareketli olduğu bir dönemde yaşamış, cevval zekâ ve fikir yapısı
ile dönemin sorunlarına çözüm üretmeye çalışmıştır. II. Abdülhamid devrini, II. Meşrutiyet dönemini
ve Cumhuriyet’in kuruluşunu görmüş ve bu hızlı
değişim onun düşüncelerine yansımıştır. Osmanlı
son döneminde özellikle Arap ve Balkan toplumlarının isyanları neticesinde milliyetçilik düşüncelerinin hız kazandığı aşamada Gökalp’te Türkçülük
düşüncesinin geliştiğini görürüz.
“Muasır bir İslâm Türklüğü ibda’ etmeliyiz.”
diyen Ziya Gökalp’in bu düşüncesinin temelleri
gerçekte muasırlaşma, asrileşme diye ifade edilen
Batılılaşma tarihimize kadar geriye gider. Özellikle III. Selim’den itibaren tedrici şekilde yüzünü
Batı’ya dönen Devlet-i Âliyye, hem Türk-Müslüman
kalmak hem de Batı’daki gelişmeleri yakından takip edip yeni biliş ve buluşlardan istifade etmek
istemiştir. Bu açıdan sefirlerin raporları, Batı dünyasına talebe gönderilmesi, dışarıdan hoca getirilmesi gibi hususlar zikredilmeye değerdir.
Ziya Gökalp, Doğu ve Batı’yı aynı anda okumaya çalışan, Türk kalarak Batılılaşmaya taraf olan
bir tutum takınır. Osmanlı’nın son dönemindeki
malum üç akım da dozu farklı olmakla birlikte çağdaşlaşma (veya Batılılaşma) kendini gösterir.19 Ziya
Gökalp, Türklüğü milliyet, İslâmlığı din, medeniyeti muasırlaşmak olarak ele alır ve bu üç temel unsuru telif etmeye çalışır. Türkleşmek-İslâmlaşmakMuasırlaşmak isimli eseri böyle bir bakış açısının
mahsulüdür. Bu düşünce daha sonra içeriği daralmış hâliyle Türkçülüğün Esasları şeklinde karşımıza çıkar. Onun millet anlayışı, dil, din, ahlak, güzel
sanatlar noktasında kültür ve duygu birlikteliği
olan toplumu ifade eder. Bu açıdan kendisi, Turancılık olarak tesmiye edilen düşüncesini, Türkçe konuşan toplumlar üzerine inşa etmek ister.20 Onun
ahir ömründe kaleme aldığı Türk Medeniyeti Tarihi (İslâmiyetten Evvel Türk Medeniyeti) isimli eseri
ve bu konudaki tezleri bu açıdan dikkate değerdir.
Özellikle Nasreddin Hoca, Hacivat Karagöz, Tepegöz vb. gibi unsurlar bağlamında orijinalite üzerinden bize has kültür unsurlarını ön plana çıkarması,
İslâm öncesi Türk tarihine giderek adeta bir Türk
19 Ziya Gökalp, “Üç
Muasırlaşmak, s. 1.

Cereyan”,

Türkleşmek

İslâmlaşmak

20 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, yay. haz. Yalçın Toker, Toker
Yayınları, İstanbul, 1995, s. 21-27, 33.
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rönesansı vücuda getirme eğilimi bu gözle görülebilir. Hapishane hayatında Kur’ân’ı incelemesi,
düşüncelerinde dinî konuları önemsemesi onun
İslâmlaşmak anlayışı ile yakından ilgilidir.
Bununla birlikte Ziya Gökalp, artık Doğu medeniyetinin insanları geri bıraktığını ifade eder ve
asrileşmenin önemine değinir. Abdullah Cevdet,
çağdaşlaşmayı ‘gülüyle ve dikeniyle’ batıyı almak
olarak takdim ederken Ziya Gökalp seçici tutum
takınır: “Bizim için çağdaşlaşmak demek, Avrupalılar gibi dretnotlar, otomobiller, uçaklar yapıp
kullanabilmek demektir. Çağdaşlaşmak, şekilce
ve geçim sağlama bakımından Avrupalılara benzemek değildir.”21 Onun için çağdaşlaşma içinde Türk
milliyetçiliğini korumak, millî hars/kültür adına
tarih boyunca bize kadar gelen Türk’e ait unsurları
gündem kılmak
d e m e k t i r . 22
Dilde, ahlakta,
ekonomide, felsefede ve hatta
dinde Türkçülüğe
dönme
teklifi bu noktada
kendini
gösterir. Sözü
edilen konularda yer yer tarihî
gerçeklikle telif
edilemeyen yorumlara gittiği
bir
vakıadır.
Bununla
birlikte
Avrupa
medeniyetine
girilmesi durumunda yerliliği
Ziya Gökalp
ve yerelliği korumaya alma
tavrı önemlidir.
Onun için medeni Avrupa ile siyasi Avrupa ayırımına gitmesi ve siyasi Avrupa’yı diğeri ile bir tutmamamız gerektiğini ifade etmesi dikkate değerdir.23
“Duygu, zihin, irade” varlığı olarak kabul edilen insanlardaki duyguları, bir milletin kültürüne
(hars); zihni yapıyı, medeniyete; iradesini devlete
21 Ziya Gökalp, Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak, s. 9-12.
Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp, s.7-8.
22 Ziya Gökalp, Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak, s. 11-12.
Hilmi Ziya Ülken, age., s. 49
23 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 160-170; Ziya Gökalp,
“Garp Meselesi”, Küçük Mecmua, sayı: 25, 4 Kanunuevvel 1338,
s. 15-16. Ziya Gökalp, “Garp Meselesi”, Küçük Mecmua, sayı: 26,
11 Kanunuevvel, 1338, s. 9-10.
“Bir ülke ki, camiinde Türkçe ezan okunur / Köylü anlar manasını namazdaki duanın / Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kur’an
okunur / Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdanın / Ey
Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.” Bk. Hilmi Ziya Ülken,
“Vatan” şiiri, Ziya Gökalp, s. 99.

benzeten Ziya Gökalp, buradan hareketle duyguların yerli ve millî olmasını uygun görürken zihin yapısının yani medeniyetin milletler arasında ortak
olabileceğini belirtir. İradenin temsili olan devlet
ise hukukî bir yapıdır. Bir milletin hukuku, ahlaki
duygularına dayandığı için hukukun/devletin duygu yönü millî olmalıdır. Bununla birlikte hukuk,
metodu ve çağdaş ilimler itibarıyla medeni olmalıdır. Bu açıdan din dilinin bile Türkçe olması gerektiği tezi, gerçekte batı dünyasında ortaya çıkan
“yeni akıl” anlayışının bir yansımasıdır. Abdullah
Cevdet nasıl ki, kendisini içtimaı tabip olarak nitelemiş ve bu konuda batıdaki düşünürlerin etkisinde kalmışsa Ziya Gökalp için de Fransız sosyologların etkisinde kaldığını söyleyebiliriz ve onun bu
yönü eleştiriye açıktır.24
Hâsılı, Sait
Halim
Paşa
özellikle dinî
gelenekte yanlış
anlaşılan
hususların ıslahını önemser.
Batı dünyasından Osmanlı’ya
yansıyan
ve
sunilik özelliği
gösteren
unsurları
ciddi
şekilde eleştirir. “Hürriyet-i
Nisvâniye”
başlıklı yazısında özgürlüğü
tabii ve kendiliğinden olmaSaid Halim Paşa
sı gerektiğini
ifade
etmesi
bu açıdan anlamlıdır.25 “Batı dünyasında vücut bulan ulûm ve
fünûnun bizce meçhul kalması, bizim gerileme sebebimiz olmuştur.” derken Batı’da ortaya çıkan ve
pozitif (müspet) ilimler denilen hususun öneminin
farkındadır.26 Bununla birlikte Said Halim Paşa,
yerli kalmak adına kurum ve kavramların atılması yerine ıslahın öneminin altını çizer. Ziya Gökalp
ise yerlilik adına kültür öğelerinin önemine vurgu
yapar. O da müspet ilimler konusunda Sait Halim
Paşa ile hemfikirdir ve fakat İslâmî konuları yorumlama biçiminde oldukça farklı kulvarlarda yer
almışlardır.
24 Ülken, Ziya Gökalp, s. XXVIII.
25 Said Halim Paşa Külliyâtı, nşr. Vahdettin Işık, İstanbul 2018,
Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018, s. 89-92.
26 Said Halim Paşa Külliyâtı, s. 78.
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SAİD HALİM PAŞA: ZOR ZAMANDA
ÇIKIŞ YOLU ARAYAN BİR DÜŞÜNÜR
ÖMER KANTARCI
Said Halim Paşa birçok kırılmanın, siyasi, ekonomik ve ahlaki krizlerin yaşandığı zor bir
vasatta yaşamıştır. Toplumun ve ümmetin içinde yer aldığı durum inançlı bir münevver olarak
onu ziyadesiyle rahatsız etmiş, içeriden eleştiri yapmaktan çekinmemiştir.

H

er dönemin imkânları ve zorluğu vardır. Zaman her iki durumu da bünyesinde barındırır. Zor bilinen şey kolaylaşabilir, kolay olan şey
benzer şekilde zorlaşabilir. Bunu kişinin hayat tasavvuru, iradesi ve hareketleri tayin edecektir.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde başlayan (ve hâlâ devam eden) modernleşme adımları
çok sayıda sancılı olay ve olgulara şahitlik etmemize neden oldu. Yeniliklere uyum süreci, bağlı olduğumuz siyasi mekanizma ve coğrafyadaki hareketlilik, savaşlar ve kaybedilen yerler hepsi bu
topraklarda yaşayan insanlar için çok zorlu
tecrübelerdi. Zor zamanlarda dirayetli ve
karakterli şahsiyetlerin attığı adımlarla
milletimiz ferahlamış, önüne bakmış,
biraz olsun nefes almıştır. Mehmet
Âkif ’in şiir ve vaazları aklımıza ilk gelenlerden. Bu yıllarda tarih sahnesine
çıkan bazı şahsiyetler yukarıda sözünü
ettiğimiz imkâna örnek olarak gösterilebilir.
19. yüzyılın sonlarında bu topraklarda doğmuş, modernleşme adımlarını tecrübe etmiş, ilim, edebiyat ve
siyaset adamlarının dikkate değer
hayatları ve düşünceleri olmuştur.
I. Meşrutiyet’le birlikte yeni bir
döneme giren Osmanlı’da birçok
dergi, kitap ve gazete basılmış,
yayın dünyası şenlenmiştir. Bu
fikrî hareketlilik birçok âlim,
şair, sanatçı ve fikir adamının yetişmesine vesile olmuştur. Bunlardan biri
de merhum Said Halim Paşa’dır. Kavalalı
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Mehmet Ali Paşa’nın torunu, vezir Halim Paşa’nın
oğlu olarak Kahire’de 1864 yılında dünyaya gelen
Paşa iyi bir eğitim almış; Arapça, Farsça, İngilizce
ve Fransızca öğrenmiştir. Üniversite tahsilini ise
kardeşi Abbas Halim Paşa ile birlikte İsviçre’de
tamamlamıştır. Yurda döndüğünde hemen devlet
kademelerinde göreve başlayan Said Halim Paşa,
Şûrâ-yı Devlet (Danıştay) azalığı yapmış, Rumeli
beylerbeyi olmuş, çeşitli devlet nişanlarıyla taltif
edilmiştir. Sadrazam ve Hariciye nazırlığı gibi
zorlu görevleri üstlenmiştir.1
SAID HALIM PAŞA’YI ANLAMAK

Vefatının yüzüncü yıl dönümünde fikir ve siyaset adamı Said
Halim Paşa’yı anlamak, onun düşüncelerinden yol bulup önümüze
bakmak bir vefa borcu olarak önümüzde durmaktadır. Biz de bu yazı
vesilesiyle onun bazı düşüncelerine,
M. Ertuğrul Düzdağ’ın yayıma
hazırladığı, tüm risalelerinin
toplandığı Buhranlarımız
ve Son Eserleri adlı külliyatından yola çıkarak
değinmeye çalışacağız.
Said
Halim
Paşa’nın İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde
üst düzey görevler
1
Said Halim Paşa’nın
hayatı ve düşünceleri için
bk. Hanefi Bostan, “Said
Halim
Paşa”,
Türkiye
Diyanet
Vakfı
İslam
Ansiklopedisi, 2008, cilt: 35,
s. 557-560.

