
ROGER GARAUDY
VARLIK FELSEFESİNDEN EYLEM FELSEFESİNE

O n yıllar önce çevrilmiş küçük bir kitabın hikâyesi, bir düşü-
nürün güzergâhı üzerinden geleceğin hikâyesinin en azın-

dan genel bir çerçevesini sunma kudretine sahip olabilir. Türkiye 
Roger Garaudy adını,  İslâm gerçeğine hakkaniyetli bir yaklaşım 
denemesi niteliğindeki Arap- İslâm Medeniyetinin Tarihî Katkısı 
(1946) kitabının Sosyalizm ve İslâmiyet adıyla 1965 senesinde 
Türkçeye tercümesiyle başlayan tartışmalarla duydu.  Hiç şüp-
hesiz Garaudy külliyatı içinde çok önemli yerinin bulunmadığı 
söylenebilir bu kitabın fakat bir hayatın ve düşüncenin esaslı 
noktalarına temas ettiği için bu kitabın neşri başlı başına bir olay-
dır. Tıpkı Kıyısız Bir Gerçekçilik, İslâm’ın Vadettikleri, Yaşayan-
lara Çağrı, Entegrizm, İnsanlığın Medeniyet Destanı, Siyonizm 
Dosyası, Batı Terörü, İsrail Mitler ve Terör gibi.

1960’ların ortalarındaki söz konusu entelektüel müzakere-
nin ana eksenini sosyalizmin İslâm dini açısından uygun bir 
toplumsal düzen olup olmadığı teşkil ediyordu. Roger Garaudy 
kitabında, toprakla alakalı bir hadis üzerinden İslâmiyet’te 
mülkiyetin emeğe dayandığı gerekçesiyle sosyalizmle bir 
ilişki kurmayı denemişti. Meseleyi ulusalcılık zaviyesinden 
değerlendiren Niyazi Berkes ise Garaudy’nin Cezayir’den yola 
çıkarak İslâmiyet ve sosyalizm arasında kurmaya çalıştığı 
bağı eleştirmişti. Yine onun önemsediği İbn Rüşd’ün Avrupa 
düşüncesinde devrim yapan bir etkide bulunduğu hâlde, İslâm 
düşünce tarihinin kendinden sonraki dönemlerinde Gazali’nin 
etkili olduğuna da işaret etmişti. Aslında yıllar önceki bu tartış-
malara zemin teşkil eden kitaptaki bazı meselelere yönelmenin 
önemli ve dikkate değer ipuçları sunduğunu fark etmemek 
imkânsızdır. Mesela Garaudy’nin arayışlarının çeşitliliği içinde, 
hayatının esasını teşkil eden düşüncenin varlık felsefesinden 
eylem felsefesine geçiş olduğunu kavramak kolaylaşır. Çünkü 
siyasi hayat bakımından mesela dinle ilgili tek istikametli 
yorumlara karşı verilen mücadelenin erken tarihli izleri vardır 
burada. Tüm bunlar ise Cezayir’de karşılaştığı ve dünyadan de-
ğil, dünyanın çürüyüp kokuşmuş yanlarından kopup uzaklaşan 
sufilerle görüşmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Geleceğin insan-
larına dünü hatırlatan Garaudy, hayatın ana meselesine yani 
imanın dışa vuran ifadesi olarak eyleme yeni bir bakış açısı 
kazanmıştır artık. Siyaset, estetik ve din odaklı pek çok mesele 
üzerine kitap üstüne kitap yazan Garaudy, çamurlu yollarda 
bocalamakta olan yaşayanlara çağrısını her zaman çok açık ve 
net bir biçimde yinelemiştir. 

Derin bilgisi ve günceli yakalamasıyla insanları temel tartışma-
lara yönelten Garaudy’nin vefatının onuncu yılında yeniden ha-
tırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Geçitleri de çıkmazları da 
içeren mücadele dolu bir hayata ağıt yakmak için değil ebette. 
Belli meselelere dikkat çektiği için kendisine karşı kin ve öfke-
lerin boşaldığı, aleyhine sahte ve asılsızca ithamların yapıldığı 
Garaudy haklı mücadelesiyle özellikle 1980’lerden sonraki 
entelektüel ve siyasi tartışmalara damga vurdu. Entelektüel 
ve siyasi linç girişimleriyle unutturulmaya çalışılsa da daima 
kavşaklara çarpan bakışlarının cesareti her zaman takdir edildi.

Şurası son derece açıktır ki sırf son yüzyılların mühtedileri 
değil, tarih boyunca süregelen mühtediler birbirinden farklı 
çizgilere sahip olagelmişlerdir. Bunlardan Roger Garaudy pek 
çok mühtedi gibi bir din arayışı veya bazı hesap dışı şartların 
yönlendirmesiyle İslâmiyet’i benimsemiş değildir, gözlem ve ta-
sarımlarından elde ettiği bir ideal sistemin İslâm’da olduğunu 
görerek bu dini seçmiştir. Filistinlilerin topraklarını işgal eden 
ve işledikleri cinayetleri, tarihî tahrif edip çarpıtarak haklı gös-
teren Siyonist sapkınlıkları gözler önüne seren Garaudy İsrail 
devletinin ırkçı, bozguncu ve kan dökücü politikasını tenkit 

ettiği için Siyonistlerin tepkisini çekmiştir. Bu yüzden İsrail 
Mitler ve Terör kitabı Fransa’da yasaklanmakla kalmaz, kendisi 
insanlığa karşı işlenmiş suçları reddetme ve ırkçı iftiralarda 
bulunma suçundan hapis ve para cezasına çarptırılır. Garaudy 
kitabının antisemit değil, Siyonizm karşıtı olduğunun altını 
ısrarla çizse de davasını temyize götürme talebi kabul edilmez.

Gerçek umudu kurtarmak için çok çaba sarf eden Garaudy 
Cervantes’in Don Kişot romanının karakterinin nasıl yorumlan-
ması gerektiğine dair de değerli katkılarda bulundu. İslâm’la 
tanıştıktan sonra geçen ömrünü İslâmî yenilenmenin nasıl 
ve hangi esaslar üzerine inşa edilebileceğine adayan ve İslâm 
âlemine ilham veren Garaudy, tarihte yok sayılan, görmezden 
gelinen gelişmeleri işaret ederek nasıl bir dünya algısının inşa 
edildiğini gösterdi.  İlim, irfan ve aşkla insanın Allah’a ihtiyacı-
nı haykıran Garaudy derin tefekkürü ile, İslâm felsefesinin hi-
dayet ve hayat tarzı üstüne bir düşünme olduğunu dile getirdi. 

Hakikati yalın ve sınırsız bir biçimde ortaya koyan manifesto 
mahiyetindeki eserleri şafakları pek az olan yirminci yüzyıl-
daki düşünce yolculuğunun haritasını verir okurlarına. Her 
kuşaktan okuruyla kesintisiz bağ kurmuş; türünün özgün 
örnekleri arasında gösterilmiş; çıktığı dönemde beğenilmiş, üs-
tüne çokça konuşulup yazılmış bu kitaplar tabiatla, insanlarla 
ve yaratanla başka türlü ilişkiler tasarlamıştır. Dünyanın bilge-
liklerine kulak vererek kültürel intihara yol açan entegrizme 
odaklanmıştır mesela. Bu durum kalbi daima en geniş ufuklara 
açılan Garaudy nazarında bir tür itikattır, bağlanmadır, ancak 
sahih iman değildir. Kitabının ilham ettiği düşüncelerin her 
biri, şahsi meseleleri ideolojiye karıştırıp bulanıklığı vahim 
kılanların zanlarını anlamsız hâle getirir. 

Muhakkak ki Garaudy’nin sosyalizme dinî bir veçhe kazandır-
manın ötesinde kurtuluş teolojisinin açtığı perspektife erken 
tarihlerde yönelmesi yeryüzünün lanetlileri diye anabileceği-
miz dünyadan gelen çığlıkları duymasıyla bağlantılıdır. Zulüm 
ve haksızlıkları soylu bir öfkeyle açıklayıp kınamakla kalmadı 
fakat aynı zamanda istikametin yaratıcı hayallerini de haber 
vererek tarihi umut yüklü bir geleceğe açtı. Dünyaya dayatılan 
pazar tek tanrıcılığıyla Batı tarzı büyüme modelinin allanıp 
pullandığı yıllarda, insanlığın kaderi konusunda duyduğu 
endişeyle kaleme aldığı Allah’a İhtiyacımız Var mı? kitabında 
son derece öldürücü olan küreselleşme modelinin dünyaya 
her iki günde bir Hiroşima’ya mal olduğunu cesurca ortaya 
koymuştu. Bin bir çıkmaz yola ve kaosa karşı tek bir seçenek 
olduğunu haykırdı.  Endüstriyel barbarlığın cangılında yaşayan 
gaddar ve merhametsiz insanlığa Allah’ı hatırlatmak aynı 
zamanda anlamın umudu olan insanın yaratıcı eylemine dikkat 
çekmeye matuftur. İslâm’ın camilere işlenmiş mesajını, yeni 
gözlere okuduğu Türkiye ziyareti bağlamında şunları yazacak-
tır: “Süleymaniye’de bize sonsuzluk telkin ediliyor. Ama başka 
türlü: İç tedirginliğin değil, aklın ritmik mekânıdır orası.”

Şüphesiz aşina olduğumuz bir düşünürü, her şeyden önce 
savunduklarını, bahsettiği konudaki zevkini, hassasiyetini, 
coşkularını esas alarak ve elbette hatalarını, yanılgılarını göz 
ardı etmeden değerlendirmeliyiz. Ağzı kapatan ve tartışmayı 
imkânsız kılan tutum ve tavırlardan ziyade faal bir tefekkü-
rü esas almanın yanında yaratıcı muhayyile gücüne sahip 
olmalıyız. İşte nihayet içtenliği, cesareti, yenilmez umuduyla 
Garaudy’nin kitaplarını okurken, onunla birlikte tefekkür 
ederken, belki de onunla tartışırken, başka türlü yaşama ideali 
bağlamında neyi kaybettiğimizi tekrar hatırlıyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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D ünyanın sıcak meselesi olan mülteciler, sı-
ğınmacılar ve yasa dışı/düzensiz göç, aynı 

zamanda Türkiye’nin de yakıcı gündemlerinden 
biri olarak siyasetin temel çatışma konuları 
arasında yer alıyor. Son yıllarda Türkiye’yi özet-
leyen bir kelime söyleyin deseler, sanırım pek 
çok insanın aklına gelecek kelimelerden biri 
Suriyeliler özelinde göçmenlik olur. Toplumda 
yabancı karşıtlığı arttığı gibi konu siyasetin de 
gündemini doğrudan belirliyor. Geçen ay Zafer 
Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de bir 
kuyumcuya girerek Suriyeli dükkân sahibinden 
kimlik sordu, kendisine birtakım sorular yönelt-
ti, aşağılayıcı tavırlar sergiledi. Bununla da ye-
tinmedi, bu anları gösteren “Sessiz İstila” isimli 
kışkırtıcı videoyu “Bunlardan 900 bin tane var. 

Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?” diye 
sosyal medyadan yayımladı.

Hiç şüphesiz insanları ırklarından, dillerin-
den, inançlarından dolayı ayırıma tabi tutmak, 
hedef göstermek hiçbir surette kabul edilemez 
olduğu gibi özel hayatı ihlal etmesi, halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik etmesi ve siyasi nüfuzu 
kötüye kullanması nedeniyle de suçtur. Böylesi 
bir zihniyet ancak nefreti körüklemekten başka 
bir şeye yaramaz. Acaba Özdağ aynı cesareti me-
sela TÜSİAD’ın bir önceki başkanı olan İtalyan 
asıllı, Torino doğumlu Simone Kaslowski’nin iş 
yerlerine de gidip gösterebilir miydi? Özdağ’ın 
çıkışları göçmenlik meselesi etrafında bomba-
nın fitilini ateşleme niteliği arz ediyor.
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Bolu Belediye Başkanı gibi CHP’lilerin, zaman 
zaman Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in 
Batı’daki ırkçılar gibi insani değerleri hiçe sayan 
göçmen karşıtı söylemleri sokağı kışkırtıcı şekil-
de cereyan ediyor. Bu ülkenin merhamet elini 
uzattığı göçmenlere yönelik ırkçı saldırıları kış-
kırtmayı siyasi hedeflerine malzeme yapmak, 
insanların sokağa dökülmelerine sebep olmak 
vahim olayların yaşanmasına kapı aralamakta-
dır. Sığınmacılar üzerinden toplumun kamplaş-
tırılıp çatıştırılmasından medet ummak, siyaset 
devşirmek çok tehlikelidir.

Köpürtülen sığınmacı karşıtlığı ne yazık ki 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üretme nokta-
sına gelmiştir. Bu meselenin sokakları tahrik 
edecek boyuta taşınması endişe vericidir. Irkçı 
ve kışkırtıcı dilin ve hedef göstermelerin acı 
neticelerini görüyoruz. En son vahşet İzmir’de 
yaşanmış üç Suriyeli genç diri diri yakılarak 
öldürülmüştü. Özdağ “Zafer Partisi iktidarında 
Türkiye’deki tüm sığınmacılar 1 yıl içinde geri 
dönecek, gerekirse zorla!” diyor. Bunun provası-
nı Ankara Altındağ’da 2021 Ağustos ayında yap-
mışlardı. Suriyeli ve Türkiyeli gençler arasında 
çıkan tartışma sonrası bıçaklı kavga çıkmış, 
bir Türk’ün ölümü sonrası Suriyelilerin evleri, 
dükkânları taşlanmış, yakılmış ve Suriyelilerin 
evleri soyulmuştu.

Peki, kriz olarak tanımlanan ve devamlı karşı-
mıza çıkan sorunlardan göçmenlik algısını bu 
duruma getiren nedir? Göçmenlerin bedenine 
yapışıp kalmış kriz kelimesi neden onunla 
ilişkileniyor? Duyarlı insanlar bunun karşısında 
nasıl konum alıyor daha doğrusu bir konum 
almayı siyaset üretmeyi başarabiliyor mu? 
Tehlikeli ve riskli bir durum içinde olduğumuz 
doğru, o zaman çıkışı mümkün kılmak için 
neler yapmalı? Görevimiz sadece ırkçı siyasetçi-
lere karşı söylem üretmek mi olmalı? Yakınmak 
ve sorun tespit etmek, ülkemizin göçmenlik 
odaklı sorunlarına dair bir tahayyül geliştirme-
nin önünü açabilir mi?

KAVRAM KARIŞIKLIĞI VE STATÜ KARGAŞASI

Evvela meselenin sadece Suriyeli mültecilerle 
sınırlı kalmadığını, başta Afganlılar ve Afrikalı-
lar olmak üzere başka ülkelerden de kaynakla-
nan kontrolsüz bir göç dalgası altında bulundu-
ğumuzu belirtmeliyiz. 