SAİD HALİM PAŞA: ZOR ZAMANDA ÇIKIŞ YOLU ARAYAN BİR DÜŞÜNÜR

aldığını hem kendisinin yazdıklarından hem de
- Islahat çalışmalarında toplumun genel âdet
kaynaklardan biliyoruz. Fikrî bakımdan İslâmcı
ve geleneklerinin dikkate alınmaması
bir çizgiye sahip olan Said Halim Paşa’nın muhalif
Bunun için çıkış yollarından biri de “kendisinbir aydın olarak hem bürokrasi içinde hem de İttide bulunmayan ilim ve fenleri durmadan kazanmahat ve Terakki Cemiyeti’nde sivri uçları dengeleyen
ya ve elde etmeye çalışmak”tır. O dönemin hâkim
bir pozisyonda mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Bir
düşüncesi Batı’nın ilmini alalım, ahlakını almayadönem İttihat ve Terakki Cemiyeti genel başkanlığı
lım fikri Said Halim Paşa’da da mevcuttur.
da yapmıştır.
Said Halim Paşa’nın dönemin kuvvetli esen
Batı’yı siyasi yapısı ve düşüncesiyle tahlil eden
milliyetçilik rüzgârlarından etkilenmeyip İslâmcı
Said Halim Paşa kaleme aldığı eserlerinde siyasi
bir düşünceyi, İslâm birliğini savunduğu eserlerinkurumların işleyişi, cemiyet ahlakı ve hayatı, hürriden anlaşılmaktadır. Ona göre Batı’nın siyasi birliyet, eşitlik, yardımlaşma ve sosyal sınıflar, demokği için mezhep ve lisan birliği şart iken Osmanlı/
rasi, vatan kavramı, İslâm hukuku, anayasa, gelişİslâm toplumunun birlik ve beraberliği için İslâm
me ve geri kalmışlık, eski ve
birliği ve kardeşliği düşüncesi
yeni aydın, Müslüman aydını,
yeterlidir. Çünkü itikadımızca
Batılılaşma taraftarı aydın gibi
yeryüzündeki tüm müminler
meselelere yer vermektedir.
kardeştir. Bu, bizi bir arada
Said Halim Paşa’nın
O dönemki birçok münevtutan dinî, siyasi, ahlaki güçlü
dönemin kuvvetli esen
verde olduğu gibi Said Habir bağdır.
milliyetçilik rüzgârlarından
lim Paşa da mevcut yönetimi
Batılı milletlerden örnek
yer yer eleştirmekte, istibdat
alacağımız
vasıfların da oletkilenmeyip İslâmcı bir
(yönetimde baskı yapma)
duğunu
belirtir.
Onların ilerdüşünceyi, İslâm birliğini
kavramını eserlerinde sıkça
lemek ve olgunlaşmak için
savunduğu eserlerinden
kullanmaktadır. Buna rağmen
öncelikle suistimallere, adaanlaşılmaktadır. Ona göre
devletin kendisine verdiği siletsizliğe ve cehalete savaş açyasi görevleri hakkaniyetli bir
tığını ifade eder. Ayrıca gıpta
Batı’nın siyasi birliği için
şekilde yerine getirmiş, birçok
edilecek üç özelliklerini de
mezhep ve lisan birliği
başarı elde etmiştir. Balkan
sıralar; çalışma tarzı, eğitim
şart iken Osmanlı/İslâm
Harbi esnasında yitirdiğimiz
usulü ve samimi vatansevertoplumunun birlik ve
Edirne’nin geri alınmasında,
likleri.
beraberliği için İslâm
kapitülasyonların kaldırılması
Yazımızın başında da ifave Yunan adaları meselelerinde
ettiğimiz gibi Said Halim
birliği ve kardeşliği
de Sadrazam olarak görev alan
Paşa birçok kırılmanın, siyasi,
düşüncesi yeterlidir. Çünkü
Paşanın etkisini görmek mümekonomik ve ahlaki krizlerin
itikadımızca yeryüzündeki
kündür.
yaşandığı zor bir vasatta yaşatüm müminler kardeştir.
mıştır. Toplumun ve ümmeÇIKIŞ YOLU ARAMAK
tin içinde yer aldığı durum
Bu, bizi bir arada tutan
inançlı bir münevver olarak
dinî, siyasi, ahlaki güçlü bir
Said Halim Paşa bir çıkış
onu ziyadesiyle rahatsız etmiş,
yolu olarak Batı’yı gözü kabağdır.
içeriden eleştiri yapmaktan
palı taklit etmemizi eleştirir.
çekinmemiştir. Yaşadığı döneOnun teklifi Batılılaşmanın
min toplumsal özelliklerini,
bizim kültür ve değerlerimizi
havasını şu karamsar cümlegöz adı etmeden yapılması,
lerle özetlemektedir; “Fikir
millîleştirilmesi yönündedir. Batıyı körü körüne
ve düşüncelerimizin ne derin bir karışıklık içinde
taklit etmemiz onun ifadesiyle “kendi şahsiyetiolduğu, her taraftan yükselen sonsuz şikâyet velvemizden, mâzimizden, âdet ve inançlarımızdan ve
lesinden bellidir. Har tarafta şüphe ve itimatsızlık,
adeta varlığımızdan sıyrılıp çıkmamızdan başka
derin bir boş veriş, her işte deli gibi acelecilik ve
2
bir mana ifade etmez.”
sabırsızlık görülüyor. (…) Herkes her şeyi biliyor.
Toplum ve devlet olarak geri kaldığımızı peşiFakat hiç kimse bir şey yapmaya muvaffak olamınen kabul edip bunun sebeplerini de üç maddede
yor. Bununla beraber her yerde ve her meselede
açıklar:
meydana çıkan çeşit çeşit ıslahatçıların haddi he- Kanunları hakkıyla uygulamayı bilecek devsabı yok.”3
let adamı yokluğu
Müslüman aydınları, Batı’da nasıl ki “Her
- Anlamadan taklit
yol Roma’ya çıkar!” ilkesi benimsenmişse İslâm
2

Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, haz. Ertuğrul
Düzdağ, İz Yayınları, İstanbul, 2015, s. 67.

3

Said Halim Paşa, age., s. 103.
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toplumunda da “Her yol Mekke’ye çıkar!” ilkesini
akıllarına getirmedikleri için eleştirir. İki ayrı dünya iki ayrı yol olduğunu vurgular.
Osmanlı toplumunun gerçek aydından mahrum kaldığını biraz da bu yüzden halkın duraksadığı, zamanın gerektirdiği ihtiyaçları bile karşılamaktan aciz bir konuma gerilediğini ifade ederek
manen ülkenin bölündüğünü dile getirir. Bu bağlamda şunları yazmaktadır: “Artık bir tarafta her
şeyi kabul eden ve caiz gören, yüksek ve aydın sınıf
çeşitli yabancı milletleri en aşırı bir şekilde benimseyip taklit ediyorken; öteki tarafta bir kısım aydınlarla geri kalan halk, her türlü yeniliğe karşı yumuşatılması imkânsız bir sertlikle karşı koyuyordu.”4
Bu parçalanmışlıktan eğitim ve kurumları da
nasibini aldı. Medrese-mektep karşıtlığı gün yüzüne çıktı. “Yeni ve fenni olarak kabul edilen bu
öğretim usulünde gençlere fenne ve akla uyduğu
sanılan şeylerden başka şeylere uymamaları söylenmişti. Bu yüzden onların ahlak ve terbiyeleri

birleşince bir anlam ifade edebilir. Bunun için toplumun tüm bireylerinin işe önce kendilerinden,
kendi vicdanlarının sesine kulak vererek kapı önlerini süpürerek başlamalarının gerektiğini vurgulamaktadır. Kurtuluş yoluna ilk adım ancak bu
şekilde olacaktır. Said Halim Paşa’nın ahlakı vurguladığı bazı satırlar şu şekildedir: “İlmî kazançlarımız ancak ahlaki noksanlarımızı giderebildiğimiz
derecede faydalı olacaktır. Aksi takdirde ilmimiz
kötü temayüllerimizi teşvik edip artırmaktan ve
zararımıza sebep olmaktan başka bir işe yaramaz.
İnsanın hareket yolunu çizen akıl ve bilgisinden
daha çok ahlakıdır.”
İSLÂMLAŞMAK; YENI BIR SOLUK

Said Halim Paşa’nın düşünce itibarıyla çağdaşları arasında İslâmcı bir çizgide yer aldığını
ifade etmiştik.6 Hacim bakımından küçük ama
muhteva olarak zengin eserlerinden birisi de
İslâmlaşmak’tır. Said Halim Paşa, İslâmlaşmak
kavramını bu eserde şöyle açıklamaktadır: “Bizim

Said Halim Paşa, İslâm toplumunda siyasi müesseselerin kurulmasının tek bir sebebi
olduğunu dile getirir. Bu da İslâm ahlakı ve cemiyet nizamının daha mükemmel bir
şekilde tatbik edilmesidir. Bunun için devlet başına getirilen kimse bütün hakları elinde
toplamakla birlikte denetime ve kontrole açıktır. Milletin menfaatlerine uygun bir şekilde
idare edilmek esastır. Bu görev hakkıyla yapılmadığı takdirde emaneti veren millet
tarafından başkan görevden alınır.

pek eksik kaldı”.5 Daha da acı bir tespit yaparak şu
eklemede bulunur: “Asırlara karşı koyarak maruz
kaldığı en şiddetli felaketlere rağmen varlığını koruyabilmiş Osmanlı cemiyeti bu şekilde yetişmiş
birkaç okullu nesil tarafından bozuldu.”
Yüz sene önce merhum sadrazamın yakındığı
eğitimde takip edilen pozitivist, materyalist usul,
bugün açılan onca imam hatip okuluna, ilahiyat fakültelerine, okutulan seçmeli din derslerine velhasıl yapılan onca reforma rağmen hâlâ terk edilmiş
değil. (Okullu nesiller toplumu bozmaya devam mı
ediyor dersiniz?) Materyalist ve pozitivist gölgeler
günümüzde eğitim politikalarını tehdit etmeye devam etmektedir.
Yine mezkûr eserinin başka bir bölümünde
başımıza gelen musibetlerin cehaletten ziyade ahlaktan, ahlaki problemlerden kaynakladığını ifade
etmesi de dikkat çekicidir. Said Halim Paşa önce
ahlak diyenlerdendir. İlmî gayret ahlaki olgunlukla
4

Said Halim Paşa, age., s. 111.

5

Said Halim Paşa, age., s. 112.
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için İslâmlaşmak demek İslâmiyet’in inanç, ahlak,
yaşayış ve siyasete ait esaslarının tam olarak tatbik
edilmesidir. Bu uygulama o esasların her vakitte zaman ve muhitin ihtiyaçlarına en uygun bir şekilde
tefsir edilmesinden sonra yapılacaktır.”
Burada dikkat çeken ayrıntı İslâm’ın zamanın
ve muhitin şartlarına göre tefsir edilmesine yapılan vurgudur. Bu açıklamadan sonra İslâm’ın
inanç, ahlak ve siyaset görüşlerine yer verilecektir. İslâmlaşmak risalesinin önemli bir bölümü de
İslâm siyaset düşüncesine ayrılmıştır.7
Said Halim Paşa, İslâm toplumunda siyasi müesseselerin kurulmasının tek bir sebebi olduğunu
dile getirir. Bu da İslâm ahlakı ve cemiyet nizamının daha mükemmel bir şekilde tatbik edilmesidir.
Bunun için devlet başına getirilen kimse bütün
6

Said Halim Paşa’nın düşünce dünyasının çeşitli boyutları için
bk. Said Halim Paşa Kitabı, ed. Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yayınları, İstanbul, 2021.

7

Hanefi Bostan, “Said Halim Paşa’da ‘İslamlaşmak’ Düşüncesi”,
TYB Akademi, 2011, sayı: 3.
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hakları elinde toplamakla birlikte denetime ve
kontrole açıktır. Milletin menfaatlerine uygun bir
şekilde idare edilmek esastır. Bu görev hakkıyla yapılmadığı takdirde emaneti veren millet tarafından
başkan görevden alınır. Başkan ve yönetimin üç görevi vardır; İslâm hukukuna ve yasalarına (şeriat)
sadık olmak, şahısların hürriyet ve eşitliğine hürmet etmek ve sosyal yardımlaşmayı korumak. Dönemin efsunlu kavramları eşitlik ve hürriyet Said
Halim Paşa’nın kitaplarında ön saflarda yer almakta, canlılığını korumaktadır.
Türklerin, ilk başlarda İslâm’a büyük hizmetleri olduğunu, bu sebeple asırlara hükmettiğini
ifade eden Paşa daha sonraları azınlıkta kalmalarından dolayı Arapların ve İranların etkisine girip
İslâm’dan uzaklaştıklarını belirtir. 19. yüzyıla gelindiğinde Devlet-i Osmani problemlerin çözümü
için batı siyaset ve kurumlarını taklit edecektir.
Said Halim Paşa bu taklit işine şu cümlelerle karşı
çıkar: “Hâlbuki bizim bütün müesseselerimiz tamamen İslâmî esaslardan ve İslâmî telakkilerimizden
doğmuştu. (…) Eski müesseselerin düzeltilmesi
veya tadil edilmesi gerekirken bu yapılmadı, yeniden meydana getirilmesi yoluna gidildi.”
BATI’NIN SIYASI KURUMLARI

Said Halim Paşa bir sosyolog ve münevver tavrıyla Batı’nın siyasi kurumlarını eserlerinde tahlil
etmektedir. O, her şeyden önce Batı’daki siyasi kurumların “kendi sosyal esaslarından doğduğunu,
mevcut siyasal sistemin millî hâkimiyetine dayandığını” belirtir. Parlamenter sistemde çeşitli partilerin bulunduğunu, bunların birbiriyle çekişmeli
olduğunu belirttikten sonra milleti temsilin batıda
yegâne hedefinin ne olduğunu açıklar; “cemiyeti
halkçılaştırmak ve azınlığı çoğunluğun iradesine
boyun eğdirmek”. Bu durumun İslâm toplumunda
kabul edilmesi mümkün değildir.
Said Halim Paşa’ya göre mevcut şartlarda Batı
toplumunda icra kuvvetini elinde bulunduran parlamento büyük bir nüfuza sahip olup zora ve baskıya meyillidir. Partiler kendi menfaatlerini ülke
menfaatlerinden önde tuttukları için devlet yönetimini ifsada uğrayacaktır.
Said Halim Paşa Batı’daki yasama hakkına da
eleştiriler yöneltir. Teşri (yasama) yetkisinin sadece
bir siyasi gruba ait olduğunu, bunun da adaletsizliği beraberinde getirdiğini belirtir. Batı siyasi rejiminin kendi sosyal ihtiyaçlarına uygun olduğunu
savunan Said Halim Paşa, Batı toplumu ile İslâm
toplumunu karşılaştırır ve şu iki çıkarımda/çözümde bulunur:
“Birincisi; İslâm cemiyetinin içine düştüğü
maddi gerilik felaketi, tabii kanunları bilmemesinden ileri gelmiştir. Bu bilgisizlik yüzünden fakir ve
zayıf düşmüş, neticede siyasi istiklalini de kaybetmiştir.

Said Halim Paşa Türbesi İstanbul

İkincisi; Batı cemiyetinin içine düştüğü sosyal
felaket, tabii ahlaki kanunları bilmemesinden ileri
gelmiştir. Bu yüzden Batı daimi bir sosyal buhran
içinde kıvranmaktadır.”8
Daha kısa bir ifadeyle İslâm cemiyeti tabii kanunları (ilim ve fen) bilmemekten, batı cemiyeti ise
ahlaki zafiyetten buhran içindedir. Bu tespitlere bir
ekleme daha yapalım: “Batı’nın siyasi rejimlerini
kabul eden ve müesseselerini taklit edenler, onu
sosyal prensiplerini de benimseye mahkûmdurlar.”9
Said Halim Paşa’nın ve o dönemdeki birçok aydının çıkış yolu olarak gösterdiği Batılı kanunları
millîleştirdiğimizde aynı Batı’nın sosyal prensiplerinden ne kadar uzak kalabileceğimiz sorusu hâlâ
cevaplanmamış şekilde önümüzde durmaktadır.
İslâm’da Teşkilat-ı Siyasiyye adlı eserinin bir bölümünde konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunması
yukarıdaki soruyu daha da anlamlı hâle getirmektedir: “O hâlde Batılıların sırf kendi ihtiyaçlarını
dikkate alarak kurdukları ve kabul ettikleri sosyal
ve siyasi müesseselerin, ne kadar değiştirilseler de
bize uygun olmayacakları meydandadır.”
Said Halim Paşa yaşadığı dönemde kendisini
iyi yetiştirmiş, inançlı, toplumsal sorunlara duyarlı, inisiyatif almaktan çekinmeyen, görev adamı
oluşuyla iz bırakanlardan olmuştur. Elbette tartışılan, problemli bazı düşünceleri olacaktır. Sürgünde
Roma’da bir Ermeni komitacı tarafından şehit edilmesi10 onun, birilerini varlığı ve hayatıyla rahatsız
ettiğini göstermesi bakımından calibi dikkattir. Yaşasaydı yeni devlette nasıl bir pozisyon alacaktı, nasıl tepki verecekti, ne yapacaktı? Bunlar da meraka
değer diğer sorular.
Buhranlarımızın sona ermesi için onun tespitlerinin ve değerlendirmelerin önemli bir kısmı bugün hâlâ geçerliğini korumaktadır.
8

Said Halim Paşa, age., s.250.

9

Said Halim Paşa, age., s. 261.

10 Bu konuda farklı görüşlerin bulunduğunu da göz ardı edilmemelidir. Bazıları Said Halim Paşa’nın aile içi çekişmelere kurban
gittiğini ileri sürmektedirler.
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İSLÂM TOPLUMU, DEMOKRASİ VE LAİKLİK ÜZERİNE
ALİ AKGÜN

İslâm, bilgiyle bütünleştirilmiş bir hayat düzeni sunar. İnsan ilişkilerinden
devlet sistemine hayatı bir bütün olarak düzenleyen yasalar vazeder. Batı ise
Tanrı’yı ve onun ilkelerini hayatın içinden çıkarmış ve laik bir düzen kurmuştur.
Laik sistem ile dinin bütün kuralları toplum hayatından uzaklaştırılmıştır.
Bireyleri birer özne olarak tanıyan demokratik sistem onların kendi yaşamlarını
yaşama iradelerini destekleyen bir anlayışa sahiptir.

İ

slâm kelimesi, Kur’ân-ı Kerim’de “Allah’a teslim
olmak”, “tevhit inancına sahip olmak”, “Allah’a
teslimiyetin gereğini yapmak” manalarında kullanılır. Eş’ari İslâm’ı “Allah’a tam teslimiyet, hükümlerine boyun eğme ve emirlerine uyma” şeklinde tanımlamıştır. İsfahani İslâm’ı “kalpteki inancı dille
ifade edip, fiillerle gereğini yerine getirmek suretiyle Allah’a takdir ve hükmettiği her hususta boyun
eğip teslimiyet göstermek” diye tarif ederken, Cürcani de “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in haber verdiklerini
samimiyetle benimseyip onlara uymak” ifadeleriyle tanımlamıştır.1

1

İslâm Ansiklopedisi cilt 23, TDV Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1.

insanların namaz, oruç gibi ibadetleri bireysel veya
toplu hâlde yerine getirmeleri de bu neticeyi değiştirmez. “Şunu akıldan çıkarmamak gerekir: İslâm
şeriatını yapan İslâm toplumu değildir; tam tersine
İslâm şeriatıdır İslâm toplumunu meydana getiren.
İslâm toplumunun ayırıcı özelliklerini ve temel dinamiklerini belirleyen, yönünü ve gelişimini tayin
eden şeriattır. Şeriat ilahi bir hayat sistemidir…”3
İslâm fıkhı toplumda beliren ihtiyaçlara ve düzenlenen ilişkilere yönelik bir cevap verme mekanizmasıdır ve şeriata sıkı sıkıya bağlıdır. Şeriat her
zaman bir koruyucu çeper, savunma duvarı işlevini görür. İslâm toplumuna sürekli bir gelişme ve
yenilenme imkânını verir. Batılı toplumlar, biçimlendirici etkenler doğrultusunda sürekli değişmektedirler ve kesinlikle değişmez bir temele de bağlı
değildirler. Çünkü Hristiyanlık, bir öğretiye göre
toplumu düzenlemeyi öngören bir şeriattan yoksundur. Bu yüzden Hristiyanlık vahyin doğasına
yabancı ilkelerden ve düzenlerden etkilenmiştir.
İslâm’ın üstünlüğü değişmeyen prensiplerindedir.
İslâm düzeni ile diğer sosyal düzenler arasında
objektif bir karşılaştırma yapan bir kimse bu değişmez prensiplerin aslında son derece esnek, alabildiğine geniş ve ‘ilerici’ diye nitelendirilen çağdaş
tüm düzenlerden daha fazla insan hayatında meydana gelen gelişme ve yeniliklere cevap verdiğini
görecektir.
İslâm -kullarının doğasını bilen Allah’tan gelmiş olması hasebiyle- insan fıtratının temellerine
uygundur. İslâm şeriatı sürekli yenilenen yapısı

2

Seyyid Kutub, İslâm Toplumunun Doğası, çev. Vahdettin İnce,
Beyan Yayınları, İstanbul, 2017, s.3.

3

İslâm Toplumunun Mahiyeti
İslâm toplumu kavramı bize neyi ifade etmektedir? İslâm toplumunun, Batı toplumundan, Batılı düzenlerin (kapitalizm, sosyalizm, faşizm vb.)
biçimlendirdiği toplum yapılarından farkı nedir?
İslâm toplumu evrenin biricik medeni toplumudur. “Kendine özgü düzeniyle İslâm toplumunun
benzersizliğinin başlıca sebebi bu toplumun Allah
katından gelen özel bir şeriatın/hukuk sisteminin ürünü olmasıdır. İslâm şeriatı ortaya çıktığı
günden itibaren eksiksizdir, herhangi bir beşeri
düzende içkin olmamıştır, beşeri düzenlerden
devşirilmemiştir.”2
İslâm toplumu -İslâm şeriatını tatbik etmedikleri hâlde- kendilerine Müslüman adını veren
insanların oluşturduğu bir toplum değildir. Bu
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itibariyle ilk temellerinden kopmadan ve problemlere ciddi çözümler üretme yeteneğini yitirmeden
birtakım yenilikler, değişken durumlar bağlamında alan açmaya ve esnek bir uyarlanmaya açık
genel, bütünsel ilkelerle gelmiştir. İslâm’ın bu bütünsel ve genel prensipleri insan hayatının bütün
temellerini ve yönlerini kapsamaktadır. Bireyin hayatını, toplumun ilişkilerini, devletin esaslarını ve
uluslararası ilişkileri içerdiği gibi insanın hayattaki
tüm faaliyetlerini de içermektedir.
“İslâm yalnızca iki çeşit toplum tanır; İslâm toplumu ve cahiliye toplumu. İslâm toplumu içinde
İslâmî esasların uygulandığı toplumdur. Cahiliye
toplumu ise içinde İslâmî esasların uygulanmadığı;
İslâm akidesinin, düşüncesinin, İslâmî değer ve ölçülerin, İslâm nizamı ve şeriatının, İslâmî ahlak ve
davranış tarzının hâkim olmadığı bütün toplumların adıdır.”4
İslâm ümmetinin yeniden dünyaya önder olması için, İslâmî esasların hayata geçirildiği bir İslâm
toplumu mutlaka olmalıdır. Bu ise Müslümanların
eskiden beri yaşadığı yerlerde yeniden İslâmî bir
hareketin başlatılmasını gerekli kılar. İslâmî hareket nasıl olur/oluşur? Bu yolda çalışmaya kesin bir
biçimde karar vermiş öncü bir topluluk olmalıdır.
Bu topluluk, İslâm tarihinin tümü ve insanlık tarihinin bütünü için örnek olan sahabeler neslinin
yolunu izlemelidir. Seyyid Kutub, böyle bir neslin
meydana gelmesindeki sırrı keşfetmek için, bu
davanın kaynağı olan Kur’ân’a ve Hz. Peygamber
(s.)’in sünnetine bakmamız gerektiğini söyler. Bu ilk
neslin beslendiği kaynağın, yalnızca Kur’ân ve bu
kaynağın hayata yansımış biçiminden ibaret olan
Hz. Peygamber (s.)’in fiili ve kavli sünneti olduğunu
ifade eder. Nitekim Hz. Ayşe’ye Peygamberimiz’in
ahlakı sorulduğunda: “O’nun ahlakı Kur’ân’dı, karşılığını vermiştir.”5
İslâmî harekete hayatını adayan öncü topluluk
nasıl bir yol izlemelidir?
“Bugün biz de İslâm’dan evvelki cahiliyenin
aynısı hatta belki de daha koyusu içinde bulunuyoruz. Etrafımızdaki şeylerin tümü cahiliye damgası
taşımaktadır. İnsanların bakış açıları, inançları,
yaşama biçimleri, gelenekleri, kültür kaynakları,
sanat ve edebiyatları, kanun ve hukuk düzenleri
ve hatta İslâm kültürü, İslâm düşüncesi ve felsefesi
saydığımız şeylerin pek çoğu bu cahiliyenin ürünüdür.
Bu nedenle İslâmî değerler ruhumuzda yer etmiyor, İslâm’ın bakış açısı kafamızda belirmiyor,
dolayısıyla da İslâm’ın ilk devrinde vücuda gelen
o örnek nesle benzer bir cemaat aramızda oluşmuyor.
4

Seyyid Kutub, İslâm Toplumuna Doğru, çev. Ahmet Pakalın,
Beka Yayınları, İstanbul, 2019, s. 5.

5

Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, çev. Kamil M. Çetiner, Beka
Yayınları, İstanbul 2017, s. 21.