Sınırlarımızdan bir şekilde geçerek ülkemize 
gelenlerin nasıl adlandırılacağı ve sayıları 
konusunda da durum hayli karmaşıktır. Tanım-
lamalar muhteliftir ve sayıları hakkında çeşitli 
iddialar vardır. Ensar- muhacir ayırımından 
başlayan, mülteci, geçici mülteci, göçmen, 
sığınmacı, kaçak göçmen, düzensiz göçmen, 
aday vatandaş, vatandaşlık alanlar gibi muhtelif 
adlandırmalar mevcut.

Statü açısından da Türkiye’deki yabancılar 
çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar arasın-
daki belirsizlikler, adlandırmadaki karmaşıklık 
kamuoyundaki endişeleri ve göçmen karşıtlığı-
nı artırmaktadır. Türkiye’de Suriyeli sığınmacı-
lar, sınırların kevgire dönmesi nedeniyle gelen 
şartlı mülteciler, ülkemizden ev alarak vatandaş 
olanlar ve kayıt dışı göçmenler olmak üzere 
dört tür yabancı var

Birinci kategoride uluslararası hukuka göre 
“mülteci” sınıfına girmeyen “geçici koruma” 
diye adlandırılan statüye sahip göçmenler yer 
alıyor. Göç İdaresi Başkanlığı’nın web sayfa-
sında 28 Nisan itibarıyla yayımladığı rapora 
göre bunların sayıları 3 milyon 762 bin 686. Bu 
toplam içinde 50 bin 639 kişi yedi ayrı geçici 
barınma merkezinde iskân ediliyor. Kalan 
büyük çoğunluk Türkiye’nin 81 iline dağılmış 
durumda.

Resmî rakamlara göre Türkiye’de ikamet izniyle 
yaşayan toplam 1 milyon 417 bin 997 yabancı 
var. Bunların yaklaşık üçte ikisi kısa dönemli 
ikamet izni ile kalıyor. İkamet iznine sahip ya-
bancıların 764 bini İstanbul’da yaşıyor. İkamet 
izni ile kalanlar içinde en kalabalık grubu 165 
binin biraz üstüne çıkan sayılarıyla Iraklılar 
oluşturuyor. Türkmenistan’dan gelenler 125 
bine yaklaşan sayıları ile ikinci grup. Bunu 115 
binle İranlılar izliyor. Suriyeli olup ikamet izni 
almış olanların sayısı ise 109 bin 388. 

Anlaşılıyor ki, 2023 seçimleri yaklaştıkça 
haddi aşan söylemler ve eylemler 
karşımıza çıkacak, mülteci sorunu 
büyütülmeye devam edilecektir. Ümit 
Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki sert 
tartışma bunun işaret fişeğidir.
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Ayrıca 87 bin 296’sı çocuk olmak üzere 200 bin 
950 Suriyeli de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmuş. Bunların 47 bini Türkmen. Ayrıca, 17 
bin Afgan’a, 101 bin 995 Ahıska Türküne ve 6 
bin 787 Uygur’a vatandaşlık verilmiş.

İkinci kategorideyse “uluslararası koruma” 
diye adlandırılan çerçeveye dâhil olan 320 bin 
yabancı var. Bunlar dünyanın muhtelif çatışma 
bölgelerinden kaçıp Türkiye’ye sığınan ve BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından “şart-
lı mülteci” statüsünde kayda alınan ve üçüncü 
bir ülkeye gönderilmeyi bekleyenlerdir. Bunlar 
arasında Afganlıların yanı sıra Irak, İran, Sudan, 
Yemen, Mısır, Pakistan, Bangladeş ve birçok 
Afrika ülkesinden gelen mülteciler bulunuyor. 
BM’nin gönderilme taahhüdü altında olmasına 
karşılık, bunların sayısının azaldığına dair bir 
emare görülmemektedir.

Üçüncü kategori 250 bin dolara gayri-
menkul alarak vatandaşlık elde edenler-
den oluşuyor. Ruslar, Araplar, İranlılar, 
İstanbul’da, Antalya’da, Ege’de evler alıyor, 
araziler kapatıyorlar. Emlak fiyatlarının hızla 
artışının sebeplerinden birinin de yabancıla-
rın alımları olduğu ifade edilmektedir. Konut 
fiyatlarının en çok arttığı İstanbul ve Antalya 
gibi iller, yabancılara gayrimenkul satışının en 
çok olduğu yerler. Yabancılardan yatırım için 
istenen meblağ daha önce bir milyon dolardı, 
ancak döviz sıkıntısı artınca bu rakam düşürül-
dü. Gerçi şimdi rakamı 400 bin dolara çıkar-
dılar ama hâlâ Türkiye’de vatandaş olmanın 
bedeli çok ucuz. Döviz gelirlerini arttırmak için 
vatandaşlığın birkaç yüz bin dolara satılması, 
konut üzerinden vatandaşlık verilmesi hem 
haysiyet kırıcı hem de ülkenin demografik yapı-
sını değiştiren, sosyolojik ve kültürel sonuçlar 
doğuran bir vakıadır.

Dördüncü kategorideyse Türkiye’ye “düzensiz 
göç” çerçevesinde gelip kayıt dışı durumda yaşa-
yanlar yer alıyor. Düzensiz göç, sınırları izinsiz 
aşarak veya yasal yollarla gelip yasal çıkış süre-
leri içerisinde ülkeden ayrılmayan kişileri kapsı-
yor. Kâğıtsızlar da bu statüyle tanımlanıyor.

Türkiye’deki göçmenlerin 5-6 milyondan 8-10 
milyona kadar çıkıyor. Bir ilçede resmî verilere 
göre 60 bin gözüken mülteci sayısı, bağımsız araş-
tırmalar sunucu 200 bin olarak tespit ediliyor. 

Çünkü Göç İdaresi Başkanlığı dışında göçmen-
lerle ilgili kayıt tutan bir kurum yok. Kamuoyu 
ile paylaşılan kayıtlar genellikle şeffaf olmak-
tan uzak ve tartışmalı olduğu için 7-8 milyon 
civarında olduğu tahmin ediliyor ama gerçek 
rakamın ne olduğu bilinmiyor. İçişleri Bakan 
Yardımcısı İsmail Çataklı’nın Türkiye’deki 
yabancılarla ilgili yaptığı açıklamaya göre 
Türkiye’de; öğrenciler, Antalya’daki yerleşik 
İngiliz, Alman ve Ruslar, eğitim alan polisler 
gibi yabancıların da aralarında bulunduğu 
5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Bunların 
içindeki toplam sığınmacı sayısı ise 4 milyon 82 
bin 693. Ülke genelindeki 30 Geri Gönderme 
Merkezi’nde 80 farklı ülkeden 12 bin yabancı 
uyruklu bulunmakta.

YANLIŞ KIYASLAR VE HİBRİT SAVAŞ 
OPERASYONLARI

Hiç tartışmasız mazluma sahip çıkmak insani 
ve İslâmî bir görevdir. Onları kovmak, katillerin 
kucağına atmak insanlık suçudur, günahtır. 
Ancak bütün gelenler homojen bir yapıda 
olmadıkları için, bu farklı statüleri aynı kefede 
değerlendirmek veya “hicret” kavramını refe-
rans göstererek izah etmek meselenin anlaşıl-
masını zorlaştırdığı gibi çözüm yolu bulmayı 
da zorlaştırmaktadır. Bilhassa konuyu salt 
“ensar-muhacir” bağlamında ortaya koymak 
meselenin anlaşılmasında yanıltıcı olmaktadır. 
Hz. Peygamber (s.) zamanında Müslümanlar 
kendilerini Mekkeli müşriklerden korumak 
ve İslâm’ı yaymak için hicret ettiler. Oysa bu 
düzensiz göçün hepsinin nedeni Müslümanla-
rın kendi ülkelerinde İslâm’ı yaşamalarına veya 
İslâm’ı yaymalarına çıkarılan güçlükler değil. 
Aksine, bu kitleler İslâm düşmanlığı yapan ül-
kelere göç etmeye çalışıyorlar. Onların çoğunu 
Türkiye’de tutan faktör AB ile yapılan geri kabul 
antlaşmasıdır.

Öte yandan bazen Suriyeli göçmenlerle, Avru-
pa’daki Türkleri kıyaslamak yanlışlığına da dü-
şülmektedir. Oysaki oradaki insanlarımız Tür-
kiye’deki bir iç çatışma nedeniyle bulundukları 
ülkelere sığınmadılar. O ülkelerin resmî talebi 
üzerine işçi vasfıyla gittiler. İçlerinde mülteci ve 
kaçak göçmen denilebileceklerin sayısı toplama 
oranla yok denecek kadar azdır.
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Mevcut duruma bakıldığında krizin ağırlaşma 
istidadı gösterdiğini, meselenin halledilememesi 
durumunda sosyolojik açıdan ülkemizi derin-
den etkileyebilecek gelişmelere gebe olduğunu 
görmekteyiz. Mesele hem insani boyutlarıyla, 
hem de güvenlik açısından önemli tehditler 
içermektedir. Bu insanların bir proje çerçevesin-
de Türkiye’ye yönlendirilip yönlendirilmediği 
üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. 
Durmak bilmeyen göçmen akınlarını sıfır kayıp-
lı vekâlet savaşlarının bir uzantısı görmek gere-
kiyor. Emperyalistler güya terörü kaynağında 
kurutmak amacıyla bu coğrafyadaki dengeleri 
altüst ederken esas hedeflerinin terörizmi bitir-
mek olmadığı, ülkelerin tabii kaynaklarını elde 
etmek, bölgeyi kaos ortamında bırakarak kendi 
hegemonyalarını sürdürmek olduğu ortaya çık-
mıştır. Sığınmacıların bulunduğu ülkelerde sos-
yal problemler yaratmak ve bu ülkelerin politi-
kalarını yönlendirmek de hedefleri arasındadır. 
Emperyalistler artık tam spektrumlu savaş ve 
akıllı güç stratejisi uygulamakta, burada asimet-
rik savaş, hibrit savaş, siber savaş ve diplomatik 
oyunlar devreye girmektedir. Küresel salgın, 
iklim değişikliği, terör, göç, finans krizlerinin 
hepsini bu kapsamda değerlendirmek lazımdır.

Mülteciler ve sığınmacılar mevzusu sosyal 
medyada belli gruplar tarafından sürekli kaşın-
maktadır. Toplumsal barışı dinamitlemek için 
ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Mültecilerin 
daha ucuz ücretle çalışarak ülke vatandaşla-
rının işsiz kalmalarına yol açtıkları, devletin 
mültecilere toplumun dar gelirli kesimlerine 
verilenden daha geniş maddi imkânlar sunduğu 
gibi şikâyetlerle, mahrumiyetler içinde yaşayan 
toplum kesimleri tahrik edilmektedir. İşini kay-
beden, geliri hayat pahalılığı karşısında eriyen 
insanlarımız sığınmacılar yüzünden aç ve işsiz 
kaldıklarına inanıyorlar. Bu yüzden mültecilere 
öfke duyuyorlar.

Sığınmacı meselesi, siyasette, sosyal medya-
da, sokakta her yerde sürekli köpürtülüyor. 
Bazı mihraklar sorunu çözmeyi değil daha da 
büyütmeyi amaçlıyor. Mültecilerle ilgili, top-
lumdaki dinamikleri kışkırtıcı nitelikteki bazı 
sahte sözler ve görüntüler, Türkiye’de çekilme-
diği anlaşılan bazı montaj videolar nedeniyle 
yapılan sert tartışma ve kavga ortamı ülkeyi 
germektedir. Bir kısmı silahlı binlerce “mülteci-
nin” herhangi bir müdahaleyle karşılaşmaksızın 
dağlık bir bölgede hareket ettiklerini görüyor-
sunuz. Yürüdükleri yer Türkiye toprakları mı 
bilinmez ama görenler öyle olduğuna inandırı-
lıyor. İnsanlar sokakta gördükleri her yabancıyı 
sığınmacı sansınlar diye Ortadoğulu turistleri 
göçmenmiş gibi gösteren videolar yayımlanıyor. 
Rakamlar çarpıtılarak, sokaklara provokatörler 
salınarak sosyal medya üzerinden ancak hibrit 
savaş çerçevesinde anlaşılabilecek operasyonlar 
yapılmaktadır. Ayrıca yabancılar da kışkırtılıp 
çatışmaya çekilmek istenmektedir. Dolayısıy-
la siyasilerin oy hesabı yapmadan meselenin 
geldiği noktayı görmeleri gerekiyor. Çünkü 
köpürtülen nefret söylemi maalesef meselenin 
çözümüne hiçbir katkı sunmamakta, toplumda 
sessiz istila gibi ırkçı söylemlere desteğin sosyal, 
psikolojik ve siyasal zemini oluşmaktadır.

Anlaşılıyor ki, 2023 seçimleri yaklaştıkça haddi 
aşan söylemler ve eylemler karşımıza çıkacak, 
mülteci sorunu büyütülmeye devam edilecektir. 
Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki sert 
tartışma bunun işaret fişeğidir. Soylu “Ben bu 
adamı adam yerine ve insan yerine koymam… 
Bu hayvandan aşağı bir adamdır… Esfeli safilin-
dir… Soros çocuğu ve operasyon çocuğudur… 
İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.” ifa-
delerini kullanırken, Ümit Özdağ da “Süleyman, 
zerre kadar erkeklik onurun varsa, saat 11.00’de 
beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri 
Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum. O za-
man göreceğiz. Korkak herif, korkak Süleyman, 
çık karşıma.” gibi sözler sarf etmiştir.

Türkiye’nin “göçmen sorunu” üzerinden ger-
ginlik oluşturmaya çalışan bir ekip var. Zafer 
Partisi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşı-
lan materyal incelendiğinde, sosyal psikolojiyi 
bilen ve milletin sinir uçlarını kaşıyarak yaban-
cı korkusunu yaymayı hedefleyen etki ajanları-
nın varlığı açıkça hissediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu            Ümit Özdağİçişleri Bakanı Süleyman Soylu            Ümit Özdağ
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G Ü N D E M

Görünen o ki, seçimlere yaklaştıkça, Türkiye’de 
bu konudaki tartışmalar artacak ve toplumdaki 
fay hatları harekete geçirilmeye çalışılacaktır.

BATI’NIN İKİYÜZLÜ BENCİL TAVRI

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre 
günümüzde bütün dünyada yaklaşık 65 milyon 
sığınmacı var. Bu da bugünkü dünya nüfusuna 
oranlandığında her 100 kişiden biri sığınmacı 
statüsünde. Elbette insanlar yalnızca baskı, 
terör, zulüm ve iç savaştan değil elverişsiz 
ekonomik şartlardan, çevre felaketlerinden de 
kaçıyorlar artık. Ne var ki bu durum günümüz-
de daha önce görülmemiş sayıda bölgesel ve 
uluslararası göçmenin varlığının büyük ölçüde 
Batı’nın sömürgeci politikaları nedeniyle 
olduğu gerçeğini değiştirmez. AB Türkiye’yi 
göçmenleri tutan bir tampon ülke konumuna 
yerleştirmektedir. Türkiye, sığınmacı yükünü 
tek başına üstlenmiş; bunun bir insanlık sorunu 
olduğunu, bu sorumluluğun ve yükümlülüğün 
paylaşılması gerektiğini sürekli olarak belirtme-
sine rağmen Batılı ülkeler mülteciler konusun-
da ayrımcı yaklaşımlar sergilemiş ve sorumlu-
luğu paylaşmamışlardır. Suriyeli sığınmacıların 
ülkelere dağılımına bakıldığında, dikkat çeken 
bir tablo söz konusudur. Türkiye’de toplam 3 
milyon 738 bin 32 Suriyeli sığınmacı olma-
sına karşılık Almanya 530 bin, İsveç 130 bin, 
Avusturya 50 bin, Kanada 54 bin, ABD 33 bin 
Suriyeli sığınmacı kabul etmiş. Macaristan’da, 
28 göçmenin ülkeye kabul edilip edilmemesi 
için referandum yapılmış, referandum sonucu 
halkın yüzde 86’sı göçmenleri istemediği için 
bunların alınması da gerçekleşmemişti. Zaten 
kabul ettiklerini de seçmece olarak belirli kıstas-
lara uyanları alıyorlar.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde kurduğu garnizon 
devletçiği için PKK/PYD terör örgütü eliyle 
demografik yapıyı değiştirdi, şimdi sığınma-
cıların ülkelerine dönmelerini istemiyor. Aynı 
şekilde AB’de fazla sığınmacı kabul etmediği 
gibi, Türkiye’deki sığınmacıların kendi ülke-
lerine dönmelerini de istemiyor. ABD ve AB 
sığınma hakkını tanıyan uluslararası kanunlara, 
belgelere ne saygı gösteriyor ne de uyuyorlar. 
Türkiye’nin bugüne kadar 500 bin Suriyeliyi 
gönderdiği güvenli bölgelere şimdi de 1 milyon 

göçmen daha göndereceğini açıklaması Batılı-
ların işine gelmiyor. Bu politikayı, Türkiye’nin 
hem Suriye’de ve bölge halkları nezdinde itiba-
rını artıracağı için engellemek hem de bölgede 
“kaos” ve “istikrarsızlık” olsun diye istemiyorlar. 
Atlantik ötesinden, 10 bin km uzaktan gelip 
bölgeye, petrole el koymanın amacını Türkiye 
görmeliydi. ABD ve AB’nin çok açık olan bu göç 
projesi oyununa gelmemeliydi.

Batılı ülkeler göçü kendi topraklarına gelmeden 
başka ülkede durdurma stratejisini bencil bir şe-
kilde uygulamaya devam etmektedir. Fransa’da 
aşırı sağcı Le Pen “1 milyon göçmen = 1 milyon 
işsiz Fransız” sloganıyla büyük bir çıkış yaka-
lamıştı. Hollanda’da ırkçı parti lideri Wilders 
de ülkesinin yabancılardan arındığında daha 
özgür ve refah dolu bir cennete dönüşeceği 
iddiasıyla oylarını artırmıştı. Türkiye ise kendi 
topraklarını insanlık adına sığınmacılara kapı-
sını açmıştır. Göçü bulunduğu yerde durdurma 
ve yönetme stratejisini daha sonra uyanarak 
uygulamaya başlamıştır. Rusya-Ukrayna krizin-
deki mülteci ayrımcılığı bunların çifte standart 
anlayışlarını göz önüne seriyor. Ukrayna-Polon-
ya sınırında mahsur kalan üçüncü ülke vatan-
daşları “Bizden başka herkesi aldılar!” diyorlar. 
Sadece Ukraynalı mülteci sorunuyla meşguller. 
Diğerlerini üzerimize yıkıp aradan çekildiler.

Aslında işin arka planında küresel bir ope-
rasyon var gibi gözüküyor. Ne zaman ki Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon 
Suriyeli sığınmacının güvenli bölgeye taşınaca-
ğını, bunun için sekiz aşamalı bir plan hazır-
landığını söyledi, ortalık ondan sonra karıştı. 
Türkiye’nin itibarını artıracak bu plan, hiçbi-
rinin işine gelmediği için hem Esed ve PKK/
PYD’yi hem de Batılıları rahatsız etti. Nitekim 
Süleyman Soylu bu gerçeği TGRT televizyonu-
na yaptığı açıklamada şu sözlerle dile getirdi: 
“Bu olayların hepsi bir merkezden yönetiliyor. 
Batı eksenini AB ve ABD oluşturuyor. Büyü-
kelçilerin içinde olduğu operasyon yapılı-
yor. AB, Türkiye’nin ‘göçmen deposu’ olmasını 
istiyor. Bu teklifi kaç kere getirdiler. Bizim 
yaptığımız insanlık yetmiyor. Tam tersini 
istiyorlar. Türkiye’yi daha sonra operasyon 
yapabilecekleri bir sistemin içerisine düşürmek 
istiyorlar.”
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AB İLE YAPILAN GERİ KABUL ANTLAŞMASI

Türkiye ve AB arasında mülteciler ile ilgili 18 
Mart 2016 tarihinde yapıldığı iddia edilen bir 
antlaşmadan sıklıkla söz ediliyor ve bunun 
sonlandırılması gerektiği dile getiriliyor. Bahsi 
geçen belge, resmî bir antlaşma olmaktan 
ziyade, Türkiye üzerinden Avrupa’ya düzensiz 
göç akışını durdurmayı amaçlayan AB-Türkiye 
Bildirisi (EU-Turkey Statement) başlıklı “muta-
bakat” şeklinde paylaşılan bir metindi. Kasım 
2015’te Türkiye’ye gelen George Soros, 8 Kasım 
2015’te Wall Street Journal gazetesindeki rö-
portajında şu mesajları vermişti: “Sığınmacıla-
rın Türkiye’de kalması daha ucuz ve verimli çö-
zümdür. Avrupa’ya giden mültecileri Türkiye’de 
durdurmak için iş birliği şart ve başta Almanya 
Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Avrupalı 
liderler bu iş birliği için istekli.”

İşte bahsedilen bu iş birliği, Almanya Şansölyesi 
Angela Merkel, Avrupa Komisyonu Başkanı 
Claude Juncker ve Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte ile Türkiye tarafından Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun aralarında hazırladıkları bir “mu-
tabakat metni” ile gerçekleştirildi. Buna göre;

· 20 Mart 2016 itibarıyla Türkiye’den Yuna-
nistan kontrolündeki adalara geçen tüm 
yeni düzensiz göçmenler Türkiye’ye iade 
edilecekti.

· Yunan adalarından Türkiye’ye iade edilen 
her Suriye için başka bir Suriyeli AB’ye yeni-
den yerleştirilecekti.

· Türkiye ile AB arasındaki düzensiz geçişler 
sona erdiğinde veya önemli ölçüde azaldık-
tan sonra, “gönüllü bir insani kabul planı” 
etkinleştirilecekti.

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB 
sınırları içinde vizesiz dolaşım imkânı sağla-
mak için yol haritasının yerine getirilmesi, 
Haziran 2016 sonuna kadar gerçekleşecek 
biçimde hızlandırılacaktı.

· AB, Türkiye ile yakın iş birliği içinde, Türki-
ye’deki mültecilerin ihtiyaçları için başlan-
gıç olarak tahsis edilen 3 milyar Euro’nun 
ödemesini daha da ivme kazandıracaktır. Bu 
kaynakların harcanması tamamlanırken; AB, 
2018 sonuna kadar 3 milyar Euro ek finans-
man için harekete geçirecekti.

· AB ve Türkiye, gümrük birliğinin yüksel-
tilmesi üzerine devam eden çalışmaları 
memnuniyetle karşılamaktadır deniliyordu.

· AB ve Türkiye Suriye içindeki insani koşulla-
rı iyileştirmek için çalışacaklardı.

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım  24 Kasım 
2016’da TRT’de gazetecilere  “Düşünün, Türki-
ye olmasa ne olacak? Bütün bu Ortadoğu’dan, 
kargaşanın, savaşın yaşandığı bölgelerden akın 
akın mülteciler Avrupa’yı istila edecek ve çok 
büyük bir sorunla yaşamak zorunda kalacaklar. 
Türkiye buradan bütün bu sorunları, kendi içe-
risinde yönetebilen bir ülkedir.” diyordu. Başka 
bir ifadeyle 5-6 milyon mültecinin Avrupa’yı 
istila etmek yerine kendi yönettiği ülkeyi istila 
etmesini, övünülecek bir politika gibi anlatı-
yordu. Bu imzadan sonra olan oldu, Türkiye iki 
yönlü sığınmacı akınına uğradı. Avrupa’yı “isti-
ladan” koruyup ülkemizi bir “göçmen deposu” 
hâline getirerek Avrupa’nın önünde bir “tampon 
ülke” yaptılar. Bir taraftan Suriye’den Türkiye’ye 
gelişler devam etti bir taraftan da ülkemizden 
Avrupa’ya geçenler tekrar geri gönderildi. AB 
ise verdikleri üç beş Euro dışında antlaşma 
dedikleri bu mutabakatın hiçbir maddesine 
uymadı. 2021-2027 AB Bütçesi’ne, Türkiye’deki 
mültecilere destek için herhangi bir kaynak 
konmadı. Taahhüdü yerine getirilmeyen bir 
antlaşma olur mu?

Mültecilerin çoğu son durak olarak Türkiye’yi 
değil Avrupa’yı görüyorlar ama kendilerine en-
gel olunduğu için burada kalıyorlar. Kısacası or-
tada bir antlaşma falan yok ve her zamanki gibi 
ülkemiz yine yalnız bırakıldı. Ne vizeler kalktı 
ne gümrük birliği antlaşması genişledi, ne de di-
ğer taahhütler yerine getirildi. Bu nedenle hâlâ 
geri kabul şartlarını yerine getiren Türkiye’yi 
dünyanın göçmen idare merkezine dönüştüren, 
antlaşma denilen bu mevkute iptal edilmelidir. 
Milyonlarca Ukraynalıyı kabul ettiklerine göre 
demek ki isterlerse Suriyeli, Afgan, Iraklı mülte-
cileri de kabul edebilirler. Etmek istemiyorlarsa 
mültecileri kimler yerinden ettiyse, bu faciaya 
kim sebep olduysa gidip onlarla görüşsünler.
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TUTARLI VE GERÇEKÇİ BİR ÇÖZÜM POLİTİKASI 
ÜRETİLEMEDİ

Türkiye’ye sınırlardan kontrolsüz bir şekilde 
giren mültecilerin ve sığınmacıları önü alınmaz-
sa ileride tehlikeli yerlere savrulabilme ve çok 
daha büyük sorunlara dönüşme riski yüksektir. 
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye akın eden kitleleri, 
açık kapı politikasıyla herhangi bir elemeye tabi 
tutamadan, suç geçmişlerine bakamadan, göç-
menlik haklarının bulunup bulunmadığı önem-
senmeden, kimliklerine dikkat etmeden ülkeye 
kabul etmek sosyolojik ve güvenlik açısından 
tehlikelere gebedir. Mesela şunlar üzerinde 
düşünmeye çalışmak meselenin geldiği kritik 
eşiği kavramaya katkı sunabilir: Kontrolsüz bir 
şekilde toplumun içine salınan, ikamet/çalışma 
izni ve vatandaşlık verilen bu insanların ülkele-
rindeki adli sicil kayıtlarından haberdar mıyız? 
Bunların silah taşıyıp taşımadığını biliyor mu-
yuz? Bunların içine, yarın Türkiye’yi cehenne-
me çevirecek şekilde eğitilmiş terör unsurları ve 
istihbarat elemanları sızmış mıdır bilmiyoruz.

Türkiye’deki sığınmacıların bir kısmının Esed 
ve İran istihbaratı tarafından Türkiye’de karışık-
lık çıkarmak için gönderilmiş olacağını, zamanı 
gelince veya fırsat bulurlarsa ortalığı karıştırıp 
Türkiye’ye zarar vermeye çalışabilecekleri 
iddiaları ileri sürülüyor. Afganistan ve Pakistan 
gibi ülkelerden iki üç bin kilometre yolu aşarak 
sınırlarımızı yürüye yürüye geçen, dikkat çekici 
sayıdaki 18-30 yaş arası mesleksiz gençlerin 
kitleler hâlinde gelmesi gerçekten izaha muh-
taçtır. İran’ın kaçak göçmen kartını Türkiye’ye 
karşı kullandığına, yasa dışı yollarla ülkemize 
girmelerine İran istihbaratı ve PKK’nın yar-
dımcı olduğuna dair iddialar da yabana atılır 
değil. Bunların bazı yerlerde asayiş haberlerine 
konu olmaya başlaması, “Burası Eminönü değil 
Afganistan önü” gibi tahrik edici ifadelerin 
kullanılması, kaçak Pakistanlıların, İstanbul’un 
göbeğinde silah zoruyla insan kaçırıp fidye 
isteyecek kadar çeteleşmeleri, “selfie çekiyoruz” 
deyip fotoğraflarını çektikleri kadınların görün-

tülerini Tik-Tok’ta yayımlamaları toplumdaki 
gerilimi artırmaktadır.

Deniz Ülke Arıboğan, bu paylaşımların yabancı 
istihbarat birimleri tarafından hazırlanıp dolaşı-
ma sokulduğunu söylüyor. Şimdiden mülteciler 
arasında değişik mafyatik faaliyetlerin ortaya 
çıkmaya başladığını duyulmakta. Başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir 
yanında sığınmacılar tarafından oluşturulan get-
tolar iç çatışmalara, ırkçı, ayrılıkçı kapışmalara 
zemin hazırlıyor. Belirli bölgelerde kontrolsüz 
yığılmalar, bu işi çatışma unsuru hâline getir-
mek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ya-
bancı düşmanlığına dönük manipülasyonlarla 
mülteciler arasındaki çeteleşme görüntüleri bir 
patlama sinyali veriyor. Yoğun göçün yol açtığı 
toplumsal/kültürel çatışmaların tansiyonu 
her geçen gün yükseliyor. Yeni bir kutuplaşma 
ekseninin ortaya çıkmaya başladığı, yeni bir fay 
hattının teşekkül ettiği, sorunun her geçen gün 
büyüdüğü görülüyor.

Meselenin sayısal veriler dışında insani, 
vicdani, siyasi, ekonomik, güvenlik, demogra-
fik, sosyal ve kültürel boyutu var. Karşımızda, 
kültürleri, siyasi eğilimleri, arzu ve istekleri 
dikkate alınarak düşünülmesi gereken bir kitle 
var. Buna ilaveten, bölgesel ve küresel çatışma-
lardan beslenen bir boyutu söz konusu. Böyle 
karmaşık bir meseleyi “kalsınlar/gitsinler” veya 
“ev sahibi/misafir” kolaycılığına sıkıştırarak 
tartışmak gerçekçi değildir. Kalsınlar diyenle-
rin de gitsinler diyenlerin de haklı gerekçeleri 
var. Bunu anlayabilmek önemlidir. “Sığınmacı 
meselesi” asla Ümit Özdağ gibilerin bakış açı-
sıyla çözülmez ama bu konuda endişelerini dile 
getirenlerin de hemen kategorize edilip yafta-
laması doğru bir yaklaşım değildir. Türkiye’nin 
gençleri başta olmak üzere çalışanlarının büyük 
sorunları var. Toplumun artan işsizlik, hayat 
pahalılığı, ağır ekonomik kriz altında bunalım-
da olduğu bir dönemde insanların hassasiyet-
lerini dikkate almayı önermek ırkçılık değildir. 