O hâlde İslâmî hareket yöntemi gereğince başlatmamız gereken eğitim ve teşekkül dönemi süresince içinde yaşadığımız ve kendisine dayandığımız cahiliye etkilerinin tümünden uzaklaşarak ilk
Müslümanların dayandığı ve beslendiği -her türlü
şaibeden arınmış- o temiz ve saf kaynağa yönelmeliyiz. Evet, hem bütün varlıklar hem insan varlığının içyüzü ve hem de bu iki varlık türü ile mutlak
varlık olan Allah arasındaki ilişkilerin tümünü ona
dayandırmak için o kaynağa dönmeliyiz. Dünya
görüşümüzü, değer yargılarımızı, ahlak kaidelerimizi, yönetim, siyaset, iktisat ve hayata yön veren
diğer faktörlerle ilgili görüşlerimizi o kaynaktan
almak mecburiyetindeyiz. Yararlanma veya araştırma yapma amacıyla değil, doğrudan uygulama ve
eylemde bulunma bilinciyle o kaynağa rücu etmeliyiz. Bu bağlamda birinci vazifemiz bu toplumun
pratiğini, bu cahili gerçekliği temelinden değiştirmektir. Bu yolda atacağımız ilk adım, kendimizi
bu cahiliye toplumunun, onun değer yargılarının,
bakış açılarının üzerine çıkarmak, dışında tutmak;
yolculuğumuz esnasında kendi değerlerimizden
ve düşünme biçimimizden az da olsa ödün vermemektir. Hayır! Zira biz ve o tam bir yol ayrımında
bulunmaktayız. Bir adım bile olsa onların yoluna
uyduğumuzda metodumuzu tamamen yitirir ve
yolumuzu kaybederiz.”6
Hasan el-Benna’nın 1928’de kurduğu Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketi, İslâmî hareketlerin
ilki ve en önemli olanıdır. İhvan, yapısının özgünlüğü, uygulanabilirliği ve fikirlerindeki kuşatıcılık sebebiyle çok farklı bir harekettir. Erkilet şöyle ifade
eder: “İhvan’ın gerek Mısır İslâmî hareketleri açısından gerekse Ortadoğu’nun diğer Sünni toplum
ve topluluklarındaki İslâmî hareketler açısından
taşıdığı özel önem göz ardı edilemez. İhvan Sünni
hareketler açısından bir okul işlevi görmüştür.”7
6

Seyyid Kutub, age., s. 24-26.

7

Alev Erkilet, Ortadoğu’da Modernleşme ve İslâmî Hareketler,
Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2017, s. 229.
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İslâmî Hareketlerin Fonksiyonu
Filistin meselesini araştırmakla görevli
Johnston’un hazırladığı ve 1954’te Amerikan Başkanı Eisenhower tarafından onaylanan raporun
son cümlesi şöyledir: “Müslüman Kardeşler hareketi, Mısır’da ve diğer Arap ülkelerinde üye sayısı
milyonu aşan tutucu ve silahlı en güçlü teşkilattır.
Söz konusu topluluk mevcut gücünü koruduğu
sürece, bu çözüm önerilerini uygulamak mümkün
olmayacak ve Ortadoğu’da işler kesinlikle istikrara
kavuşmayacaktır.”8
Johnston raporu da teyit etmektedir ki: Amerika ve müttefiklerinin Ortadoğu’da kurmak istediği
düzene karşı 1940’lı yıllardan beri mücadele eden
en yetkin ve donanımlı İslâmî hareket İhvan hareketidir. Batı İslâmî hareket ve İslâm toplumu düşüncelerine karşıdır. Çünkü İslâmî hareket, İslâm
toplumu ve antiemperyalist mücadele birbirleriyle ilişkilidir. İslâmî bir hareket bir İslâm toplumu
oluşturmak için gayret eder. İslâmî hareket de
İslâm toplumu da temelde antiemperyalisttir. Emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki emellerine gerçek
anlamda direnen ve zulme karşı mücadele edenler
sadece İslâmî hareketlerdir.
Hasan el-Benna, Batılı ülkelerin İkinci Dünya Savaşı nedeniyle birbirine düştüğü bir zaman
diliminde, İslâm davasını halkın her tabakasına
yaymış; Müslüman Kardeşler’i ihtilaflardan ve tartışmalardan uzak tutarak, teşkilatlanmayı -askerî
birlikler kurmak da dâhil- en geniş şekilde gerçekleştirmiştir. İslâm devletini kurma aşamasında;
Arap-İsrail savaşının başlaması nedeniyle kuvvetlerini Filistin’e göndermek zorunda kalmıştır. Arap
rejimlerinin ihaneti ve İngiltere’nin müdahalesi
mevcut durumu Yahudilerin lehine değiştirmiştir.
Daha sonra da Amerika ve İngiltere’nin baskısıyla
Müslüman Kardeşler teşkilatı kapatılmış ve ardından da Benna şehit edilmiştir.
İhvan hareketinin kurucusu ve öğretmeni
Hasan el-Benna’dan sonra en etkin kişi Seyyid
Kutub’dur. Erkilet’in ifadesiyle Benna karizmatik
lider, Kutub düşünsel liderdir.9 Kutub İhvan’a girişini şöyle anlatır: “Bu hareket benim nazarımda
bütün bölgede İslâm’ı ihya ve tamamıyla gündeme getirme gayesiyle İslâm uğruna çalışmak için
en uygun alandı. Bana göre o dönemde, özellikle
Amerika’da bulunduğum sırada, haklarında çok
şey öğrendiğim Siyonistlerin, Haçlıların ve sömürgecilerin planlarına karşı durabilecek yeterlilik
konusunda bu teşkilatın bir alternatifi yoktu. Tüm
bu şartların toplamı neticesinde 1953 yılında fiilen
Müslüman Kardeşler teşkilatına katıldım.”10
8
9

M.M. Gadban, Müslüman Kardeşler, Seyyid Kutub ve Gelecek,
der. Asım Öz, Pınar Yayınları, İstanbul, 2017, s. 101.
Alev Erkilet, age.

10 Seyyid Kutub, Son Sözler Beni Niçin İdam Ettiler, çev. Ömer
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Seyyid Kutub, İslâmî hareket anlayışına devrimci katkılar sunmuştur. Kutub’un yeni hareket
fikrinin unsurlarını şöyle ifade edebiliriz:
1) Müslümanların bugünkü durumu Mekke dönemine benzemektedir. Mekke’de inen ayetler
başlıca ve temel olarak akide ile meşgul olmuştur. Günümüzde de Müslümanlar imanın, akide sisteminin kişilerin kalplerine sağlam ve sarsılmaz bir şekilde kök saldığına hükmedinceye
kadar bu konu ile meşgul olmalıdırlar.
2) Nebevi metot gereği; Müslümanlar var olan siyasi rejimi meydana getiren kurumların ıslahı
ile meşgul olmamalıdırlar.
3) İslâmî hareket toplumu eğitmek için gayret ve
çaba gösterir. Amaç Müslümanları ilahi nizama
göre yaşamaktan zorla ve baskıyla meneden,
İslâm’ın metodu ve bakış açısı ile uyuşmayan
cahiliye toplumunun pratiğini kökünden değiştirmektir.
4) Seyyid Kutub, İslâm’da cihadın farz olduğunu
belirtir. İslâmî hareket insanların düşünce tarzlarını düzeltme yolunda tebliğ ve davet yöntemine başvurur; cahiliyenin ayakta durmasını
sağlayan kurumları ve güç odaklarını yıkmak
için tebliğle insanların akidelerini ve düşünce
şekillerini değiştirmenin yanı sıra kuvvet ve cihat silahlarını da kullanır. Çünkü bu kurumlarla güç odakları vicdanlara uyguladıkları baskıyla kitlelere, Allah’tan başkasının hâkimiyetini
kabul ettirerek kulluk yaptırmaktadırlar. İslâmî
hareket ne kişilerin vicdanları üzerinde baskı
kurmaya çalışır ve ne de güç karşısında tebliğ
ile yetinir. İslâmî hareket devrimci bir anlayışa
sahiptir.11
Bugün yeryüzünde Müslümanların yaşadığı
ülkelerin toplumsal düzenleri, mevcudiyetlerini
sürdürebilecek bir yapıda değildirler. Bu ülkelerin
hayat düzenleri İslâmî anlayışın dışındadır. Laik
bir milliyetçilik düşüncesi ve demokratik veya
despotik yönetim biçimlerinin tatbik edildiği ülke
rejimleri kendilerini yok olmaktan kurtaracak bir
özelliğe de sahip değildirler. Onları bu şekilde yapılandıranlar Haçlı-Siyonist güçlerdir. Devletle
toplum arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıran
bu rejimlerin, ayakta kalabilmesi mümkün görülmemektedir. “Ben bu düzeni itham ediyorum.
Çünkü bu düzen halkın çalışma ve üretme gücünü
yok edip, halkı tembellik ve atalete sürüklemekte, beşeri ve tabii kaynakları kullanmaktan toplumu alıkoymakta, günden güne artan dâhili ve
harici tehlikelere karşı dayanma gücünü dumura
uğratmaktadır.”12
Bezirci, Nehir Yayınları, İstanbul, 1989, s. 19.
11 Seyyid Kutub, age., s. 22.
12 Seyyid Kutub, İslâm-Kapitalizm Çatışması, çev. Kamil M.
Çetiner, Beka Yayınları, İstanbul, 2016, s. 13.

İSLÂM TOPLUMU, DEMOKRASİ VE LAİKLİK ÜZERİNE

Bütünleştirilmiş Bir Hayat Düzeni
İslâm, bilgiyle bütünleştirilmiş bir hayat düzeni sunar. İnsan ilişkilerinden devlet sistemine hayatı bir bütün olarak düzenleyen yasalar vazeder.
Batı ise Tanrı’yı ve onun ilkelerini hayatın içinden
çıkarmış ve laik bir düzen kurmuştur. Laik sistem
ile dinin bütün kuralları toplum hayatından uzaklaştırılmıştır. Laiklik, Allah’ın hükümleri yerine insanın kendi iradesine dayanarak kanun koymasına
imkân tanımıştır.
Totaliter ve otoriter yönetim biçimlerine karşı
geliştirilen demokrasi, insan iradesini, siyasal özgürlüğü ve devlet erkinin sınırlandırılmasını ön
plana alan bir yönetim biçimi şeklinde ifade edilmektedir.13 Bireyleri birer özne olarak tanıyan demokratik sistem onların kendi yaşamlarını yaşama
iradelerini destekleyen bir yaklaşıma sahiptir.14
Meşruiyetini Allah’ın emirlerinden değil, insanın
iradesinden alan (bu şekilde yaşam biçimini Yaratıcı değil insan belirlemektedir) sistemler İslâm’la
bağdaşabilir mi?
La ilahe illallah; dil ile ikrar ve kalp ile tasdik
edilen Allah’ın nizamını ve şeriatını pratik hayatta uygulamak için gayret edilen bir kelimedir.
Kelime-i tevhidi bu manasıyla kabul ederek söyleyen bir kişi, cahili düzenlere karşı çıkar, onlardan
hiçbir zaman hoşnut olmaz. İslâm insana, hiçbir
şeyi Allah’a ortak koşmaksızın sadece ona kulluk
edilmesi gerektiğini öğretmek suretiyle, hangi biçim ve türden olursa olsun insanın insana ve eşyaya kulluktan nasıl kurtulacağını da öğretir. Aynı zamanda o insanlığa kıyamete kadar insan hayatının
herhangi bir safhasında müracaat edeceği ölçüleri
de belirlemek için gelmiştir.
“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak
İslâm’ı seçtim.” (5/3).
“İnsanlığın bu dinin dışında başka bir sistemi
tercih etmesi, Allah’ın dininden tamamen ve mutlak olarak çıkması anlamına gelir. Zira İslâm, tercih
edilmesi mümkün olan dinlerden bir din değil ki
insan bunlardan birini tercih etmek durumunda
kalsın. Din yalnızca odur. Allah’ın insanlar için seçip beğendiği ve razı olduğu, onlardan kabul edeceği tek din. Allah Teâlâ onlardan bunun dışında bir
dini ne kabul eder ne de razı olur.
Bu nedenle İslâm düşüncesini oluşturan esaslar, Allah’ın insanlar için seçtiği ve bu hususta onlara tercihte bulunma hakkı vermediği esaslardır.
Başkalarına değil sadece bu esaslara bağlı kalmak İslâm’a bağlı kalmak demektir. Bu esaslara
bağlı kalmayıp onları reddetmek, Allah’ın dinini
kökten reddetmek anlamına gelir. Bu ikisi arasında

orta bir yol ve insana Müslüman vasfını kazandıracak başka bir şekil mevcut değildir.”15
Tevhit bir hayat sistemidir. Tevhidi böyle anlayanlar yeryüzünde örnek bir ümmet olmuş ve bu
ümmet tevhidin bu şekilde anlaşılmasından aldıkları güçle yola koyularak dünyadaki tağutları
yerle bir edip onların sapık yönetimlerinin yerine
Allah’ın hükmünü, kanunlarını ve nizamını yerleştirmiş, dinin tamamen Allah’a ait olmasını sağlamıştır. Seyyid Kutub, Allah Teâlâ’nın, insanları ahirette cennetine koymaya, cahiliyeyi yeryüzünden
kaldırıp onun yerine Allah’ın hâkimiyetini geçirmeye vesile kıldığı ‘la ilahe illallah’ kelime-i tevhidinin yalnızca dilde kalıp kalpte bir ağırlığı olmayan
pratik hayata yansımayan bir kelime olmadığını/
olamayacağını da insanlara açıklamak istemiştir.”16
Seyyid Kutub, İslâm ile cahiliye (cahiliyenin
İslâm’dan önce veya sonra olması arasında fark

İSLÂM FIKHI TOPLUMDA BELIREN IHTIYAÇLARA VE
DÜZENLENEN ILIŞKILERE YÖNELIK BIR CEVAP VERME
MEKANIZMASIDIR VE ŞERIATA SIKI SIKIYA BAĞLIDIR.
ŞERIAT HER ZAMAN BIR KORUYUCU ÇEPER, SAVUNMA
DUVARI IŞLEVINI GÖRÜR. İSLÂM TOPLUMUNA SÜREKLI
BIR GELIŞME VE YENILENME IMKÂNINI VERIR.
BATILI TOPLUMLAR, BIÇIMLENDIRICI ETKENLER
DOĞRULTUSUNDA SÜREKLI DEĞIŞMEKTEDIRLER
VE KESINLIKLE DEĞIŞMEZ BIR TEMELE DE BAĞLI
DEĞILDIRLER. ÇÜNKÜ HRISTIYANLIK, BIR ÖĞRETIYE
GÖRE TOPLUMU DÜZENLEMEYI ÖNGÖREN BIR
ŞERIATTAN YOKSUNDUR.
yoktur) arasındaki en temel savaşın hâkimiyet,
otorite ve insanın insana kulluğu meselesi çerçevesinde yapıldığını belirtir. Toplum hayatını düzenleme yetkisi Allah’a mı aittir yoksa başkalarına mı?
Kutub’a göre, toplum hayatına, siyasi, iktisadi ve
içtimai yapılarına, değer ve ölçülerine hâkim olan
insan yapısı olup Allah’ın hükümlerinin haricinde
kalan her türlü düzen, kurum ve düşünce, kulların
kullara ibadetinin kapsamına dâhildir.
Bugün Müslümanlar Kur’ân’ın indiği zaman
meydana getirdiği hayattan ve Kur’ân’dan uzaklaşmış durumdadırlar. İslâm’ın ilk nesline benzeyen
bir topluluğun oluşması için İslâmî hareketin varlığı gerekir. Bu şekilde bir İslâm toplumu meydana
gelmeden de İslâmî bir düzen mümkün değildir.