Türkiye, sığınmacı yükünü tek başına üstlenmiş; bunun bir insanlık sorunu olduğunu, 
bu sorumluluğun ve yükümlülüğün paylaşılması gerektiğini sürekli olarak belirtmesine 
rağmen Batılı ülkeler mülteciler konusunda ayrımcı yaklaşımlar sergilemiş ve 
sorumluluğu paylaşmamışlardır.
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Zira geniş toplum kesimleri bu sıkıntıların 
baş sorumlularından biri olarak sığınmacıları 
görmeye ve öfke duymaya başlamış vaziyette. 
Sığınmacıların gönderilmesini isteyenleri “ırkçı-
lık”, gitmelerine karşı çıkanları ise “hainlik” ile 
suçlamak meseleyi anlamayı, çözüm üretmeyi 
engelliyor. Emperyalizmin göç stratejisini esas 
almadan sığınmacı dostluğu sergileyen kesim 
de sığınmacıların sebep değil sonuç olduğunu 
dikkate almadan işi yabancı düşmanlığına 
götüren kesim de yanlış içindedir. Bir filozofun 
bahsettiği gibi insanlara “yabancı düşmanları”, 
“şovenistler”, “ırkçılar” gibi sıfatlar takmak sure-
tiyle daha doğru bir konumda bulunduğumuzu 
deklare etmekle bir yere varılamadığını artık 
anlamamız gerekiyor.

Bugüne kadar perakende tedbirlerle işi götü-
ren sorumlu politikacılar, kapsamlı ve uzun 
vadeli bir göçmen siyaseti geliştiremedi, açık 
kapı siyasetinin daha fazla göçü teşvik edeceği 
gerçeği görmezden gelindi. Suriye iç savaşı-
nın ilk aylarında “Sığınmacı sayısının 100 
bine çıkması bizim kırmızıçizgimizdir!” diye 
açıklamalar yapılıyordu. Ama sayıları milyon-
larca oldu, “Türkiye yolgeçen hanı değildir” 
açıklaması olayı çözmedi. Sadece Suriye’den 
değil başka ülkelerden de bir göçmen akını söz 
konusu. Afrika ülkelerinden, Orta Asya Cumhu-
riyetlerinden, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, 
İran, Irak, Filistin, Yemen gibi yerlerden insan-
lar akın akın geliyorlar. Ne yazık ki Türkiye, 
isteyenin elini kolunu sallayarak girebildiği, 
başıboş bir ülke görüntüsü veriyor. Sınırları-
mız âdeta delik deşik olmuş vaziyette. O hâlde 
sormak gerekmez mi; yüz binlerce kaçak nasıl 
giriyor Türkiye’ye? Devletin gücü insan kaçak-
çılarına ve menfaat karşılığı onlara göz yuman 
görevlileri durdurmaya yetmiyor mu? Bir 
mültecinin yardımsız olarak yürüyerek sınırı 
geçip otostopla şehir merkezlerine varması bu 
kadar kolay olamaz. Sınırlarda kurulu bir göç 
düzeninin olduğu anlaşılıyor. Gelirken sağa sola 
dağıttıkları paranın dönemine göre 3 bin 500 
ile 7 bin dolar olduğundan söz ediliyor. Kamyon 
damperlerinde gelen insanların koşarak kayıtsız 
şekilde şehirlere dağılması, bunlarla ilgili bir 
uyum politikası olmaması, en kötü işlerde 
sömürülen bu insanların suç örgütlerinin eline 
düşmesi kaçınılmaz kılmaktadır. Türkiye’deki 
göç siyaseti maalesef iyi yönetilemedi, sayı istiap 

haddini aştı. Bu konuda devletin bir A planı, 
B planının olmadığı anlaşılıyor. Diğer taraftan 
muhalefete bakıyorsunuz belirgin bir hazırlık-
ları/planları yok. Onlar da siyasi atmosfere göre 
“göndereceğiz/göndermeyeceğiz” ekseninde 
dolaşıp duruyor.

Devletin mültecilerin topluma uyum konu-
sunda uzun vadeli bir stratejisinin olmadığı 
görülüyor. Nüfus hedeflerimiz, demografik çe-
şitliliğimiz ve ekonomik kalkınma planlarımız 
açısından göçmenlerin hangi bölgelere yerleş-
tirilmesi gerektiği hususunda kapsamlı planlar 
yapılmadı. İşin bu noktaya geleceği uzmanlar 
tarafından dile getirildi ama pek kulak asan ol-
madı. Bu insanların geleceğine ilişkin bir vizyon 
ve politika üretilmedi. Ne kadarı kalacak, kim-
ler gidecek, kalacak olanların topluma uyum 
için hangi adımlar atılacak tespit edilmedi. 
Başlangıçtan itibaren belli eğitimler verilerek 
bu insanlar topluma entegre edilmeye çalışılsay-
dı bugünkü sıkıntılı durum muhtemelen ortaya 
çıkmayacaktı. İnsanımızın feraseti nedeniyle 
sığınmacılar konusu bugüne kadar ciddi bir sos-
yal krize dönüşmedi ama artık mesele bir devlet 
politikası çerçevesinde ele alınamadığı takdirde 
mevcut huzursuzlukların kontrol edilebilmesi 
giderek zorlaşacaktır.

MAZLUMLAR VE MUHALEFET PARTİLERİ

Kadim bir merhamet medeniyetine sahip olan 
Türkiye, ülkesine gelen sığınmacılara insani 
yardımlar yapmış, onları ağırlamış, onlara 
istihdam imkânı tanımış, iş ve üretim yapmala-
rını sağlamış, olağanüstü bir çaba göstermiştir. 
İmparatorluk geleneğinden gelen Türkiye gerek 
coğrafi konumu gerekse tarihi müktesebatı 
icabı dışarıdan büyük göçler almış bir ülkedir. 
Osmanlı’nın dağılışıyla vatansız kalmış, evlerini 
topraklarını terk etmek zorunda kalmış insan-
ların sığınağı olmuştur. Başta Balkanlar olmak 
üzere kaybedilen topraklardan ayrılmak zorun-
da kalan milyonlarca Müslüman, elde kalan son 
kale Türkiye’ye göç ettiler. Rusların zulmünden 
kaçan Kafkasyalı Müslümanlar da buna dâhil. 
Osmanlı bakiyesi Arnavut, Boşnak, Pomak, 
Selanikli, Giritli, Kırımlı, Gagavuz, Tatar, Türk, 
Kürt, Yörük, Arap yüzyıllarca beraber yaşadığı-
mız bir coğrafya burası. Suriyeliler yüzyıl önce 
Osmanlı tebaasıydı, dedelerimiz aynı ülkenin 
vatandaşıydı. 
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Sykes-Picot çizgileri ile sınırlar yerleşim yerleri-
nin ortasından geçirildi, aileleri bölündü, arazi-
ler bölündü, ailelerin bazı fertleri, tarlaların bir 
kısmı sınırın ötesinde kaldı. Şam, Halep, İdlip 
Osmanlı vilayetleri idi. Çanakkale şehitlerinin 
kitabelerinde bu bölgelerden gelip şehit olanla-
rın isimlerini görebilirsiniz.

Dünyanın birçok yerinden savaş, zulüm ve 
yoksulluk sebebiyle evlerinden, yurtlarından 
olan mazlumlara Türkiye her daim kucak açtı. 
Gelenler, Türkiye tarafından her daim güler 
yüzle karşılandı. Şimdi Dağıstan’dan gelen Ümit 
Özdağ, vatan mahrumu insanlardan şikâyet 
etmekte, Türkiye’de ırkçılık yapmaktadır. Özdağ 
1 yılda attığı 1677 tweet’in 777’sini Suriyeli ve 
yabancı düşmanlığına ayırmış. Mültecilere karşı 
halkı kışkırtan “Sessiz İstila” isimli provokasyon 
filmini finanse ettiğini kendisi söylüyor.

Muhalefet partileri, iki yıl içinde Şam yönetimi 
ile konuşarak Suriyelileri “gönüllü olarak” davul 
zurnayla geri göndereceklerini iddia ediyorlar 
ama belirgin bir plan sunamadıkları için, bu id-
dia çok inandırıcı ve tatmin edici değil. Muhale-
fetin iddiası, bayramdan bir gün önce Suriye’de 
af ilan eden ve gidenlere geri dön çağrısı 
yapan Esed’e güvenmeye dayanıyor. Ancak Esed 
18. kez af ilan etti ama 150 bin siyasi tutukluyu 
doldurduğu işkence hanelerinden sadece 193 
kişi tahliye oldu. Bunlarından da çoğunun sakat 
kaldığı, nereye ve kime gideceğini dahi bilme-
yecek kadar akli dengesini yitirdiği ortaya çıktı. 
Hatırlarsanız daha önce de sistematik işkence 
yapılarak ve aç bırakılarak öldürülen 11 bin 
kişinin cesetlerinin yer aldığı 55 bin fotoğraf 
ortaya çıkmıştı. En son İngiliz The Guardian 
gazetesinin yayımladığı video Şam’ın Tedamun 
semtinde gerçekleşen bir katliamı belgeliyordu. 
Esed rejimine bağlı bir grup, hazır kazılmış bir 
çukura gözleri kapatılmış 41 sivil insanı iterek 
kurşunlamış, sonra da üst üste yığılı cesetlerin 
üzerine benzin dökerek yakmışlardı.

Esed rejimi kendi halkına karşı kimyasal silah 
dâhil her türlü silahı kullanmaktan çekinmedi. 
Yıllar boyunca yerleşim bölgelerine, okullara, 
hastanelere, halk pazarlarına, fırınların önünde 
oluşmuş kuyruklara, varil bombaları yağdırdı. 
Uluslararası Af Örgütü 2021 yılı sonlarında ya-
yımladığı “Ölümüne Dönmek” adlı bir raporun-
da, Lübnan’dan Suriye’ye dönen bazı ailelerin 

uğradıkları vahşetten örnekler veriyordu. Kadın 
ve çocuklara tecavüz, zindanlara atıp işkence 
etmek ve ortadan kaybetmek gibi çeşitli vahşi 
uygulamalardı bunlar.

Elinde onca insanın kanı bulunan bu katilin 
ucube af kararlarına hiçbir Suriyeli güven-
miyor. Sığınmacıların büyük çoğunluğunun, 
vekâlet savaşlarının ve zulmün hâlâ sürdüğü 
Suriye’ye geri dönmek gibi bir niyeti yoktur. 
Esed kontrolündeki insanların yüzde doksa-
nının açlık sınırı altında yaşadığını biliyorlar. 
Ortada Suriyelilerden bir rahatsızlık olduğu 
kesin fakat bu durum, Esed rejimiyle görüşüle-
rek çözülecek bir sorun değil. Suriye’yi cehen-
neme çeviren Esad rejimi varlığını korudukça 
bunun mümkün olmadığı görülüyor. O mazlum 
insanları güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde 
ülkelerine geri döndürmek, ancak Suriye’nin 
hak ve özgürlüğü önem veren bir ülke haline 
gelmesiyle mümkün olabilir. Esed’ın “Ben 
affettim gelin!” demesi yetmiyor. Buradan kuru 
kuruya “gitsinler” denmekle de mesele çözül-
müyor. Gönüllü gitmelerini teşvik için “Size 
Suriye’de 100 bin briket ev yapacağız” demek 
de sadra şifa değildir. Suriyelilerin ülkesindeki 
derdi sadece başlarını sokacakları ev bulamak 
değil, iş ve geçim ile ilgili bir yığın sorun onları 
beklemektedir. Güvenli bölgede oluşturulan 
briket evlerde yaşamak onlara uzun soluklu bir 
hayatı garanti kılmıyor. Yarın ne olacağı belli 
olmayan güvensiz ortam devam ettiği sürece 
evlerine gitmek istemeyeceklerdir.

Aynı zamanda, bu uluslararası nitelikte bir olay-
dır. Türkiye’nin taraf olduğu 1951 tarihli Cenev-
re Sözleşmesi, AİHM içtihatları ve Türkiye’nin 
iç hukuku gereğince hiç kimse hayatlarının 
tehdit altında olduğu, zulüm riski altında oldu-
ğu yere zorla gönderilemez. Başka bir deyişle 
göçmenlerin gönüllü gidişleri şarttır.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre 
Türkiye, dünyanın en fazla göçmene ev sahip-
liği yapan ülke konumuna gelmiştir. Bir ülke-
nin göçmen deposuna dönüşmüş olması hem 
demografisini etkiler hem de ekonomisini zora 
sokar. Türkiye gibi, siyasi kutuplaşma, yüksek 
enflasyon, yoksulluk, terör, sosyal parçalanma 
gibi fırtınalarla boğuşan bir ülkenin istiab had-
dinin üstünde göç alması ülkeyi altından kalka-
mayacağı zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır.
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Başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca insan 
Türkiye’ye gelmesiyle, İstanbul’da göçmen 
mahalleleri teşekkül etti. Aksaray ve Yusufpaşa, 
Esenyurt, Fatih gibi göçmen nüfus yoğunluğu-
nun fazla olduğu bölgeler büyük bir değişime 
sahne oldu. Kimi sokak Somalilerin, kimi sokak 
Filistinlilerin yaşadığı bölgeler diye ayrılmış 
durumda. Göçmenlerin bu semtlerde açtıkları 
işyerleri ile büyük bir ekonomi oluşturdukla-
rını görüyoruz. Kilis gibi bazı illerimizde başta 
Suriyeliler olmak üzere mültecilerin sayısı yerli 
nüfusu geçmek üzere.

Türkiye’de zaten kırsaldan kente doğru bir iç 
göç olgusu yaşanıyor. Köyünü toprağını terk 
eden milyonlarca insan tarımdan koparak kent-
ler yığılıyor. Daha bu problemi halletmeden bir 
de dışarıdan gelen yığınlar ciddi problemlere 
gebe. Göçmenlerin kayıt dışı çalışmaları ve ucuz 
iş gücünü kabul etmesi hem devlete hem de yer-
li çalışana zarar vermektedir. Bir taraftan emek 
sömürüsü yapılmakta, diğer taraftan yerli yığın-
lar fabrika önlerinde iş beklemektedir. Özellikle 
mevsimlik işçi çalıştıran tarım sektöründe 
yevmiyeler düşmekte, yerel halk tarımdan uzak-
laşmakta, halk kesimlerinde oluşturduğu tepki 
birçok açıdan sosyolojik sorunlar doğurmakta-
dır. İşsizliğin diz boyu olduğu, orta sınıfın her 
geçen gün eridiği Türkiye’de, toplumun büyük 
bir kesimi, mevcut göçmen nüfusu ülkenin 
kaldıramadığını, soruna el atılmazsa gelecekte 
çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabileceğini, 
mültecilerin kendi yurtlarına gönderilmesi 
gerektiğini düşünüyor.

Göç madalyonunun ihmal edilmeyecek insani 
yönleri de vardır. Statüsü olmayan ya da kayıt-
sız göçmenlerin karın tokluğuna çalıştırıldığı, 
sermayenin ucuz iş gücü ihtiyacını karşıladığı 
ise başka bir yakıcı sorun. Düşük ücretlerle 
ve kayıtsız/sigortasız çalıştırılan, ucuz işgücü 
deposu olarak kullanılan sığınmacılar bu çağın 
modern köleleri mesabesindeler. Siyasetin ve 
ilgililerin bu insanlara sahip çıkması ve sömü-
rülmelerinin önüne geçmesi gerekir.

Mültecilerin, bir krizle karşı karşıya olan 
ekonomiye gerçekte ne kadar yük getirdiği-
ni de tam manasıyla bilmek mümkün değil. 
Kronik enflasyonla başı dertte olan ülkemizde 
manipülasyonların etkisi çok fazla. Türkiye’nin 
daha önce görülmemiş sayıdaki 7-8 milyon 

sığınmacıya ev sahipliği yapması artık tepki-
lere yol açıyor. Türkiye’de sığınmacılara karşı 
negatif bir dalga oluşuyor. Türkiye’de toplam 
nüfus içindeki göçmen oranının nüfusun yüzde 
10’una ulaşması ciddi sorundur. Ekonomik 
sıkıntıların toplumsal öfkeyi körüklediği böylesi 
zamanlarda, sert söylemlerle kışkırtılan kitle-
lerin birbirine fiziki müdahalede bulunması 
tahmin edilmez felaketlere yol açabilir.

Her toplumdaki gibi, bu kadar milyon yaban-
cı içinde iyisi de kötüsü de her türden insan 
bulunur. Bir mülteci yanlış bir şey yapınca 
hepsini birden suçlamak haksızlık olur. Suriyeli 
her göçmen, hareketleri bakımından, birbirine 
benzemez. Kimileri için yer değiştirmek sadece 
geçici bir ihraçtır; yeni fırsatlar, dinlence ve kâr 
elde etmek demektir. Bazıları içinse bu hareket 
tehlikeli ve zorakidir, onların ihraçları çok daha 
ciddi ve kalıcıdır. Dolayısıyla, savaş ve zulüm 
nedeniyle vatanından, toprağından, evinden, 
yurdundan, sevdiklerinden kopmuş, can havliy-
le bize sığınmış Suriyeli mazlumu hassasiyetle 
kucaklamamak olmaz.

Batıcı-laikçi cenahın bir kesiminin “Ortadoğu 
ülkesine benzedik” şeklindeki söylenti içeren 
yakınmaları, sokaklarda duydukları Arapça 
konuşmalardan, gördükleri Arapça levhalardan, 
kadınların tesettüründen rahatsızlık duyma-
ları, meseleyi insani boyutundan çıkarıp önce 
Arap, sonra da Müslüman karşıtlığına dönüş-
türmektedir. Sözcü gazetesi yazarları ısrarla 
“İslâm ülkelerinden gelen göçmenler” ifadesini 
kullanmaktadır. Burada dikkati çeken bir diğer 
nokta, başka dillerdeki broşür ve tabelalara ses 
çıkarmayan bu taifenin, sıra Arapçaya gelince 
tepki göstermeleridir.

Kemal Kılıçdaroğlu                Beşar EsedKemal Kılıçdaroğlu                Beşar Esed
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NE YAPMALI?

Göçmenlerle ilgili sorun tespiti yapmakla 
yetinmemek gerekiyor çünkü o aşamayı çoktan 
geçtik, daha çok gözümüzün önünde duran 
sorunlar nasıl aşılabilir üzerine merhameti ve 
güvenliği merkeze alan bir tartışma yürütmek 
şart. Krizlerin hâkim olduğu bir dünyada sade-
ce Özdağ gibi siyasetçilerin yanlışlarını deşifre 
ederek, sızlanarak, mültecinin her anlamda 
hukuksuzlukla sarılı bedenini acıma duygusuy-
la daha da kurbanlaştırarak işin içinden çıka-
mayacağımızı hatırlatırken, son yıllarda hangi 
güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığımızı da 
açık yüreklilikle konuşmalıyız. Bununla beraber 
yıllarca zulme maruz kalmış mağdurlara merha-
metle yaklaşma tutumu terk edilmemelidir ve 
sömürgecilerin sorumluluğu dikkatle incelen-
melidir, bu yüzden her türlü karatma çabalarına 
karşı çıkılması icap ediyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin en ciddi 
sorunlarından biri olarak kalıcı hâle gelmekte 
olan mülteciler, politika malzemesi yapılma-
yacak kadar mühim bir meseledir. Bu hassas 
konuya yönelik köklü ve adil bir çözüm kaçı-
nılmaz olmuştur. Hayli çetrefilli ve çok boyutlu 
olan bu meselenin çözümü için kamu ve sivil 
toplum kuruluşların, siyasi partilerin hep bera-
ber müşterek çalışması gerekir. Sığınmacıların 
geri dönüşü hem iktidarın hem de muhalefetin 
birlikte sorumluluk üstlenmesi gereken bir ko-
nudur. Göçmenler konusunda devlet kurumları-
nın, üniversitelerin, sivil toplumun, entelektüel 
kamuoyunun ortaklaşa çalışıp bir millî politika 
inşa etmesi elzemdir. Sosyal barışın bozulma-
ması, toplumsal hassasiyetlerin yabancı istih-
barat örgütlerince istismar edilmemesi için 
çok boyutlu bu sorunun dikkatle ele alınması, 
ayakları yere basan tutarlı bir politikanın acilen 
oluşturulması lazımdır.

İktidar ve muhalefet cenahı, her ikisi de şunu 
bilmeli; meseleleri çözmek yerine, oy kaygısıyla 
sürekli zıt ve ayrıştırıcı söylemlerle toplumu 
germek ülke adına endişe verici bir durumdur. 
Bu üslup toplumsal fay hatlarını germekten öte 
bir işe yaramaz. Hükümetin planlarında daha 
gerçekçi ve çözüm odaklı, muhalefetin ise eylem 
ve söylemlerinde çok daha sorumlu davran-
ması gerekiyor. Bugün yüreğinde zerre miktarı 
merhamet taşıyan herkesin sığınmacılığı/göç-

menliği toplumsal çatışma zeminine ve ırkçı 
siyaset pratiğine taşımak isteyenlerin karşısında 
durması şarttır. Hem kaos planlarını hem de ya-
bancı düşmanlığını engellemek için bu meseleyi 
aklı selimle ele almak zorundayız.

Yöneticilerin ülkemizi bir mülteci kampına çe-
virmeye çalışan Avrupa ile yaptığı antlaşmaları 
gözden geçirmesi lazımdır. Bu ülkede bulunan 
mültecilerin sorumluluğu yalnızca Türkiye’ye 
ait değildir. Sadece kendi konforunu düşünen 
Avrupalılar şu anda o kadar rahatlar ki ülkemi-
zin onlar için bedavaya hamallık yapmasından 
son derece memnunlar. Sığınmacıların dönüş-
lerini kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştiril-
melidir. Farklı kültürel kodlara sahip insanların 
kalıcı olanları hangi sistemle ve hangi metotla 
yerleşik kültüre entegre edilecek? Buna ilişkin 
ayakları yere basan kuşatıcı sağlam planlar ha-
zırlanmalı. Bunun yanı sıra mültecilerin adres 
kayıtları, sağlık durumları, dil ve eğitim ihtiyaç-
ları da titizlikle izlenmelidir.

Yapılması gereken, yeni bir göç stratejisi oluştu-
ran, mültecilerin sosyal oryantasyonunu temin 
eden, entegrasyonunu sağlayan, çıkan sosyal 
problemlerle mücadele edebilen, uzmanlardan 
oluşan bir Göç Bakanlığı kurmaktır. İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı alt düzey bir başkanlığın mil-
yonlarca mülteciyi sevk ve idare etmesi müm-
kün değildir. Kabul, yerleştirme, eğitim, geri 
gönderme ve benzeri meselelerde çalışan bir 
bakanlığa ihtiyacımız var. Vazifemiz kriz içinde 
yaşadığımızı vurgulayıp durmak mı yoksa bunu 
bir çıkış imkânı hâline getirebilmek mi aslında 
temel mesele bu gibi görünüyor.

Suriyeli Sığınmacılara Kuzey Suriye’de Hazırlanan Briket Evler   Suriyeli Sığınmacılara Kuzey Suriye’de Hazırlanan Briket Evler   
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BOĞAZİÇİ KADİFE DARBE SÜRECİ-3:

GÖÇMENLER/SIĞINMACILAR AŞAMASI VE 
SOROS
BURHANETTİN CAN

Ş er ittifakı (Siyonizm-ABD-İngiltere-İsrail), 
21. yüzyılı “dijital dönüşüm” yüzyılı olarak 

öngörmekte, bu sebeple “büyük sıfırlama” (big 
reset) stratejisini uygulamaya sokmak istemek-
tedir. Şer ittifakı, küresel salgın sürecini bu ama-
ca dönük olarak değerlendirmiştir. Bunun için 
tüm dünyada var olan yönetimler/hükümetler 
ekonomik krizle yıpratılarak kadife darbelere 
uygun bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Hedef, siyasi iktidarları düşürebilecek bir gayri-
memnunlar kitlesi inşa etmek olmuştur.

Süreç devam etmekte, şer ittifakı ile dünyadaki 
ulusal yönetimler arasında ciddi bir hesaplaşma 
dönemi başlamak üzeredir. Avrasya coğrafya-
sında başlatılan ve devam ettirilmek istenen 
olaylara bu açıdan bakmak gerekmektedir. ABD 
Başkanı Trump, 25 Eylül 2018’de Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nda “Küreselleşme ideoloji-
sini reddettiklerini, ulusalcılık doktrinini kabul 
ettiklerini”1 açıklamakla ABD’de WASP denilen 
Amerikan milliyetçileri ile Siyonist hareket ara-
sındaki kavgada tarafını seçerek küreselci ekip 
Siyonizm’e karşı açık bir tavır almıştır.

Trump’ın daha sonra küresel salgının “tek mer-
kezden”, “tek bir dünya hükümeti” tarafından 
yönetilmesi tekliflerine karşı çıkarak salgına 
karşı bir mücadele başlatmıştır. Henry Kissen-
ger, Bill Gates, Hariri gibi Siyonist hareketin 
sözcüleri, küresel salgının “tek merkezden”, “tek 
bir dünya hükümeti” tarafından yönetilmesinde 

1 Bartu Soral, “Yenidünya Düzeni”, Cumhuriyet, 30 Eylül 
2018.

ısrarcı olmuşlar ve Trump’ın bunu gerçekleştir-
mesini istemişlerdir. Salgın ile mücadele için 
öngörülen böyle bir yapılanma ile Siyonizm, 
hedeflediği “tek dünya hükûmeti”, “tek dünya 
devleti”, “tek para sistemi”, “tek hukuk yapısı” ve 
“tek din” projesini hayata geçirebilecekti. Ancak 
salgının sürecinin yönetilme şekli, stratejisi 
üzerinde iki yapı anlaşamamış; Trump’ın temsil 
ettiği yapı buna, tam tersini yaparak, ABD’yi içe 
kapatarak cevap vermiştir. O andan itibaren bir 
taraftan Soros’un kadife darbeci ekibi eyaletler-
de kadife darbe sürecini (4. Nesil Kadife Darbe 
Süreci) başlatırken; diğer taraftan Siyonist ser-
maye ABD’yi ekonomik krizin içine çekmeye ve 
krizi derinleştirmeye, böylece Trump yönetimi-
ni yıpratmaya çalışmıştır. Muhtemelen kongre 
binasının işgal hadisesi de sürecin bir deva-
mıdır. Bu sürecin sonunda kadife darbe süreci 
ABD’de hedefine ulaşmış ve Trump seçimleri 
kaybederek şimdilik tasfiye edilmiştir.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra başlayan süreç 
dünyadaki savaş mantığının ve stratejisinin de-
ğişmesine sebep olmuştur. Konvansiyonel savaş-
lar, ordular ve silahlar dönemi yerine bunların 
da işin içerisinde olduğu ve en son kullanılan 
araçlar hâline geldiği yeni bir savaş türü ortaya 
çıkmıştır: Hibrit savaşları. Bu savaş türünde 
ordu, konvansiyonel silah daha az kullanılacak, 
bunun yerine askeri şirketler, teröristler, mafya, 
göçmen savaşçılar, göçmenler, istihbarat örgüt-
leri ve hedef ülkedeki gayrimemnun kitleler, 
sivil toplum örgütleri kullanılacaktır.
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Soros ekibinin stratejisini çizip başlattığı kadife 
darbeler/renkli darbeler, hibrit savaşlarının 
ilk uygulaması olarak kabul edilebilir. Kadife 
darbelerdeki mantığı inceleyip buradan yeni bir 
savaş stratejisi ortaya koyan Rusya Genelkur-
may Başkanı Gerasimov olmuştur. Gerasimov 
Doktrini’nin öngördüğü savaş stratejisi, 2014 
Ukrayna savaşlarında başarı ile uygulanmış ve 
Kırım Rusya tarafından ilhak edilmiştir.

Birinci nesil kadife darbeler Sırbistan, Gür-
cistan, Ukrayna, Kırgızistan, Kıbrıs hattında 
gerçekleşmiştir. Büyük Ortadoğu Projesi ile 
Büyük İsrail projesinde öngörülen ülkelerin 
bölünmesi için ikinci nesil kadife darbeler “Arap 
Baharı” sürecinde hayata geçirilmiştir. Dönemin 
Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’in ifadesi ile 
“22 ülkenin sınırları” yeniden çizilmek isten-
miştir. Irak, Suriye, Libya, Sudan, Somalı, Ye-
men gibi ülkelerin bir kısmı fiilen ve hukuken 
bölünmüş; bir kısmı ise fiilen bölünüp hukuken 
bölünmemiştir.

Taksim Kadife Darbe Süreci, üçüncü nesil, Boğa-
ziçi Kadife Darbe Süreci de beşinci nesil kadife 
darbe süreçleridir. Boğaziçi Üniversitesi’ne 
rektör atanması ile başlatılan olaylar zinciri, 
Türkiye’de 5. nesil kadife darbe sürecinin uygu-
lamaya sokulmasını sağlamıştır. Taksim Gezi 
Parkı olayları, nasıl sadece “3-5 çapulcunun” işi 
değildi ise Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana 
gelen ve yol boyu farklı renk ve görüntülere 
bürünen olaylar da, sadece “3-5 sapkının” ve Bo-
ğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin-akademisyen-
lerinin işi değildi. Beşinci nesil kadife darbe sü-

recinin siyasi iktidar açısından en etkili aşaması 
Sedat Peker ile başlatılan süreç olup dördüncü 
aşamadır. Beşinci aşaması yolsuzluklar, altıncı 
aşaması ekonomik kriz ve yedinci aşaması ise 
‘Göçmenler’/‘Sığınmacılar’/‘Mülteciler’/‘Geçici 
Koruma Altında Olanlar’ ile başlatılmıştır.