13 Alain Touraine, Demokrasi Nedir?, çev. Olcay Kunal, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 2019, s. 270.

15 Seyyid Kutub, İslâm Düşüncesi 2, çev. H. Fehmi Ulus, Beka
Yayınları, İstanbul, 2017, s. 26.

14

16 Seyyid Kutub, age., s.6.
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İki Kere
Hükmen Yenik
ÜSTÜN BOL

J

odi Picoult’un Küçük Muazzam Şeyler kitabı okuduğum
en iyi gizli ırkçılık kitabı diyebilirim. Amerikan bestsellerine
mesafeli durmak çoğu durumda,
zaman kaybınızın önüne geçebilir. Bu eserler edebî bir metinden ziyade klasik bir pazarlama
ürünüdür de aynı zamanda. Çok
satan roman kalıpları üzerinden
üretilmiş, elde edilecek cironun
hesaplandığı, bilanço hesaplarının niteliğin önünde tutulduğu
metinlerdir bu kitaplar.
Küçük Muazzam Şeyler de
edebî niteliği ile öne çıkmıyor
ama yazarın dili ve üslubu kendini fark ettiriyor. Jodi Picoult’ın siyahi kahramanı Ruth, “İnsanların
renklerini görmüyorum.” diyen
beyaz tenli avukatı Kennedy’ye
gizli ırkçılığı anlatırken şunları
söylüyor: “Hepimiz aynı ayrıcalığa sahip değiliz. Masadaki yara
bantlarını alıp dosyaların ve belgelerin üstüne saçıyorum. Ten
rengi diye kutunun üzerini okuyorum. Söyle bana bunların hangisi ten rengi? Benim ten rengim
mi?”1
Türkiye’de kadın-erkek ilişkilerini konuşurken aklıma ilk
gelen benzerlik artık bu ten rengi
1

Jodi Picoult, Küçük Muazzam Şeyler,
çev. Serpil Çağlayan, April Yayınları,
2019, s. 275.

72 | Aralık 2021 |

umran

metaforu. Kendini biraz da aşağılık kompleksiyle iki yüz yıldır Avrupalı göstermeye çalışan ve bu
yalana kendi de inanan metamorfoz ülke aydını ister seküler kesimden olsun ister muhafazakâr
cenahtan, kadın-erkek ilişkilerinde hep gizli bir ten rengi metaforuna sahiptir. Fakat kadın -özellikle de başörtülü kadın- o ten
renginin kendi ten rengi olmadığını hep hisseder ve bilir.
Son yirmi yılımıza damga vuran muhafazakâr iktidar günlerinde elbette kimi ayrımcılıklar
giderilmiş, açıkça görülen eşitsizlikler çalışma hayatı başta olmak
üzere sosyal hayatta da kısmen
tedavi edilmiştir. Ancak “kadın”,
2021 yılında bile o ten renginin
kendi ten rengi olmadığını hiçbir
zaman unutamayacaktır.
Cihan Aktaş’ın 2001 yılında
yayımlanan ve akabinde “din
farklılığı gözetilerek halkın düşmanlığa kışkırtıldığı” iddiasıyla toplatılan Bacıdan Bayana
İslâmcı Kadının Kamusal Alan
Tecrübesi kitabı yirminci yılını
devirdi. Geçen zaman boyunca
değişen şartlar ve olaylar sebebiyle güncellendi, eklemeler yapıldı.
Fakat esas itibarıyla söylediği söz
değerini yitirmedi, birçok sorun
bugün de varlığını sürdürüyor
ve hatta birçoğu içselleştirilmiş

şekilde başka bir boyutta var olmaya devam ediyor.
Cihan Aktaş’ın kitabına koyduğu son yazı 2001 yılına ait. O
zamandan bugüne hem toplumsal hayatımızda hem de ülke siyasetinde normal bir toplumda
beklenilmeyecek
değişiklikler,
belki birkaç yüz yılda ancak gerçekleşebilecek dönüşümler ışık
hızıyla yaşandı. Erkek ve kadının
toplumda var oluşu da bu değişimden elbette payını aldı. Bundan yirmi yıl önce sıradan bulduğumuz uygulamalar ve kabuller
bugün “yok artık” diyeceğimiz
kadar yabancı ve absürt. Ancak
yeni kabuller, dayatmalar ve şartlanmalar eskinin absürt bulduğumuz uygulamalarının yerini
modern bir görüntü, çağdaş bir
makyajla almaya devam ediyor.
Yirmi yıl önce sahih olmadığını
düşündüğümüz uygulamalar bugün de başka ambalajlarla ama
aynı sahih olmayan düzlemde
varlığını sürdürüyor.
Bu sahih olmayan düzleme
bugün söz söylemek kolay! Oysa
yirmi yıl önce hem içinde bulunduğun camiaya hem de karşıtlarına karşı hepsini rahatsız edecek
cümleler kurmak sadece cesaret
değil, sağlam bir irade ve birikim
de gerektirir. Çoğu kanaat önderinin kendisinden öncekilerin
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ezberleriyle var olmayı düşünsel
bir eylem kabul ettiği, üretmek
yerine tekrar etmenin makbul
görüldüğü bir dünyada hem akli
melekelerini kullanarak yeni bir
şey söylemek hem de her şeye
rağmen olduğu gibi var olabilmek mücadelesi son derece kıymetli. Öte yandan sözünün değeri
hiç azalmayan Bacıdan Bayana
kitabına son yirmi yılın problemleri ve kadının hayatta aldığı mesafe üzerine belki bir belki birkaç
yazı eklenmesini beklemek de
sadık okurları olarak yazarından
beklentimiz.

Bir Meşruiyet Söylemi: Bacı
Kadının kamuda var olma
mücadelesi yeni Cumhuriyet’le
ve hatta ondan öncesiyle yaşıt.
Türkiye’de kadın denildiğinde
akla elbette 1980’li yıllara kadar seküler kadın modeli geliyordu. Cumhuriyet öncesinde,
Cumhuriyet’in birinci (1925’e
kadar), ikinci (1925-1950) ve
üçüncü (1950-2000) dönemlerinde hem görüntü hem de zihnen
seküler bir varlığın neticesi olan,
kısmen özgür ve kamusal alanda
görünür olabilen kadın, kendiyle sözde eşit erkekler arasında
elbette birkaç (iyi niyetle) adım
gerideydi. 1980’li yıllarda başlayan Müslüman kadının kamuda
görünürlük elde etme mücadelesi, 1990’lı yılların ortalarında
devlet aklının hışmına uğramış,
erkek egemen devlet aklıyla
birlikte onlarca yıldır her türlü
haksızlığı yaşamış seküler kadın
modellerinin de hedefi hâline
gelmişti. Cumhuriyet’in dördüncü döneminde ise (2000 ve sonrası) kamusal alanda Müslüman
kadının görünürlüğüne ilişkin
en azından yasal ve bürokratik
anlamda daha az sorunlu bir dönem başladı. Ancak bu dönem bir
yandan Müslüman kadının kimi
haklarına özgürlük tanırken aynı
anda seküler cephenin başörtülü
kadın düşmanlığını daha baskın
bir şekilde üzerine çekecekti.

1990’lı yıllar özellikle Refah
Partisi’nin yerel seçim başarılarıyla Müslümanların kamusal
alanda idari görevler üstlendikleri yıllardı. Daha önce idari veya
bürokratik devlet kademesinde
görev tecrübesi olmayan insanların, kamusal alanı öğrenme ve
alışma süreci tahmin edilenden
daha sancılı geçecekti.
Müslüman erkeklerin kamusal alanda ilkeli ve planlı bir duruşa ilişkin hazırlığının olmadığı,
tecrübe edilmemiş bir alanla ilgili
slogan ve hamaset üzerine kurulmuş bir temelin nasıl çatırdadığı
o günlerde görülmüş ancak hem
siyasetçiler hem de geniş halk
kesimleri tarafından kabul edilmek istenmemişti. Muhtemelen
sorunun varlığı kabul edilmezse
sorunun da ortadan kalkacağı
düşünülüyordu. Bu dönem, Müslüman kadının sokakta/siyasal
alanda çok etkin ancak kamusal
alanda hâlâ yok sayıldığı bir dönemdi.
Siyasal aktörler istem dışı ve
beklenmedik şekilde modernizmle karşılaşıyor, hesaplaşmaya cesaret edemese de yüzleşmekten
kaçınamıyordu. Bir yandan modern siyasal sistemle yüzleşen
İslâmcı erkekler, öte yandan kadının kamusal alanda varoluşuna
ilişkin çelişkileri ve çekinceleri
sahih bir zeminde tartışma becerisini gösteremediler. Müslüman
kadınlara ilişkin sokakta/siyasal
alanda akla gelmeyen mahremiyet kaygıları, kadının kamusal
alanda var olma tehlikesiyle birdenbire İslâmî bir hassasiyete
dönüştü! Bütün geleneksel birikime rağmen siyasal alanda var
olabilen kadın, kamusal alan söz
konusu olduğunda modernizmle,
din ve gelenek arasında başlıca
tartışma konusu hâline getirildi.
“Bacı”, geleneksel öğretiye
rağmen kadını sokakta/siyasal
alanda kamuya dâhil eden sihirli
kelimeydi. Âdeta erkekler için kadın olmaktan çıkarılan, cinsiyeti
yok sayılarak hem korunan hem
de sokaktaki siyasal eylemleri

meşrulaştırılan Müslüman kadın
bir yandan kendini ifade edebilecek alana kavuşurken, bir yandan
da kendisini tanımlanmış bir özel
alana hapseden hissiyatı içselleştiriyordu.2 Ancak bu sayede
Anadolu’nun muhafazakâr aileleri MTTB, Akıncılar, Ülkücü hareket gibi düşünce ve akımların
içinde kız çocuklarının bulunmasına ve onlar adına programlar,
faaliyetler düzenlemelerine izin
verebilmişlerdi. “Bacı” Müslü-

BUNDAN YIRMI YIL ÖNCE
SIRADAN BULDUĞUMUZ
UYGULAMALAR VE KABULLER
BUGÜN “YOK ARTIK”
DIYECEĞIMIZ KADAR YABANCI
VE ABSÜRT. ANCAK YENI
KABULLER, DAYATMALAR VE
ŞARTLANMALAR ESKININ
ABSÜRT BULDUĞUMUZ
UYGULAMALARININ YERINI
MODERN BIR GÖRÜNTÜ,
ÇAĞDAŞ BIR MAKYAJLA
ALMAYA DEVAM EDIYOR. YIRMI
YIL ÖNCE SAHIH OLMADIĞINI
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ UYGULAMALAR
BUGÜN DE BAŞKA
AMBALAJLARLA AMA AYNI
SAHIH OLMAYAN DÜZLEMDE
VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR.

man kadının belki de ilk kamusal
deneyimine meşruiyet sağlayan
kavramdı. “Bacı” nitelemesi o yıllarda bir yandan onu erkeklere
karşı korurken, diğer yandan dış
etkenlere karşı erkekler tarafından korunmayı sağlıyordu.3
Bu meşruiyet ve korunma
aracı beraberinde ister istemez
birtakım handikaplar da doğurdu. İlginç bir şekilde dinin erkek
2

Cihan Aktaş, Bacıdan Bayana - İslâmcı
Kadınların Kamusal Alan Tecrübesi, İz
Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 9.