Yedinci aşamanın en temel özelliği, göçmenler 
olgusu ile ekonomik krizin iç içe geçmiş olması-
nın neden olduğu “sosyal pozitif geri besleme” 
(olumsuzlukların olumsuzlukları tetikleyip 
beslemesi, yaygınlaştırması ile ortaya çıkan 
olumsuz durum) olgusudur.

Bu yazıda yedinci aşamanın birinci evresi, 
kadife darbelerin beyni ve finansörü Soros, mer-
keze konularak bir değerlendirme yapılacaktır. 
Bunun da sebebi İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve MHP 
lideri Bahçeli’nin Ümit Özdağ’ın göçmenlerle/
sığınmacılarla ilgili başlattığı sürece ilişkin 
yaptıkları değerlendirmeler ve kullandıkları 
ifadelerdir.

ÖZDAĞ-SOROS VE GÖÇMENLER/MÜLTECİLER/
SIĞINMACILAR OLGUSU

Göçmen/sığınmacı olgusunun Türkiye’nin 
gündemine etkin bir şekilde oturması, üzerin-
de çok yoğun ve sert tartışmaların başlaması, 
Ümit Özdağ’ın göçmenlerle ilgili yaptığı basın 
açıklaması sonrasına tekabül eder. Hatırlanaca-
ğı üzere şöyle demişti: “Biz ’onlara ev yaparız, 
dönerler’ demiyoruz. Burası dünyanın lunapar-
kı değil. Her önüne gelen buraya gelemez. 
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Biz 8 milyonunu da vatanlarına yollayacağız.”2 
“Örtülü istilaya direneceğiz.”3 “Zafer Partisi 
iktidarında Türkiye’deki tüm sığınmacılar 1 
yıl içinde vatanlarına geri dönecek, gerekirse 
zorla...”4

Eş zamanlı olarak sosyal medyaya sokulan 
sığınmacı karşıtı “Sessiz İstila” filmini kendi-
sinin finanse ettiğini açıklaması, tartışmanın 
sertleşmesine ve çok ağır ifadelerin kullanıl-
maya başlamasına sebebiyet vermiştir. Filmde 
Türkiye’nin 3 Mayıs 2043’te “sığınmacılar 
tarafından işgal edildiği” ifade etmekte, “yöne-
timin bunlara sessiz kalması” eleştirilmekte ve 
yönetim suçlanmaktadır.5,6

Ümit Özdağ’ın sözleri ve “Sessiz İstila” filminde 
yer alan iddialar üzerine İçişleri Bakanı Soylu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başka-
nı Bahçeli’nin açıklamaları ve kullandıkları ifa-
deler analiz edildiğinde göçmenler/sığınmacılar 
olgusunun, ekonomik kriz ile birlikte çok farklı 
bir aşamaya taşınmak istendiği anlaşılmakta-
dır. (Bize göre bu aşama Boğaziçi Kadife Darbe 
Sürecinin yeni bir aşaması, yedinci aşamadır.) 
İçişleri Bakanı Soylu’nun Özdağ ve “Sessiz İstila” 
filmi ile ilgili yaptığı açıklamalar çok sert, ağır 
ve de oldukça açıktır: “Muhatabım değil. Ben bu 
adamı adam yerine ve insan yerine koymam… 
Bu hayvandan aşağı bir adamdır… ‘Esfeli 
safilin’dir… Bu kadar basit… Adam yerine koy-
mam… Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor… 
Soros çocuğu ve operasyon çocuğudur… Bu 
kadar açık… İstihbarat elemanı olduğu apaçık 
bellidir…”7

Bakan Soylu’nun kadife darbelerin stratejisi 
ve beyin takımı ile ilişkisi açısından Özdağ’la 
Soros arasında irtibat kurması; Özdağ’ı “Soros 
ve operasyon çocuğu” diye nitelendirip “Sessiz 
İstila” filminin bir “Soros taktiği” olduğunu 
kamuoyu önünde ilan etmesi, Türkiye’nin karşı 

2 “Özdağ da Koroya Katıldı”, Aydınlık, 7 Mayıs 2022.
3 Arslan Bulut, “Tahrik Değil Tehcir ve İstilâ Var”, Yeni 

Çağ, 13 Mayıs 2022.
4 Melih Pekdemir, “Hakarete ve Nefrete Sığınmak”, 

Birgün, 9 Mayıs 2022.
5 Bülent Orakoğlu, “Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ 

MOSSAD Ajanı mı?, Yeni Şafak, 9 Mayıs 2022.
6 Faruk Arvas, “Bakan Soylu’dan ‘İstila’ Provokasyonuna 

Cevap”, https://www.tgrthaber.com.tr/politika/bakan-
soyludan-istila-provokasyonuna-cevap-2826234

7 Selcan Taşçı, “Ört ki Ölem!..” Yeni Çağ, 7 Mayıs 2022.

karşıya kaldığı Boğaziçi kadife darbe sürecinin 
yeni bir aşamaya geldiğinin en güzel ve dikkat 
çekici bir ifadesidir: “Sessiz İstila filmi için para 
verdiğini açıklayan Ümit Özdağ bu filmi nasıl 
finanse etmiş. Bu, Soros taktiğidir. Bu vatanda-
şımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetikleme-
ye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. 
Bunlar için İslâm’ın güzel sözleri var. Hayvan-
dan aşağıdır. Böyle tipler. Evet, bir problem var. 
4 milyon sığınmacı var Türkiye’de. Dünyada en 
çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerin-
den değerlendirerek insanları birbirine kırdırı-
yorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatın-
dan çıkmışsınız. Lübnan’da çekilen görüntüler 
Türkiye’de çekilmiş gibi, gösterildi… Sessiz 
İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu 
ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden 
toplumu tahrik eden ve direk hükûmeti hedef 
alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile 
kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor.”8

Bakan Soylu Özdağ hadisesinde “Sessiz İstila” 
filmine atıfta bulunarak “Değirmenin suyunun 
nereden geldiğine” dikkat çekmekte ve yargıyı 
göreve davet etmektedir: “Yargının yapması ge-
reken şu. Bu film kin, nefret ve düşmanlık üzeri-
ne yapıldı. Eğer bu filmi Ümit Özdağ fonladıysa 
nereden buldu parayı. Bu parayı Özdağ, Ruşen 
Çakır gibi sen de ABD’deki birtakım Türkiye’yi 
karıştırmaya yönelik vakıflardan mı aldın, 
onlardan mı fonlandın? Ruşen Çakır ile oturup 
sohbet edip, eziyet çeken insanların üzerinden 
başkalarının para ile keyif yapmak, bu ülkenin 
yargısı tarafından cezasız bırakılmayacaktır. 
Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, bunlar 
başka ülkelerin çocukları olmuşlar.”9

8 Bülent Orakoğlu, agy., Faruk Arvas, agy.
9 Bülent Orakoğlu, agy., Faruk Arvas, agy. Bakan 

Soylu’nun bir bakan olarak çok ağır hakaretler içeren 
ifadeleri kullanmaması gerektiğini, bunu 
onaylamadığımızı burada belirtmekte fayda vardır.

Türkiye’de göçmen sayısının artması ve 
siyasi iktidarın göçmen politikasındaki 
gösterdiği zafiyetler, bugün Soros’a 
ekonomik kriz üzerinden Boğaziçi Kadife 
Darbe Sürecinin yedinci aşamasını 
başlatma imkân ve fırsatını vermiştir.
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Bu iddialar çok ağırdır. Yargının konunun 
üzerine giderek Türkiye’nin karanlık dehlizle-
rinde neler organize edilmek istendiğini açığa 
çıkarması gerekmektedir. Ancak sorun bununla 
bitmemeli, Soros ile çalışan, iş tutan bütün yapı-
lar masaya adil bir şekilde yatırılmalıdır. Bakan 
Soylu, sorunu daha geniş bir çerçevede ele 
alarak dünyadaki göç olgusunun ana nedenleri 
üzerinde durmakta ve göçlere neden olan başta 
ABD olmak üzere AB ülkelerini açık bir şekilde 
eleştirmekte ve suçlamaktadır: “Afganistan’daki 
göçün sebebi biz miyiz? Suriye’deki savaşı biz 
mi başlattık? Irak’a girip biz burayı özgürleşti-
receğiz diyen ABD dediğini yaptı mı? Yoksa in-
sanların orada yarınlarını mı aldı? Peki, Yemen, 
Lübnan ya Orta Asya. Eğer iç savaş varsa eğer 
yoksulluk varsa, bir taraftan eğitim, suya gıdaya 
erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? İnsan-
ları vekâlet savaşının içerisine düşürmüşsünüz. 
Çekilmişsiniz, yetmemiş afyon tarlaları kurarak 
bunu dünyada satışa sunuyorsunuz. Bunu biz 
yapmadık papyon takan Batılılar yaptı. Bugün 
bu operasyonların içinde de onlar var.”10

Soylu daha önce Afgan göçü ile ilgili yaptığı bir 
açıklamada, düzensiz göçün arkasında ABD’nin 
eski Türkiye büyükelçisi şimdiki Kabil Büyü-
kelçisi olduğunu ve onun göreve başlaması ile 
afyon üretiminin aşırı bir şekilde arttığını açıkça 
seslendirmiştir: “Sadece Suriye değil, aslında 
bir problemimiz daha var, bu da Afganistan 
kaynaklı düzensiz bir göçtür. Şunu açık ve net 
söyleyeyim: Burada Amerika net bir oyunla 
karşı karşıyadır. Amerika’nın Afganistan’daki 
Büyükelçisi kimdir? 15 Temmuz darbesindeki 
büyükelçidir. Peki, afyon üretimi en çok ne za-
man artmıştır? O, oraya gittikten sonra. Peki, bir 
soru daha: Afganistan kaynaklı düzensiz göç ne 
zaman artmıştır? O adam oraya gittikten sonra.”11

Soylu ABD ve AB’yi sadece göçe neden olmakla 
suçlamamakta, aynı zamanda yoksulluğun, 
uyuşturucu ticaretinin, vekâlet savaşlarının ve 
ülkelerin bölünmesinin de müsebbibi olarak 
suçlamaktadır. Anlaşılan o ki, şer ittifakı ile 
Türkiye arasındaki kavga daha da sertleşecek 
ve derinleşecektir. O nedenle bu konularla ilgili 
araştırma raporlarının şimdiden hazırlanma-
sında fayda vardır. Soylu’ya göre bu saldırıların 
nedeni 2023 seçimleridir: “Bir taraftan aman 

10 Bülent Orakoğlu, agy., Faruk Arvas, agy.
11 https://t24.com.tr/haber/soyludan-eski-abdbuyukelcisi-

john-bassa-suclama-afganistandaki-afyon-uretimi-o-
gidinceartti,750036

aman sakın göndermeyin diyeceksiniz el altın-
dan. Büyükelçi üzerinden operasyon yapanlar 
var. Dışarıdan ve içeriden saldırı var. Bunun 
sebepleri var. 2023 yılında seçim var.”12

Bu noktada unutulmaması gereken gerçek 
kadife darbelerin seçim merkezli operasyonlar 
olduğudur. Bakan Soylu’ya göre göçmenler üze-
rinden başlatılan kampanya, yurt dışından ve 
tek bir merkez tarafından yönetilmektedir: “Bu 
olaylar hepsi bir merkezden yönetiliyor. Batı 
eksenini AB ve ABD oluşturuyor. Büyükelçiler 
içinde operasyon yapıyorlar. Türkiye göçmen 
deposu olsun istiyorlar. AB Türkiye’nin ‘göçmen 
deposu’ olmasını istiyor. Bu teklifi kaç kere 
getirdiler. Bizim yaptığımız insanlık yetmiyor. 
Tam tersini istiyorlar. Tamamen Türkiye’yi 
dışarıdan getirdikleri ve daha sonra operasyon 
yapabileceği bir sistem içerisine düşürmek 
istiyorlar.”13 Soylu’nun, “AB Türkiye’nin ‘göçmen 
deposu’ olması istiyor. Bu teklifi kaç kere getir-
diler.” ifadesini göz önüne aldığımızda, şer ittifa-
kının niyetinin göçmenler üzerinden Türkiye’ye 
bir operasyon çekeceği olgusudur.

Bunca tarihî tecrübeye sahip Türkiye’nin, ülke-
deki göçmen birikimine zamanında müdahale 
etmesi ve ona göre bir yol haritası ve strateji 
çizmesi gerekmez miydi? Gerekmez mi? Türki-
ye duygusallıktan kendini kurtarmalı, şimdiden 
göçmenlerle ilgili yapılan araştırmaları, projele-
ri, çalışmaları masaya yatırarak gerekli tedbirle-
ri almalıdır. Göçmenler üzerinden gerçekleştiri-
lecek eylemler, ekonomik krizle birleşince çok 
büyük sosyal patlamalara neden olabilir.

Bakan Soylu’nun göçmenler meselesini, 15 
Temmuz 2016 Darbe girişimine atıfta buluna-
rak Özdağ, Kavala ve Soros denkleminde değer-
lendirmesi, bir “kaos planına” dikkat çekmesi, 
Türkiye’deki Taksim ve Boğaziçi ile başlatılan 
kadife darbeler zincirinin devam ettiği, 2023 
seçimlerine kadar da devam edeceği anlamına 
gelmektedir: “Kaos planıyla 15 Temmuz’da 
yarım kalan işimizi tamamlayacağız… Kaos 
planı yapacak kişileri bekliyoruz. Yeni Soros’un 
Kavalaları’nı bekliyoruz. Şuramıza kadar dol-
duk. 15 Temmuz’da tamamlayamadığımız işi 
tamamlayacağız.”14

12 Faruk Arvas, agy.
13 Bülent Orakoğlu, agy., Faruk Arvas, agy.
14 Faruk Arvas, agy.
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Bakan Soylu’nun “ABD’nin yayımladığı son 
insan hakları raporunda Türkiye ile ilgili 
bölümü” için yaptığı yorum ve değerlendirme, 
Türkiye’nin ABD merkezli bir ihanet hareketi ile 
karşı karşıya kaldığının ve her fırsatta ABD’nin 
değişen şartlara bağlı olarak yeni bir ihanet 
planını devreye soktuğunun bir göstergesidir: 
“Orada (raporda) diyor ki Türkiye FETÖ ve 
PKK’ya haşin davranıyor. Onlar terörist değil, 
onlar siyasi tutuklu diyor. Yani biz onları siyaset 
sebebiyle tutuklu hâle getirmişiz, diyor. Yet-
medi. İçişleri Bakanlığı’nı eleştiren büyük bir 
paragraf açıyor. Biz PKK’ya ve FETÖ’ye karşı 
şiddetle mukabele ediyormuşuz… FETÖ’ye 
müsamaha göstermiyormuşuz. PKK’ya müsa-
maha göstermiyormuşuz. LGBT’ye müsamaha 
göstermiyormuşuz. Türkiye huzurlu bir hâle 
gelmiş. Ve bu huzurlu hâle gelmelerinden de 
bunlar rahatsızlanmış. Sizin bizim hakkımızda 
rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor 
yazarsak esas yandı gülüm keten helva.

Sen 15 Temmuz Darbesinde, Sayın Cumhur-
başkanımızın uçağı havadayken onun nerede 
olduğunu birilerine göstermek için yayınlar 
yapmadın mı? Sen Afganistan’ı işgal ettiğinde 
17 bin dekardan, Afganistan’daki uyuşturucu, 
narkotik veya haşhaş üretimini 300 bin dekarın 
üzerine çıkarıp, Afganistan’dan bütün dünyaya 
yayılan eroinle karşı karşıya bırakmadın mı? 
Bizim senin hakkında hazırlayacağımız raporlar 
Meydan Larousse olur. Senin yazacağın rapor 
hiçbir anlam ifade etmiyor.”15

Soylu’nun “Sizin bizim hakkımızda rapor yaz-
manız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak 
esas yandı gülüm keten helva.” “Bizim senin 
hakkında hazırlayacağımız raporlar Meydan 
Larousse olur. Senin yazacağın rapor hiçbir 
anlam ifade etmiyor.” ifadeleri sade vatandaş 
tarafından kullanılmış olsaydı çok fazla anlamı 
olmayabilirdi. Sorumlu bir bakan tarafından bu 
cümleler sarf ediliyorsa, bu raporlar yazılmalı 
ve gelecekteki mücadeleler için şimdiden hazır 
olunmalıdır. Gereği yapılmalıdır. Türkiye, hep 
savunma konumunda kalmamalıdır. Bunun için 
Türkiye içerde gayrimemnun üretmemelidir. 
Milleti, muhalefet partileri dâhil, ortak payda 
etrafında toparlayacak bir dil kullanmalı ve ona 
uygun çalışma ve strateji ortaya koymalıdır. 

15 “Özdağ da Koroya Katıldı”, agy.

Alay ve hakaretlerle Türkiye’de ne birlik sağla-
nır ne de sorunlara çözüm üretilebilir.

Göçmenler üzerinden Ümit Özdağ’ın ifrata va-
ran sözlerinin ve “Sessiz İstila” filminde işlenen 
konunun perde arkasının daha iyi anlaşılabil-
mesi için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih 
Yalçın’ın Özdağ’a gösterdiği tepkiye yansıyan 
cümleler dikkat çekmektedir. Bunlar Soylu’nun 
açıklamalarını desteklemekte, konuya belli 
boyutları ile açıklık kazandırmaktadır: “Özdağ, 
İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD’deki Yahudi 
think-tank kuruluşu JINSO ile kurduğu gizli 
ilişkilerin, Rant Corporation ile görüşmele-
rinin sebebini açıklamalıdır. Özdağ, ASAM 
bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezilerinde 
Mescid-i Aksa’yı mı yoksa MOSSAD’ı mı ziyaret 
etmiştir? Ümit Özdağ’ın ‘Yurtta Sulh Konseyi’ 
üyesi olup olmadığı araştırılmalı; bu sözde 
milliyetçinin, aslında Türk milliyetçiliğinin 
kripto düşmanı ve Türkiye’de küresel aktörler 
adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı 
acilen aydınlatılmalıdır.”16 Özdağ’la ilgili Bakan 
Soylu’nun ifadeleri ile Semih Yalçın’ın ifade-
leri, iddiaları örtüşmektedir. Muhatap “ajan 
olmakla” suçlanmaktadır. Öyleyse gereği niçin 
yapılmamaktadır?

“KAOS-İSTİKRARSIZLIK” VE 
“PROVOKATÖRLER”

Göçmenler üzerinden başlatılan tartışmalarla 
ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, 
Soylu kadar açık olmamakla birlikte, ima yoluy-
la aynı manaya ve aynı olguya vurgu yapmakta, 
Türkiye’de ve bölgede AB ve ABD tarafından bir 
“kaos ve istikrarsızlık” plan ve projesinin yürür-
lüğe sokulmak istendiğine dikkat çekmektedir: 
“Türkiye’nin bugüne kadar 500 bin Suriyeliyi 
gönderdiği ‘güvenli bölge’ye şimdi de 1 milyon 
göçmen daha göndermesi ve onlara güvenli bir 
yaşam imkânı sunması, AB ve ABD’den oluşan 
Batı ekseninin hiçbirinin işine gelmiyor. Bu 
politikayı, Türkiye’nin hem Suriye’de hem de 
bölge halkları nezdinde itibarını artıracağı için 
engellemek, hem de bölgede kaos ve istikrarsız-
lık yaratmak için istiyorlar…”17

16 Bülent Orakoğlu, agy.
17 Bülent Orakoğlu, agy.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre Türkiye’nin 
Suriye’ye 1 milyon gönüllü göçmen göndermesi, 
AB ve ABD’nin işine gelmemektedir. Öyleyse şer 
ittifakı tarafından göçmenler üzerinden uygu-
lanmak istenen gizli bir operasyon olmalıdır. 
Kaos ve istikrarsızlığı ne ile nasıl ve kimlerle 
gerçekleştirmek istemektedirler. Kamuoyunun 
ikna edilmesi için gerekli belge ve doküman-
ların ikna edici bir şekilde deşifre edilerek ka-
muoyuna açıklanmalı ve göçmenler üzerinden 
kurulmak istenen oyun bozulmalıdır.

Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki 
grup toplantısındaki açıklamalarında Suriyeli 
sığınmacılar üzerinden yürütülen kampanya-
nın farklı boyutlarına dikkat çekmiştir. Konuş-
masında, “Provokatörlerin devrede olduğunu”, 
“anlaşmazlıkların sorun haline getirilmek isten-
diğini”, “olayların iyi analiz edilmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiğini” belirtmiştir: 
“Suriyeli sığınmacıları bahane eden bazı provo-
katörlerin devrede olduğu net olarak görülmek-
tedir. En küçük bir anlaşmazlığın büyütülmesi 
hedeflenmektedir. Biz bu alçakların oyununu 
bozacağız, alayını birden hüsrana uğratacağız. 
Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu ortak 
bir iradeyle Türk milletinin gündeminden 
çıkarmakla mesulüz. Oyun, sinsidir, tehlike kol 
gezmektedir. Hepinizin bilhassa dikkatini çeki-
yorum; cepheleşmelerin açtığı öfke çukurları 
feci sonuçlara kapı aralayacaklardır. Türkiye’de 
geçici koruma statüsünde bulunuyorken hu-
zuru kimler bozuyorsa derhal, gözünün yaşına 
bakılmadan sınır dışı edilmelidir.”18

Özdağ’ın açıklama ve girişimlerini MHP 
lideri Bahçeli, “karanlık mahfiller tarafından 
düzenlenmiş küresel bir operasyon” olarak 
nitelendirmiştir: “Türkiye’miz maksadı bulanık, 
meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak 
olan müflis odaklar eliyle karanlık bir orta-
ma sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine 
sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve 
telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne 
meydan okunmaktadır. Nereye ve hangi çevre-
lere hizmetkârlık yaptıkları sır olmayan menfur 
zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak 
üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum 
huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir 
tehdittir.”19

18 https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?haberSiraNo=153976
19 https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/5002/mhp/

SOROS, KADİFE DARBELER-KARANLIK 
ODAKLAR-KAOS-İSTİKRARSIZLIK DENKLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu, 
MHP Lideri Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Semih Yalçın Ümit Özdağ’ın göçmenler 
ile ilgili yaptığı çıkıştan sonra yaptıkları açıkla-
malarda, Soros ismi ile karanlık odaklar, kaos ve 
istikrarsızlık kavramlarını çok sık kullanmışlar-
dır. “Soros’un Kavalaları” tabiri, bize tüm kadife 
darbeler zincirini hatırlatmaktadır.

Kadife darbeler, seçim endeksli, dış destek-
li, gayrimemnunların ittifakına ve gerilime 
dayalı, seçim öncesi, esnası ve sonrasında sokak 
hâkimiyeti kurarak ve genellikle “yumuşak 
güç” (soft power) kullanarak (zaman zaman, 
özel amaçla sert güç kullanılmaktadır), STK’lar 
aracılığıyla siyasi iktidarları düşürmeyi hedefle-
yen yeni bir darbe türüdür.20 Kadife darbeler, o 
ülkenin yerli görüntülü sivil toplum örgütleri-
nin önderliğinde, kitle hareketi ile yönetimleri 
devirme sanatı olarak tanımlanabilir.

Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan 
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin 
takımı, Soros merkezli Siyonist-mason bir 
kadrodur (Dış Beyin-Birinci Halka) (Şekil-1). Bu, 
hedef ülkelerin dışında bir merkezdir. Hedef ül-
kelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde kadife 
darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içerisinde 
var olan, o ülkenin vatandaşı konumundaki Ma-
son-Sabetayist-Siyonist iş birlikçilerden oluşan 
ikinci derecede bir beyin takımı (iç beyin- ikinci 
halka) daha vardır. Bu iki merkez, mevcut siyasi 
iktidara, sisteme/devlete karşı olan “gayrimem-
nun örgütleri”, bir “çatı kuruluş” etrafında 
(“taşeron yapı”) birleştirerek (yönetimin üçüncü 
halkası), ana stratejiyi ve ana stratejinin öngör-
düğü tüm taktikleri bunlar aracılığıyla hayata 
geçirmeye çalışmaktadır.

“Çatı kuruluşta” yer alan kadroların/yöneticile-
rin tümü, bu iş birliğinden haberdar olmayabi-
lir; ya da meseleye ortak düşmana/rakibe karşı 
çıkar birliği gözüyle bakabilir. “Çatı kuruluş”, 
ülkedeki tüm gayrimemnunları ya da önemli 

Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskani_Sayin_
Devlet_BAHCELI__nin_sosyal_medya_hesabi_twitter_
uzerinden_yayinladiklari_mesajla.html

20 Gene Sharp, Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin 
Teorik Bir Çerçeve, The Albert Einstein Enstitüsü, 2010, 
s.10-16.
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bir kısmını kuşatacak tarzda, öngörülen strateji 
ve taktikleri devreye sokmakta ve ona göre 
davranmaktadır. Gayrimemnunlar, her dinden 
her inançtan ve her siyasi görüşten olabilir. 
Önemli olan mevcut siyasi iktidardan memnun 
olmamasıdır.

Kadife darbelerin en temel özellikleri, diktatör 
inşa edip tüm gayrimemnunları diktatöre karşı 
eylem birliğine sokmak, asker ve polis gücünü, 
bürokrasiyi tarafsız hâle getirmek ya da üstü 
kapalı desteklerini almak, bölmek ve yargının, 
siyasi iktidarın elini kolunu bağlayıcı kararlar 
almasını sağlamaktır. Diktatöre karşı mücadele-
de özgürlükler ve özellikle medyanın özgürlüğü 
çok önemli bir slogandır.

Soros, Sovyetlerin dağılması ile birlikte yeni bir 
savaş türü olarak hocası Karl Popper’in ‘açık 
toplum’ fikrini benimsemiş, bu düşünce üzerine 
bir felsefe ve bir mücadele anlayışı geliştirmiş-
tir. 1945 yılında Karl Popper Açık Toplum ve 
Düşmanları kitabını yazar. Kitabın ana iddiası, 
toplumların “değişmez doğrular” tarafından 
yönetilemeyeceğidir: “Bilimde değişmez doğru-
lar yoktur ve bilimsel önermelerin bilimselliği 
doğrulanamaz olmalarından gelmektedir. İşte 
bu doğrulanamayan bilimsel ifadelere bilimsel-
liğini katan ise olabildiğince ayrıntılı ifadeler 
olmalarıdır. O nedenle toplumlar değişmez 
doğrular tarafından yönetilemez.”21

Soros bu yaklaşımı kendine referans alarak 
toplumları yönetmenin ve var olan iktidarları 
değiştirmenin yöntemi olarak kadife darbe-
ler yaklaşımını benimsemiştir. Açık Toplum 
Enstitüsü’nü bu amaçla kurmuştur. Soros’a göre 
mevcut yönetimler ülkeleri yönetmek için de-
ğişmez bazı doğruları benimsemektedir. Bu yak-
laşımın doğal sonucu Soros’un doğrularını be-
nimsememiş ülkelerdeki “mevcut yönetimlerin 
sivil olanın karşısında bir tehdit olarak kabul 
edildiğini şu açıklamalar ortaya koymaktadır: 
“Piyasa köktenciliği, piyasa merkezli politikala-
rın ürettiği olumlu sonuçların akabinde giderek 
daha fazla itibar kazanmaktadır… (bu durum) 
istikrarı sağlamak ve eşitsizliği azaltmak için 
ekonomiye bir çeşit politik müdahalede bulu-
nulmasını gerekli kılmaktadır. İşte bu noktada-

21 Sinan Oğan, Turuncu Devrimler, Bir Harf Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 507-530.

ki ciddi sorun, politik kararların, piyasalardan 
da kusurlu olmasıdır.”22

Soros belirsizliği benimsediği için “açık toplum” 
kavramının açık bir tanımını özellikle yapmadı-
ğını iddia etmektedir: “Kurduğum vakıf ağında, 
hiçbir zaman açık toplumu tanımlamadık. Eğer 
tanımlasaydık, organizasyon daha kemikleş-
miş hâle gelirdi; bu hâliyle, esneklik ayırt edici 
özelliğimiz oldu. Ortak bir hedef olarak açık 
toplumun benimsenmesinin önündeki engel-
lerden biri, evrensel fikirleri kabul etmeme 
yönündeki hayli yaygın eğilimdir. Açık toplum, 
bir evrensel fikir olarak, özgürlük, demokrasi, 
hukuk düzeni, insan hakları, sosyal adalet ve 
toplumsal sorumluluk ilkelerini temsil etmekte-
dir. İçinde yaşadığımız dünya, bazı yönlendirici 
ilkeler olmadan anlamlandırılamayacak kadar 
karmaşıktır.”23

Soros bir taraftan açık toplum için kesin bir 
tanım yapmadık derken diğer taraftan “bazı 
yönlendirici ilkelere” ihtiyaç vardır, diyerek 
kendi içerisinde ciddi bir tezadı yaşatmakta-
dır. Bu noktada temel soru, bazı “yönlendirici 
ilkelerin” ve “evrensel fikirlerin” çerçevesini kim 
çizecektir ve ne hakla?! Kadife darbelerin felsefi 
özüne yerleştirilmiş olan bu yaklaşım Soros 
ve onun temsil ettiği akımın dümen suyunda 
gitmeyen her ülke, her yönetim ve her düşünce 
yanlıştır, saçmadır, otoriterdir ve diktatörlüktür. 
Bu yönetimlere karşı mücadele etmenin yolu, 
o ülkelerdeki sivil toplum örgütlerini mevcut 
yönetime karşı harekete geçirmektir.