3

Cihan Aktaş, age., s. 15.
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egemen yorumlarının ilk savunucuları samimi ve teslim olunmuş
bir kalple bacılardı. Çok eşlilikten,
cariyeliğe, başı açık kadınlarla ilgili bazen haddini aşan yorumlara en büyük desteği kadınlar veriyordu.4 Bacı aynı zamanda âşık
olunamayan, evlenilemeyen kişi
idi. Bir yanıyla cinsiyet vurgusu
yapılırken, diğer yandan cinsiyeti yok edilmiş bir varlık olarak
duruyordu karşımızda. Bacıya
âşık olunamazdı, kimse bacısına
âşık olmazdı çünkü. Bacı da âşık
olamazdı! Aşk, dünyevi hazlar
peşinde koşan, dava şuuruna erememiş insanların kapılacağı bir
duyguydu. Onun evliliği Allah
için olmalı, evliliğin nedeni ideolojik sebeplere dayanmalıydı.
Geçici olduğu bilinen bir dünyaya gereksiz anlamlar yüklemek,
ilahi aşkın, gerçek aşkın ıskalanması anlamına gelebilirdi.5
Bu döneme damga vuran, fıkhi ve ideolojik görüşlerden beslenen aşk olgusu, ‘edebî’ metinlerde
de kendine paralel bir alanda yer
buluyordu. Bu metinlerde kadın
âşık olamazken, erkek karakter,
“hidayetine vesile olacağı başka
bir yaşam biçimi olan ancak huzursuzlukları sebebiyle çıkış yolu
arayan” kadın karaktere âşık oluyordu. Hayatın normal akışına
ters olsa da bu durum çoğu zaman garip karşılanmıyordu.
Hayatın normal akışına ters
olan tek şey ‘edebî’ metinlerdeki
kurgu değildi. Davranış biçimleri aile ve arkadaş çevrelerinde
farklı; kamusal, ideolojik-siyasi
zeminde farklı olabiliyordu. ‘Öteki’ erkek ve kadınla rahatça iletişim kurabilen Müslüman kadın
ve erkek, kendi aile, arkadaş ve
ideolojik çevresinde, karşı cinsle
ilişkisini perde arkasından sürdürmeyi dinî bir hassasiyet ve/
veya bir görüntü anlayışıyla sürdürüyordu. Yine bu sıkıntılı ve
çelişkili davranış biçimi de kimse

tarafından uzun zaman yadırganmadan devam etti.6
Kadınların,
başörtüleriyle
kamusal alanda var olma mücadeleleri Müslüman aile içinde
dengelerin de ister istemez değişmesine, görev ve sorumlulukların artmasına-eksilmesine neden
olmalıydı! Oysa “İslâmî hassasiyetlerle ‘geleneğin kendilerine
sağladığı imtiyazları korumakta
titiz davranan Müslüman erkekler, aynı geleneğin kendilerine
yüklediği sorumlulukları yerine
getirmekte yeterince duyarlı ve
titiz” değildiler.7 Müslüman erkekler ve hatta entelektüeller,
özel alanla bütünleştiği oranda
Müslüman kadının bacıya dönüşmesini meşru görüyorlardı.
Onlara göre geniş aile ile yaşanmalı, mahalle kültürünün
bütün gerekleri kadınlar tarafından yerine getirilmeli, çamaşır ve
bulaşık elle yıkanmalı ve böylece
kadın konformizm batağına düşmediğini ispat etmeliydi. Oysa
aynı dönemde Müslüman erkekler ve entelektüeller makam odaları, sekreterler, şoförler ve para
gibi konformizmin bütün kutsallarıyla muhatap oluyor, kendi
konforlu hayatlarının onları bir
bataklığa düşürdüğüne dair endişe taşımıyorlardı.
Müslüman erkekler ve entelektüeller bu yeni durumun
doğurduğu problemlerin elbette
farkındaydılar. Bu sorunu aşabilmek için ise çok basit bir çözüm
ürettiler. Bu hızlı değişimden-dönüşümden kendileri etkilenmiyormuş gibi, Müslüman kadının
geleneksel konumunun korunmasını, kadına ilave görevler yüklenmesini, kadınlardan beklenti
ve taleplerin artmasını istediler.
Onlara göre kadın korunursa toplum da (bu arada kendileri de) korunacaktı. Kendilerini bu düşünceye sevk eden en önemli etken
ise kuşkusuz sokakta bütün siyasal etkinliğine rağmen kadının

4

Cihan Aktaş, age., 18.

6

Cihan Aktaş, age., 20.

5

Cihan Aktaş, age., 19.

7

Cihan Aktaş, age., s.23.
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evde ve “camia içerisindeki” geleneksel sessizliği ve dilsizliğinden
başka bir şey değildi.8
Aynı dönemde içe dönük
çözümlere yönelen Müslüman
erkekler için kamusal alanda
başka bir dönüşüm yaşanıyordu.
Müslüman erkekler kendisiyle
geleneksel olarak eşit pozisyonda
görmediği Müslüman kadına (eşi,
annesi, kızı, partidaşı, dernekte,
vakıfta birlikte çalıştığı kadınlar
vs.) karşı, mesaide karşılaştığı kadınları eşit pozisyonda görmeye
başlıyordu. Bu alışma ve kabul,
bacı diye tanıdığı kadına karşı
bir süre sonra çalıştığı veya yönettiği kurumun kültürü gereği
hitabını da değiştirdi. Artık karşı
cinsle iletişim kurarken işyerinde
hanımefendi (eşitler arasında)
diye hitap etmeyi tercih ederken;
mahalleye, camiaya döndüğünde
kadına bacı demeye devam edecekti. Bu durum istem dışı da olsa
kamusal bir meşruiyet alanı olan
“bacı”nın eşit olmayanlar arası
bir ilişki biçimi olduğunu açık
ediyordu.

Geleneksel Ataerkil
Toplumların “Sarı” Ayrıcalığı
İster seküler bir dünyaya ait
olsun, isterse İslâmî gelenek içerisinde bulunsun toplum genelinde sarışınlık daha doğrusu sarı
saçlı olmanın kazandırdığı kimi
imtiyazları biliyoruz. Bu sarışın
merakı ortalama esmer bir toplum olan Türkiye’de, bizde olmayana eğilim ve merak şeklinde
anlaşılabilir. Farklı toplumlarda
bu merak başka biçimlerde tevarüs eder. Örneğin esmer tenli ve
kıvırcık saçlı ırkların özellikle
ten renklerini açmaya çalışmaları veya saçlarını düzleştirme merakları da bu türden sayılabilir.
Bir çeşit kendisinde olmayana
eğilim göstererek kabul görme
çalışmasıdır bu.
Bu kompleks, ataerkil erkeklerde sarışın kadınlara /sarı
8

Cihan Aktaş, age., s.27.
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saçlılara (doğuştan veya sonradan) farklı davranmayı getirirken, başörtüsü sebebiyle kamusal
alanda sarışın olamayan ve/veya
sarışın olsa bile bunu gösteremeyen kadınlarda da başka şekilde
tezahür eder. Başörtülü bir kadının sarışın bir arkadaşının olması
veya başörtülü bir kadını sarışın/
sarı saçlı bir kadının muhafaza etmesi/savunması kıymeti para ile
ödenemeyecek mahiyettedir.
Nitekim Merve Kavakçı 28
Şubat 1997’deki darbe sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan çıkarıldığında hep yanında olan, onu
hem kameralar karşısında hem
de yazılarıyla savunan “sarışın”
Nazlı Ilıcak’tır. İslâmî camia açısından başörtülü bir milletvekilini Ilıcak’ın savunması paha
biçilemez değerdedir. Çünkü
kendisi gibi olmayan ve kendisine öykünülen kişinin şahadeti
hem kişisel bakımdan hem de
kamuoyu önünde bir akreditasyon göstergesidir. O gece Meclis
Genel Kurulu’na giriş çıkışlarda Kavakçı’nın yanında sadece
Ilıcak’ın olması, İslâmî camianın
önde gelen milletvekillerinin fotoğraf karesine girmemesi/alınmaması bilinçli bir tercihtir.
Sarı renge gereksiz anlamlar
yükleyen sadece muhafazakâr
kesim değil kuşkusuz. Abdullah
Cevdet’in Türk toplumunu ıslah
etme projesine ait tartışmalar
hâlâ taze! Abdullah Cevdet ve o
dönemde Türklerin bir Avrupa
ırkı olduğunu ispat etmeye çalışan devlet ideolojisi sarışın, renkli gözlü, uzun boylu ve yapılı bir
Türk ırkının var olduğunu, aksi
söz konusu ise onların Türk olmadığını iddia ediyordu. O günlerden yetmiş yıl sonra ise Çetin
Altan, Güneri Civaoğlu’yla görüşmesinde “Bir gün bu memlekette
beş milyon sarışın baş dalgalanacak, o zaman çağdaş olmuş olacağız.” diyecekti.9

Her
nedense
hâlâ
muhafazakâr camianın göz bebeği konumundaki Peyami Safa
da benzer şeyler düşünmektedir.
Güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yapan Safa “Güzellik müsabakaları kadının kendi etine karşı
estetik alakasını çoğaltır; sıhhi ihmalleri giderir ve beden üzerine
bir dikkat uyandırır, bir kontrol
koyar; plastik güzelliğe karşı bir
sevgi doğurur. Hele bizim gibi,
lapacı harem kadınlarının yufka,
yayvan ve hantal gövdeleri yerine, medeni kadın vücutlarının
teşrihi estetiğini ikame etmeye
mecbur milletler için, bu müsabakalar daha faydalı olabilirler.”10
ifadelerini kullanacaktı.
Ataerkil toplumlarda durum
böyledir ancak modern toplumlarda da durum çok farklı değildir. Günümüz Batı toplumları da
aynı zamanda ideal kadın formu
olarak dayatılan Barbie bebekler
ile kadını idealize etmeye çalışır
ve bunun hedef kitlesi, sadece
kendi toplumu değil, paranın
alışveriş nesnesi olarak kullanılabildiği bütün dünyadır. Barbie
bebeğin vücut ölçüleri, makyajı
ve sarı saçları bir süre sonra tüm
toplumların kadınlarının sahip
olmayı isteyeceği bir ikondur.
Bu oyuncak bebek gerektiğinde
Barbie’ye benzemek için cerrahi
operasyonlar yaptırabilecek kadar ilerlemiş ruhsal problemlerin
sebebidir.

9

10 Cihan Aktaş, age., s. 60.

Cihan Aktaş, age., s.47.

Bacı’dan Bayan’a…
Başörtülü kadının kamusal
alanda varlığının artması, itirazlarının yükselmesi ve varoluşuyla ilgili ataerkil ezberlere
başkaldırması ister seküler ister
İslâmî camiaya ait olsun toplumun erkeklerini yeni bir arayışa
itti. Cinsiyeti görmezden gelinen,
korunması ödev kabul edilen,
aileden biri olacak kadar samimi görülen “bacı” artık tehlikeli
ve erkeklere potansiyel tehdit

olabilecek birine dönüşmüştü.
Bacı, risk teşkil etmeye başladığı
andan itibaren tanımlama da değişir. Artık o aileden biri değildir,
bir cinsiyeti vardır ve herkes gibi
o da kendisini korumayı bilmelidir! Toplum için o, artık bacı değil, bayan’dır. Bacıdan bayana giden süreci Cihan Aktaş aynı adlı
kitabında şöyle ifade etmektedir:

KADINI KAMUYA DÂHIL
EDEN “BACI” NITELEMESI
SAYESINDE ANADOLU’NUN
MUHAFAZAKÂR AILELERI MTTB,
AKINCILAR, ÜLKÜCÜ HAREKET
GIBI DÜŞÜNCE VE AKIMLARIN
IÇINDE KIZ ÇOCUKLARININ
BULUNMASINA VE ONLAR ADINA
PROGRAMLAR, FAALIYETLER
DÜZENLEMELERINE IZIN
VEREBILMIŞLERDI. “BACI”
MÜSLÜMAN KADININ BELKI
DE ILK KAMUSAL DENEYIMINE
MEŞRUIYET SAĞLAYAN
KAVRAMDI. “BACI” NITELEMESI
O YILLARDA BIR YANDAN ONU
ERKEKLERE KARŞI KORURKEN,
DIĞER YANDAN DIŞ ETKENLERE
KARŞI ERKEKLER TARAFINDAN
KORUNMAYI SAĞLIYORDU.

“Bacı söylemi giderek özel alanla
kamusal alan arasındaki mahrem
değerleri gözeten uyuma ilişkin
nostaljiye devredilirken, Bayan
yeni simgelerle donatılan kamusal alanın giderek genişleyen
gücünü anlatmaktadır. Bacı şeklindeki hitap mesafeleri esneten
ve akrabalık duyguları ileten bir
samimiyet, neredeyse resmi nitelikli ve dar bir kullanım alanından doğarak yayılan bayan, ‘sahte bir nezaketin ve bulaşmamacı
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mesafe koymanın ifadesi‘ olarak
da anlaşılmaktadır.”11
Artık özverili, fedakâr, sessiz
ve dilsiz bacı yoktur. Modernist
ve feminist olmakla suçlanabilen,
şerir bir bayan vardır. Erkek, modernizm karşısında her türlü değişime açık ve adapte olabilirken,
Bacı’nın bu değişimden etkilenmesi, gelişmesi ve değişmesi suçlanması için yeterli sebeptir. Ama
aynı dönemde ona bacı kimliğini
veren, ayrılmaz bir parçası olan
başörtüsü hakkında kimi İslâmcı
erkekler televizyon ekranlarında
ve/veya yazılarında “alt tarafı bir
bez parçası” diyebilecek kadar
gelişmiş, değişmiş ve dönüşmüşlerdir!

Türkiye’de erkekler dikkat çekici bir şekilde kadının geleneksel
rolü üzerinde mutabık kalmıştır.
Seküler bir dünya görüşüne sahip
erkek de, muhafazakâr dünyaya
mensup bir erkek de kadını gelenek düzleminde kontrol etmek
istemektedir.
Bir kesim kadının anneannesi, babaannesi gibi başını örtebileceğini, bu durumda çaycı,
temizlikçi vasfıyla kamuda görev
alabileceğini lütfederken, diğer
kesim başını örtme biçiminden
bağımsız olarak kadının yerinin
aslen evi olduğunu, işsizliğin asıl
sebebinin kadınların çalışmak istemesinden kaynaklandığını ileri
sürebilmektedir. Ancak burada
dikkat çeken husus, yeri aslen ev
olan kadının da çaycı ve temizlikçi sıfatıyla çalışabilecek kadının
da işsizliğin asıl sebebi olan kadının da başörtüsü takmasıdır.
Birinci kesim sınıfsal bir kavga ve siyasal bir nefretle kendince
modern bir tavır geliştirdiğini düşünürken; ikinci kesim karşısına
bir rakip olarak çıkan başörtülü
kadına karşı gelenek zırhını kuşanmaktadır. Öte yandan Cihan

Aktaş’a göre seküler kesimin
başörtülü kadından bu kadar rahatsız olmasının temelinde “Laik
Cumhuriyet’in hedeflediği ulusal
kimlik tasarısına karşı başörtülü
kadının bir başarısızlığı ortaya
çıkarması ve her gün bunu ispat
etme” anlayışı bulunmaktadır.
Bu yenilgi seküler kesimin hayal
kırıklığı ve nefretinin asıl sebebi olmalıdır. Diğer taraftan hem
seküler (modern) kesim, hem de
muhafazakâr (gelenekçi) kesim
dinin görünür biçimi olarak başörtülü kadını özel alanla sınırlandırmaya çalışmakta, her iki
taraf da kadını evde kalmaya zorlamakta ve/veya bunun için ikna
süreçlerini devreye sokmaktadır.
Cihan Aktaş’a göre; hayat dışı
ve salt atalardan kaldığı için övülen, geçmişten uzanıp geldiği için
hikmetler atfedilerek yüceltilen
anlamıyla geleneğe her zaman
ihtiyatlı ve eleştirel yaklaşılmalı;
her türlü yeniliğe ve yeni söyleme bir ilerleme ve gelişme diye
yaklaşan, kapı açan ve dört elle
sarılan modernist yorumlardan
uzak durulmalıdır.12
Gelenek ve modernizm çatışması sadece Türkiye’de değil,
İslâmî bir dönüşüm yaşayan başka coğrafyalarda da benzer bir seyir izler. Bu ülkelerden en dikkat
çekicisi, çatışmanın izlediği seyir
nedeniyle İran’dır. Katı seküler
bir rejimin yönetimindeki Türkiye ile katı dinî bir rejimin yönetimindeki İran ilginç bir biçimde
benzeşmektedir. Ancak iki İslâm
ülkesi çatışmanın başlama noktası bakımından keskin bir şekilde
ayrışmaktadır da.
Kitabın yazıldığı yılların Türkiye’sinde baskıcı laik bir yönetime karşı, siyasal bir hareket olarak, Müslüman kadın kimliği ile
görünür olma mücadelesi verirken; İran’da, devrimin itici gücü
Müslüman kadın hareketidir.
Hatta İran İslâm Devleti varlığını Müslüman kadına borçludur

11 Cihan Aktaş, age., s. 34.

12 Cihan Aktaş, age., s. 190-191.
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dersek bu görüş çok da itiraz görmeyecektir.
İki ülkenin kadınlarının da
hemen hemen aynı yıllarda başlattığı mücadele de bir ülkede
iktidara karşı mücadele ederken geleneğe teslim olunurken;
diğerinde iktidar eliyle her şey
gelenekselleştirilmektedir. İran
Devrimi’nin ilk yıllarda kadını
öne çıkaran dokusu, devamında
muhafazakâr yönetimler eliyle kadına yönelik baskıcı bir
devlet yönetimine evrilmiştir.
Türkiye’de ise devlete rağmen
öne çıkmak isteyen Müslüman
kadın, hem devlet eliyle hem de
yıllarca dava arkadaşlığı yaptığı
insanlar eliyle baskı altına alınmaktadır.
Her ne kadar kadın hareketi
özel olarak ise Müslüman kadın
hareketi her iki ülkede de mücadelesini sürdürse ve bir ileri iki
geri veya tam tersi var olmaya devam etse de sorunun temelinde
fırsatçı bir gelenekçiliğin yattığı,
gelenekten çok gelenekçilik adına yapılan yorumların soruna yol
açtığı söylenebilir.
İran Devrimi sonrasında kadın nasıl ikinci plana itilmişse,
Türkiye’de de elde edilen kimi
kazanımlardan sonra, bunlarda
en büyük pay sahibi olan kadın
geriye itilmiş, “asli yeri” ve “ödevleri” amaç hâsıl olduktan sonra
hatırlanmıştır. Bu hâliyle her iki
toplumda da kadın, ucuz iş gücü
olarak kullanılmış, buna ihtiyaç
duyulmadığında ise kimi “hassasiyetler” ile bir fanusa hapsedilmeye çalışılmıştır.
Yaşanan ve atlatılan onca badireye rağmen umut verici olan
ise sayıları az da olsa herhangi
bir ten rengi metaforuna teslim
olmamış insanların varlığıdır.
Yaratıcının hikmetle var ettiği
insan, ister kadın olsun ister erkek yaratılanın hamasi ve fırsatçı
yorumlarından alidir. Filmin devam ediyor olması hepimizi heyecanlandırmaya yeter.

Mimarimizin Büyük Ustası:
Turgut Cansever
SERKAN AKIN

22 Şubat 2009 tarihinde, bir
pazar günü vefat eden ve Fatih Camii’nde kılınan bir ikindi namazı sonrası Edirnekapı
Şehitliği’nde toprağa verdiğimiz
Bilge Mimar Turgut Cansever
hakkında konuşmanın ve yazmanın ne kadar zor olduğunu belirtmek isterim.
Hem vefatından sonra kültür ve mimarlık hakkında iyiye
ve güzele dair neredeyse hiçbir
iyi şeyin olmadığını bilmek hem
de yaptıklarının, yazdıklarının
ve söylediklerinin sürekli tekrar
edilmesinden başka bir gayretin
olmadığı bir dünyada bulunmak.

Kültür ve Mimarlık
Mücadelesi
Hayatı boyunca verdiği kültür
ve mimarlık mücadelesinden hiç
vazgeçmemiş, yılmamış bir mücadele adamıdır o.
Beyazıt Meydanı tasarımında
anlaşılmamış, haksız eleştirilere
maruz kalmıştır.
1994 yılından sonra İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne kent
planlaması ve eski eser yapıların
ihyası konusunda danışmanlık
yapmış ama düşüncelerinin çoğu
hayata geçirilmemiş, kitaplarda
kalmış bir düşünürdür.
Vefatından sadece 1 yıl önce,
2008 yılında, mimarlık dalında
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık
görülmüş ama yaşarken “bu şahsı
bir daha karşıma çıkarmayın’’ sözüne de muhatap olmuş bir dava
adamıdır aynı zamanda.
Türk Tarih Kurumu Binası,
Ahmet Ertegün Evi yenilemesi ve
Bodrum’da Demir Evleri Projesi
ile üç kez Ağa Han Ödülü almış

ama bu ödülün önemini bilmeyen ve ülkemizde karşılığı olacak
bir ödül sistemi ortaya koymayı
aklına bile getirmemiş İslâmcı ve
muhafazakâr kitlenin içi boş güzellemeleri ile bu dünyadan uğurladığı kırgın bir mimardır.
O, mücadelesi, ortaya koyduğu sağlam görüşleri ve yeterli
uygulama imkânı verilmediği
için sınırlı sayıda inşa edebildiği
yapıları ile şehirli bir mimar olarak bu dünyadan göçtü. İyi bir
entelektüel olarak sesini yükseltmeden, kızdığını belli etmeden,
bilge tavrından ödün vermeden
bir mücadele sergiledi.

Azla Yetinmenin Yüceliğinden
Yararlanmak
Mimarlık sanatını, en temel
saiklerinden başlayarak tane tane
irdeledi, düşündü, yazdı, konuştu. Kendisine sunulan her imkânı
en iyi sonuçlara ulaştırarak kalıcı
ve ödüllü eserler inşa etti.

Hitit dönemine ait kalıntıların olduğu Karatepe’de brütalist
betonarme yapılar da inşa etti,
“azla yetinmenin yüceliğinden
yararlanmak ve küçüğün güzel
olduğunun idrakinden hareket
etmek, yanlış yapmamak yoluyla
elde edilecek doğrular güzelliğini göstermek’’ için geleneksel
teknik ve malzemelerle Karakaş
Camii’ni inşa etti.
Hayatta ve mimarlık mesleğinin içinde bulunan evlatları dururken, böyle bir yazı yazmanın
zorluğu da ortadayken, bizim
rahmetli hocamızdan almamız
gereken ders nedir? Esas meselenin bu olduğunu düşünüyorum.
Peki, şimdi bize düşen nedir?
Bilge Mimar Turgut Cansever
gibi nasıl olunur? Mücadelesi nasıl anlaşılır ve yürütülür? Ulaştığı
doğrular nedir? Üzerine daha neler koyabiliriz? Uzun medeniyet
yürüyüşümüzü nasıl devam ettiririz? Kubbeyi nasıl olur da yere
koymayız?
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Babamın Suskunluğu
Üzerinden Biraz Yakın Tarih
YASİN BEYAZ

B

abam Mevlüt Beyaz, 1929
yılında dünyaya geldi ve
yaklaşık bir asırlık (92 yıllık)
ömür sürdükten sonra dar-ı bekaya göçtü. Onun böyle sessiz
sedasız göçüp gitmesine gönlüm
razı olmadığı için bende bıraktığı
izlerden ve bazı şahitliklerinden
bahsedeceğim.
Ben dünyaya geldiğimde babam 52 yaşındaydı. Benim ona
dair hatıralarım oluştuğundaysa
o takriben 60 yaşına merdiven
dayamış bir pir-i fanidir. Bundan
dolayı abim ya da akrabalarımdan birisi bana babamın yaşlandığını, ihtiyarladığını söylediğinde çok garipserdim. Çünkü
benim gözümde ve hafızamda o
daima ihtiyar bir adamdı.

Bende Kalan İlk İntibalar
Hafızamı yokladığımda onun
sevgisini en çok hissettiğim zaman çobanlık yaparken eve dönüş yolunda (yağan aşırı yağmur
sonrasında) derenin suyu çok
fazla yükseldiği için, suyun beni
götürme ihtimaline karşı beni
sırtına alıp suyu geçirdiği vakitler gelmektedir. Ayrıca sorduğum muzır sorulara “eşşegoğlu”
diyerek verdiği cevaplarda da bir
sevgi ve sıcaklık hissederdim. Babamın sevgisini ve benimle duyduğu gururu bariz bir şekilde hissettiğim diğer bir anım da sabah
namazlarına birlikte gidişimizdir. Yaşımı tam hatırlamasam da
epeyce küçük olduğum aklımda.
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Babam kışın sabah namazına
kalktığında beni de kaldırır, birlikte yukarı mahallenin camisine namaza giderdik. Namazdan
sonra İdris Amcanın (Köroğlu)
kahvesine oturur diğer yaşlılarla birlikte dükkândan aldığımız
Bifa bisküvilerini çaya batırarak
yerdik. Küçük yaşta namaz kılmayı ve sureleri bilmem, sabah
namazına gelişim diğer ihtiyarların takdirkâr bakışlarının hedefi
olurken babamın keyfine diyecek
yoktu. Övünülecek bir iş yapmış
olmanın verdiği hazla çayını yudumlardı. Çay ve bisküvi faslı bittikten sonra evin yolunu tutardık.
Babamla aramızdaki yaş farkı
çocuğu olarak mı, torunu olarak
mı bana yaklaşması gerektiği konusunda onu karmaşaya sürüklerdi. Muhtemelen babam bana
nasıl davranacağını bilemiyordu.
Babamla yaşadığım zaman zaman yakın, zaman zaman da uzak
ilişki beni ailenin en küçük ve şımarık çocuğu olarak en büyük
abime yaklaştırdı. Böylece küçük
bir çocuk olarak duyduğum sevgi
ihtiyacı az da olsa giderildi.
İhtiyar bir babamın olması benim için de zordu. Sürekli
onun öleceğini düşünmek beni
çok yorardı. Çobanlık yaptığımız
dönemlerde babam gözden kaybolduğunda, kısa bir süre onu
göremediğimde öldüğü vehmine kapılırdım. İnsanlardan uzak
bu dağ başında ölürse bu kadar
hayvanla ben ne yapacağım? diye
kaygılanırdım. Ardından “Baba!

Baba!” diye bağırmaya başlardım.
Cevap gelene kadar endişelerim
devam ederdi. Sesini duyunca rahatlardım. Fakat bu endişe uzun
bir süre peşimi bırakmayacaktı.

Okuma Serüvenim
Ortaokul çağına geldiğimde
artık ailemden ayrılmış, Oltu
İmam Hatip Lisesi’nde okumaya
başlamıştım. Okuduğum kitaplar, yetiştiğim ortam, edindiğim
bilgiler beni babamdan ve ailemden soğuttu. Onların hayata
ve devlete bakışı, dinle ilişkileri
benim eleştiri oklarımın hedefindeydi. Buna bir de ergenlik
eklenince babam benim için çok
basit bir insandan öteye gidemedi bir müddet. Bu durum İmam
Hatip Lisesi’ni bitirinceye kadar
devam etti. Sonrasında yaşayarak
ve görerek ayaklarım yere basmaya başladı. Hatalarımı telafi etme
imkânı buldum.
Yeni bin yıla yaklaşırken
Türkiye’de siyasi atmosfer çok
gergindi. 28 Şubat Darbesi bütün her şeyi yerle bir etmeye
başlamış, etkileri taşraya kadar
ulaşmıştı. İmam Hatip Lisesi
mezunlarına diğer fakültelerin
önünü kapatıp sadece İlahiyat
Fakülteleri’nde okumalarını sağlayacak katsayı engeli getirildi.
Ben ve abim İlahiyat Fakültesi
okumak istemiyorduk. Bunun
için düz liseye ayrılmak istedik
(Engin abimle birlikte). Fakat
İmam Hatip Liseleri’nden düz
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liselere geçişler de yasaklanmıştı. Böyle ne yapacağımızı kara
kara düşünürken sınıf arkadaşımız Ergün (Deniz), Açık Lise’ye
geçiş yapabileceğimizi ve bunun
için elimizi çabuk tutmamız gerektiğini söyledi. Biz de hemen,
zannedersem dört arkadaş (ben,
Engin abim, Talip Tosun, Ahmet
Karataş) acele kaydımızı Erzurum Açık Lisesi’ne yaptırdık. Biz
kayıt yaptıktan kısa bir süre sonra resmi makamlar sistemdeki bu
açığı fark edip hemen Açık Liselere geçişleri de durdurdular. Öyle
ki bazı arkadaşlar açıkta kalıp
tekrardan İmam Hatip Lisesi’ne
geri dönmek zorunda kaldılar. Bu
yaptığımız bizim için çok devrimci bir hareket olmuş ve gelecek
hayatımızda da ciddi değişiklikler meydan getirmişti.
Devlet
Parasız
Yatılı
Yurdu’ndan ayrılmıştık, etrafımızdaki insanlar bize korkaklar
gözüyle bakıyordu ve herkes Açık
Lise’nin katsayısının çok düşük
olduğunu söylüyordu. En kötüsü
de babam İmam Hatip Lisesi’nden
ayrıldığımız için “Hakkımı helal
etmem” deyip duruyordu. Bizim
Açık Lise’den de fark dersleri verip İmam Hatip Lisesi diploması
alabileceğimizi ısrarla söylememiz ve annemin de araya girmesiyle nihayetinde babam ikna olmuştu. Koyu bir Erbakancı olan
babam bütün çocuklarının İmam
Hatip mezunu olması gururunu
yaşamak istiyordu.
İlkokuldan itibaren bir iki
hafta hariç hiç uzun bir süre anne
babamın yanında kalmak nasip
olmamıştı. Ortaokul ve İmam
Hatip Lisesi dönemlerinde yaz
tatillerinde kurslar düzenlemiş
ve biz sürekli ailemizden uzak
yaşamıştık. Fakat İmam Hatip’ten
ayrıldıktan sonra Açık Lise’deki
fark dersleri verip okulu kısa sürede bitirince ailemizle geçirecek
bol bol vaktimiz olmuştu. Engin
abimle birlikte tekrardan anne ve
babamızın yanındaydık. Çok geçmeden babamın gözüne batmaya

başladık. Özellikle de ben. Babam
en geç yatsı namazından hemen
sonra evde olmamızı ve erkenden
yatmamızı istiyordu. Hâlbuki hiçbir işimiz yoktu. Ben eve geç geldiğimdeyse çarşıda beni arıyor,
bulup eve götürmek istiyordu.
Sonra kitap okumamdan da rahatsız oluyordu. Etraftaki insanların da aklına girmesiyle benim
deli olacağım korkusuna düşüyor
ve annem üzerinden beni uyarıyordu. Kendisi okumamıştı.
Babası da okuryazar değildi ve
anlattığına göre okuryazarlığa
karşıydı. Bunun Latin hurufatıyla bir alakası yoktu. Muhtemelen
(ne olursa olsun) okuyanların
gâvurlaşacağına inananlardandı.
Gel zaman git zaman bende
meydana gelen zihinsel bazı değişimler beni babama yaklaştırdı.
Engin abimin Erzurum’da resim
kursuna gitmesi için gereken
maddi desteği sağlamak için babamla birlikte duvar örmeye başladık. Babam duvar örüyor, ben
de harç yapıp hıbar topluyordum.
O, hiç konuşmazdı. Konuşmazdık. Onun sessizliği ve suskunluğu zihnimdeki baba imajını

yüceltmeye başladı. Neşelenince
biraz ıslık çalar, sorularıma evet
ya da hayır anlamında olduğunu
tahmin ettiğim ıslığa benzer sesler çıkararak cevap verirdi. İlginç
bir şekilde konuşmadan anlaşmamız benim de hoşuma giderdi. Kısa bir süre sonra üniversite
sınavı sonuçları açıklandı ve ben
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nü kazandım. İstanbul’a
göç ettim.

Yakıcı Tarihten Yakın Tarihe
1999 yılında İstanbul’da üniversiteye başladım. Ertesi sene
yaz tatilinde Erzurum’a döndüğümde 28 Şubat’ın soğuğu tam
anlamıyla ülkenin her tarafını
sarmıştı. Muhtarlar aracılığıyla
isimler toplanıyor, çeşitli bahanelerle tutuklamalar gerçekleştiriliyordu. İnsanlar çuvallar dolusu
kitapları ya tandırlarda yakıyor
ya da çatının bir köşesine gizliyordu. Çok geçmeden Narman’da
da bazı tutuklamaların yapılacağı söylentisi ortaya çıkınca ne olur ne olmaz diye ben
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erkenden İstanbul’a hareket ettim. İstanbul’a varmamdan kısa
bir süre sonra babam ve birkaç
yaşlı tanıdığın birkaç günlüğüne
tutuklandıklarını duydum. Babamın tutuklanma sebebi evin
duvarında asılı duran kelime-i
tevhid yazısının gölge kısımlarındaki yumruklu insan figürlerinin bazı muhalif düşünceleri
hatırlatmasıydı. Babamı arayıp
ne olduğunu sorduğumda “Bir
şey yok oğlum, bizi misafir edip,
bıraktılar.” demişti. Ardından
da devletin bekası için dua edip
hükûmeti yönetenlere beddua

GELENEKSEL TAŞRA AILELERINDE
OLDUĞU GIBI BÜYÜK ABIM
BELLI BIR YAŞA GELIP MEMUR
OLDUKTAN SONRA BABAM
KENDI GÖREVINI YANI AILEYI
YÖNETME VE YÖNLENDIRME
GÖREVINI SESSIZCE ABIME
DEVRETTI. BÖYLECE KENDINI
IYICE PASIFIZE ETTI. ONUN
KENDINI PASIFIZE ETMESI
VE OTORITESINI ABIME
DEVRETMESI HEM ABIME HEM DE
BANA SIKINTILAR YAŞATTI.

etmişti. Onun devlet ve hükûmet
ayrımı yapıp hükûmete yüklenmesi beni şaşkına çevirdi. Aradan
yıllar geçti, ben zaman zaman
Narman’a gidip geliyordum. Babam her zamanki gibi sessiz ve
suskun. Kendisine ve yakın tarihe dair sorduğumuz sorulara
da pek kısa cevaplar veriyordu.
Anlaşılan kendisinin de bu konularda çok bilgisi yoktu. Belki de
merak edip araştırmamıştı. Bilgi
verme ve konuşma yönünden
annem babamdan daha iyiydi.
Sorularımızın çoğunu annem cevaplandırırdı.
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Babamı
herkes
severdi.
Narman’da yukarı mahalleye gidene kadar yolda gördüğü her
insana selam verirdi. Ben onun
bu tavrını anlamaz ve anlamsız
bulurdum. Bir insanı herkes nasıl
sever ya da bir insan nasıl olur da
herkesle konuşabilir. Hiç konuşmadığı, kızdığı, sevmediği kimse
yok muydu bu adamın? Bunu
hâlen daha anlamış değilim.
Babam konusunda en çok
üzüldüğüm şey pasif olmasıydı.
Çalışkandı ama kendisine birisinin ne yapmasını söylemesi gerekirdi. Bu nedenle de çoğu zaman
hatalı tercihler yapar ve bunda da
ısrar ederdi. Nuh deyip peygamber demeyen birisi olduğu için de
sözünden döndürmek mümkün
değildi. Onun bu huyu annemin
sürekli olarak ev işlerine müdahale etmesine ve onu yönlendirmesine zemin hazırladı. Bu da
annemi çok yordu. Geleneksel
taşra ailelerinde olduğu gibi büyük abim belli bir yaşa gelip memur olduktan sonra babam kendi
görevini yani aileyi yönetme ve
yönlendirme görevini sessizce
abime devretti. Böylece kendini
iyice pasifize etti. Onun kendini
pasifize etmesi ve otoritesini abime devretmesi hem abime hem
de bana sıkıntılar yaşattı. Fakat
bana kendi başımın çaresine bakmam gerektiğini öğrenmemi de
sağladı.
Babamın
suskunluklarına
rağmen ondan yakın tarihe dair
bazı bilgiler öğrenmedim değil.
Dedesi Balkan Savaşı’na katılmış,
babası Birinci Cihan Harbi’nde
Kafkasya Cephesi’nde bulunmuş
kendisi de 6-7 Eylül Olayları’nda
İstanbul’da askerlik yapmış ve
yağmanın yapıldığı Taksim’de konuşlanan askerler arasında yerini
almıştı. Babam bu olayların tarihteki yerini, önemini hiç umursamadan onları sadece basit birer
anı diye saklamıştı. Onun hafızasında dedesinin Balkan Savaşı’na
dair kendisine anlattığı Yunanlıların “Osmanlı somunu ne güzel,

Yunan somunu küçücük!” sözünden başka bir şey kalmamıştı.
Kafkas Cephesi’ndeki mücadele
yerine cepheye gönderdikleri et
ve askerlere çarık dikilmesi için
verdikleri deriyi anlatmak ona
daha büyük bir zevk vermekteydi. Askerliğini anlatırken 6-7
Eylül Olayları’nı değil de sürekli
çalışkanlığından ve komutanının
kendisine olan sevgisinden bahsetmesi babamın siyasi olaylarla pek de alakadar olmadığının
göstergesiydi. Eski zamanlarda
askerlik bir anlamda eğitim yuvasıdır. Oraya giden okuma-yazmayı öğrendiği gibi çeşitli zanaatlar
da öğrenebilir. Mesela dedem
(Babamın babası) askerde terziliği ve ayakkabı dikmeyi öğrenmiş, askerden döndükten sonra
da terzilik yapmış. Fakat babam
kendisi askerdeyken oturup okuma-yazma öğreneyim ya da yeni
bir meslek edineyim diye düşünmemiş herhalde…
Babam için iki önemli komutan vardı. Bunlardan birisi Kafkas
Cephesi komutanlarından Deli
Halit Paşa’dır. Anlattığına göre
ona kurşun işlemezmiş. Paşa’nın
annesi oğlunu ancak sırtından
vurarak öldürebileceklerini söylermiş. Ki öldürülüşü de böyle
olmuştur. Onun yeni rejime muhalif olduğu ve onlar tarafından
öldürüldüğü hikâyesini babamdan çok dinlemiştim. Babam
için önemli diğer isim Kazım
Karabekir’dir.
Sonuç olarak ebedî âleme göç
eden babama Allah’tan rahmet diliyorum. Onu kıskandığımı itiraf
ediyorum. Kendisi uzun bir ömür
yaşadı ve kimseye muhtaç olmadan, yatağa düşmeden, Cuma
günü vefat etti. Ardından insanlar hayır dua edip onu hayırla
yâd ediyorlar. İnna lillahi ve inna
ileyhi raciun!