22 Sinan Oğan, age., s. 507-530.
23 Sinan Oğan, age., s. 507-530.
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Soros bu yaklaşım çerçevesinde Açık Toplum 
Vakfı’nı kurdu. 2018 yılı itibarı ile 70’ten fazla 
ülkede faaliyet göstermekte; dünya genelinde 
vakıfların 2017 yılındaki toplam bütçesi 940,7 
milyon dolardır. Kurulduğu günden bu yana 
yapılan toplam harcama 14 milyar dolardır.24 
Krizlere müdahale etmesi, yönlendirmesi 
bağlamında International Crisis Group’u kur-
muştur, ABD’deki en etkin yapılardan Council 
on Foreign Relations yani CFR’nin üyesidir. 
Network Media Programı adında bir medya ağı 
mevcuttur. Doğu ve Güneydoğu Avrupa, Rusya, 
Kafkaslar, Orta ve Güneybatı Avrupa’yı kapsa-
yan ve geniş bir coğrafyaya yayın yapan CIA 
tarafından kurulan Radio Free Europe/Radio 
Liberty’nin arşivlerini satın almıştır. Soros’un 
spekülasyonlarının bu derece etkin olmasının 
nedeni spekülasyonların üst düzey istihbaratla-
ra dayanması ve gizli yollardan kurum içi bilgi 
almasıdır. 1997’de patlak veren Güneydoğu 
Asya krizinin mimarlarındandır ve Alman asıllı 
Yahudi banker ailesi Rothchild’ler ile ilişkisi 
vardır. George Bush, oğul Bush ve Bin Ladin 
ailesi ile irtibatlı Carlyle Grubu ile ilişkilidir, 
silah sanayisinin içindedir ve Pentagon’a silah 
satmaktadır.25

Soros belli bir stratejiye uygun olarak hareket 
etmektedir. SSCB dağıldıktan sonra kadife 
darbeler ile yönetimlerini değiştirmek istediği 
ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Ermenistan, Estonya, Hırvatistan, Karadağ, 
Kazakistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, 
Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, 
Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, 
Tacikistan ve Türkiye.

SOROS-GÖÇMENLER/SIĞINMACILAR 
DENKLEMİ

Bakan Soylu, göçmenler/sığınmacılar olayı ile 
ilgili yaptığı açıklamadan dolayı Özdağ’a niçin 
“Soros’un çocuğu”, “operasyon çocuğu” demiş-
tir? Soros ile Türkiye’ye göç arasında ne tür bir 
ilişki vardır? “Stratejik Göç Mühendisliği” ne-
dir? Bugün Türkiye’de uygulanmakta mıdır? Bu 
bağlamda sorgulanması gereken çok önemli bir 
nokta, “Transit göç ülkesi” olan Türkiye’ye gelen 
Suriyelilerin, Afganlıların, Pakistanlıların, Afri-

24 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46349417
25 Sinan Oğan, age., s. 507-530.

kalıların, AB ülkelerine gitmesini, Türkiye’nin 
niçin engellediği, AB’ye göç etmeleri için 
kapılarını niçin açmadığıdır? Buna Türkiye’yi 
kim ve nasıl ikna etmiştir? Bu sorunun cevabını 
aradığımızda ilginç bir isim ve yapı ile karşı-
laşmaktayız: George Soros ve kurucusu olduğu 
Açık Toplum Enstitüsü.

Soros, Açık Toplum Enstitüsü’nün faaliyetleri ve 
sığınmacı sorunuyla ilgili temaslarda bulun-
mak üzere Kasım 2015’te Türkiye’ye gelmiştir. 
Soros, 8 Kasım 2015’te Wall Street Journal 
gazetesinden Emre Peker ile yaptığı röpor-
tajda, konumuz açısından iki noktaya vurgu 
yapmıştır: “Sığınmacılar Türkiye’de kalmalı, 
bu daha ucuz ve verimli çözümdür. Avrupa’ya 
giden mültecileri Türkiye’de durdurmak için 
iş birliği şart ve başta Almanya Başbakanı An-
gela Merkel olmak üzere Avrupalı liderler bu 
iş birliği için isteklidir.”26 Soros’un bu konuş-
masından sonra, 20 Mart 2016’da, Türkiye ile 
AB arasında, ”Yeni Düzensiz Göçmenlerin Geri 
Kabulü” antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma 
kapsamında; “Türkiye’den Avrupa’ya çeşitli 
yollarla geçen sığınmacılar, 4 Nisan 2016’dan 
itibaren Türkiye’ye gönderilmeye başlanmıştır.”27 
Böylece Türkiye iki yönlü sığınmacı kıskacı-
na alınmıştır: 1. Suriye’den/Afganistan’dan/
Pakistan’dan/Afrika’dan, Türkiye’ye gelen 
sığınmacılar; 2. Türkiye’den Avrupa’ya geçen 
sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesi.

Bu antlaşma ile Türkiye, AB ülkelerine gide-
cek sığınmacıların önünü keserek Türkiye’de 
tutmuş; Türkiye göç açısından AB’nin önünde 
tam bir “tampon ülke” hâline gelmiştir. Bunun 
neticesinde Türkiye’deki göçmen sayısı gittikçe 
artmıştır. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a 
göre Türkiye, AB ile imzaladığı bu anlaşmanın 
sonucunda AB’ye olan göçün önünü keserek 
AB’ye çok büyük bir iyilikte bulunmuştur. 
Yıldırım, 24 Kasım 2016’da TRT’de yaptığı bir 
konuşmada AB’ye yapılan iyiliğin düzeyini be-
lirtmek için, “Türkiye olmasa, akın akın mülte-
ciler Avrupa’yı istila edecek.”28 ifadesini kullan-
mıştır. Yıldırım’ın bu ifadesi hem düşündürücü 
hem üzücü hem de ibret vericidir.

26 Mehmet Ali Güller, “Soros İstedi, AKP Türkiye’yi 
‘Tampon Ülke’ Yaptı”, Cumhuriyet, 9 Mayıs 2022.

27 Mehmet Ali Güller, agy.
28 Mehmet Ali Güller, agy.
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Bizim açımızdan ilginç ve önemli olan Soros’un 
Türkiye üzerinden AB’ye olan göç olayı ile yakın-
dan ilgilenmesi; “Gerçek bir kriz bunun farkına 
varılmalı. Avrupa Birliği’ni tahrip edebilecek 
bir süreç yaşanıyor”, “…AB maliyeti nereden 
karşılayacağını bilmiyor.” diyerek Avrupalı 
liderlere ve Birleşmiş Milletler’e ve Türkiye’ye 
göçle ilgili ‘6 adım’ önerisini (“Mülteci Başına 
15 Bin Avro”, “Yeterli Destek Sağlanmalı”, “Göç 
Birimi Oluşturulmalı”, “Global Standartlar”, 
“Güvenli Kanallar”, “STK’ler Harekete Geçmeli”) 
sunmasıdır. Önerisinde Soros, Türkiye’nin AB’ye 
olan göçü ülkesinde durdurmasında Türkiye’nin 
çıkarının ne olacağını sorarak Türkiye’yi 
yemlemek istemektedir: “Türkiye’nin çıkarı ne 
olacak? Üstlendiği maliyetler telafi edilmeli. Ve 
maliyetler geçmişte olduğundan çok daha fazla 
artacak. Türkiye ile AB’nin yakınlaşmaya ihti-
yacı var. Bir süre önce Türkiye Rusya ilişkileri 
çok yakındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’i 
rol model olarak kabul ediyordu. Ancak bu 
ilişkiyi Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi bozdu. 
Rusya büyük Katherina dönemine döndü. Bu 
Ortodoks Hristiyanların çıkarlarını savunmak 
yani haçlı seferlerini başlatan zihniyettir. Rusya 
kendi geleneksel modeline döndü. Ve Erdoğan’ın 
amaçları arasında mutabakat mümkün değil. AB 
de Türkiye de birbirine muhtaç.”29

Soros’un Türkiye üzerinden AB’ye yönelen göçle 
ilgisinin sebebini anlayabilmek için “Stratejik 
Göç Mühendisliği” kavramının ne olduğunun 
hatırlanmasında fayda vardır. Bu konularda 
çalışan M. Greenhill bu kavramı aşağıdaki 
gibi açıklamaktadır: “Stratejik göç mühendis-
liği tabiri, devletler ya da devlet dışı aktörler 
tarafından, belli bir bölgede yaşayan nüfusun 
güçlendirilmesi, zayıflatılması ya da muhtevası-
nın değiştirilmesini sağlayan yollarla, askerî ve 
siyasî amaçlar dâhilinde kasti şekilde yaratılmış 
iç ve dış göçleri ifade ediyor… Mühendislik eseri 
göçleri yaratan araçlar, tehditten askerî güç 
kullanımına, kazanç vaadinden finansal teşvik-
lere, hatta normalde kapalı olan sınırların açılıp 
basitçe geçişin kolaylaştırılmasına uzanan geniş 
bir skalayı kapsıyor.”30 Bu kavram çerçevesinde-

29 George Soros, “Suriyeli Mültecilerin Yıllık Maliyeti 11 Milyar 
Euro”, Hürriyet, 9 Kasım 2015. Murat Sabuncu, “Erdoğan’ın 
Rol Modeli Putin’di”, Cumhuriyet, 9 Kasım 2015.

30 Kelly M. Greenhill, “Bir Savaş Silahı Olarak Stratejik Göç 
Mühendisliği”, Journal of Civil Wars, 2008; https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698240701835425

ki “kapalı olan sınırların açılıp basitçe geçişin 
kolaylaştırılması” ifadesini göz önüne aldığımız-
da Türkiye’nin Irak-Suriye sınırındaki mayınla-
rın temizlenmesi olgusu, şer ittifakı tarafından 
önceden planlanan Arap Baharı kadife darbe 
sürecinin bir parçası mıydı? O zaman mayınları 
temizledik, şimdi de duvar yapmaktayız!

Soros, muhtemelen stratejik göç mühendisliği 
kapsamında, “belli bir bölgede yaşayan nüfusun 
güçlendirilmesi, zayıflatılması ya da muhtevası-
nın değiştirilmesi” ile ilgili olarak AB ile Türkiye 
arasında arabuluculuk yapmıştır. Bu girişimi ile 
Türkiye’de bir kadife darbe için gerekli ortamı 
sağlayacak bir zaman kazanmak istemiş olabilir. 
Nitekim Türkiye’de göçmen sayısının artma-
sı ve siyasi iktidarın göçmen politikasındaki 
gösterdiği zafiyetler, bugün Soros’a ekonomik 
kriz üzerinden Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinin 
yedinci aşamasını başlatma imkân ve fırsatını 
vermiştir.

SOROS VE TÜRKİYE

Türkiye’nin 1999 AB adaylığından sonra, Tem-
muz 2001 de Soros’un Açık Toplum Enstitüsü, 
İstanbul’da bir irtibat bürosu kurmuş; Ekim 
2004’de de büro temsilcilik statüsüne kavuştu-
rulmuştur. Başlangıçta açık toplum enstitüsü 
kurmak yerine temsilcilikle faaliyet gösteril-
miş ve Türkiye’de var olan ve Açık Toplum 
Enstitüsü’nün çalışma alanında çalışan bazı 
kuruluşlar ile iş birliği yapılıp onların destek-
lenmesi benimsenmiştir. Kurulan Açık Toplum 
Enstitüsü’nün Türkiye Temsilciliği danışma 
kurulu başkanı ve aynı zamanda Türkiye Eko-
nomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) Yönetim 
Kurulu Başkanı Can Paker’di.31 2008 yılında ise 
Türkiye’de Açık Toplum Vakfı kurulmuştur ve 
2001-2006 döneminde Türkiye’de 86 projeye 
7 milyon dolar destek vermiştir. Açık Toplum 
Vakfı’nın kurucu Mütevelli Heyeti’nde Can 
Paker, Osman Kavala, İshak Alaton ve Murat 
Sungur; Kurucu Yönetim Kurulu’nda Can Paker, 
Osman Kavala ve Leyla Alaton yer almıştır. 
Kerim Paker ile Üstün Ergüder ise yedek üyeler 
olup İshak Alaton deneticidir.32

31 Sinan Oğan, age., s. 507-530.
32 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46349417
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Soros’un Türkiye’de yol boyu değişik danış-
manları olmuştur: Dr. Can Paker (Başkan-İş 
Adamı-TESEV), Nebahat Akkoç (Sivil Toplum-
Diyarbakır Kadın Merkezi), Özlem Dalkıran 
(Uluslararası Af Örgütü), Neşe Düzel (Gazeteci), 
Ömer Madra (Açık Radyo’nun sahibi), Nadire 
Mater, Prof. Dr. Ahmet İnsel (Akademisyen-Ya-
zar), Prof. Dr. Eser Karakaş (Akademisyen-Ya-
zar), Osman Kavala (İş adamı), Oğuz Özerden 
(Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı), 
Salim Uslu (Hak-İş Konfederasyonu Başkanı).33

“Vakfın 2008-13 yılları arasındaki 5 yıllık döne-
mi kapsayan faaliyet raporunun girişinde İshak 
Alaton imzasıyla yer alan yazıda, kaynaklarının 
“çok büyük ölçüde” Soros’tan geldiği belirtil-
mektedir: “Açık Toplum Vakıflar ağı uluslararası 
ölçekte günümüzde 72 ülkede faaliyet gösteri-
yor. Faaliyetleri için gerek duyduğu kaynakları 
çok büyük ölçüde, kurucusu olan ve Wall Street 
tarihinin en başarılı yatırımcısı sayılan George 
Soros sağlıyor. Bu raporda göreceğiniz gibi, 
Açık Toplum Vakfı’nın bu kaynaktan elde ettiği 
yıllık ortalama 4 milyon TL gibi bir fon söz 
konusudur.”34

Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı 5 yıllık dönem-
de, 2008-2013, “aralarında TOG, TESEV, DİTAM, 
DİSA, SALT, TÜSEV, GPOT, Anadolu Kültür, 
KA-MER, LGBT gibi örgütlerin/kurumların de 
bulunduğu 75 sivil toplum kuruluşu; aralarında 
Koç, Bilgi, Kültür Üniversitelerinin yanı sıra, 
Boğaziçi Üniversitesi’nin de bulunduğu 15 fark-
lı kamu kurumu ile toplam 252 projenin içinde” 
yer almış, 755 bin 774 kişi ile temas kurulmuş; 
bu beş yıllık dönemde STK ve kamu kurumla-
rının projelerine 11,6 milyon TL maddi destek 
sağlanmıştır. 2016 yılında ise 53 kurumun ger-
çekleştirdiği 64 projeye 5,5 milyon Türk lirası 
destek verilmiştir. Bunun 1,8 milyon Türk lirası 
mültecilerle ilgili çalışmalara harcanmıştır.35

33 Erhan Öztürk, “Darbelerin Gölgesi Soros”, Tercüman, 
28-30 Mart 2005.

34 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46349417
35 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46349417

Son dönemde Suriyeli mültecilerle ilgili yapı-
lan çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda 
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştır-
maları Merkezi (HUGO) ile İltica ve Göç Araştır-
ması Merkezi (İGAM), 2017 tarihli Suriyeliler 
Barometre Raporunu gerçekleştirmiştir. “Ayrıca 
GAP Gençlik Derneği ile Suriyeli mültecilerin 
haklarını öğrenmelerini destekleyen ve Suriyeli 
öğretmenlere Türkçe ders verilmesini öngö-
ren projeler de Açık Toplum Vakfı tarafından 
desteklenmiştir.36

Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’de destekledi-
ği bazı projeler şunlardır: “Bağımsız Türkiye 
Komisyonu, Ders Kitaplarında İnsan Hakları 
Taraması, Eğitim Reformu Girişimi, Sosyal 
Politika Forumu, Herkes İçin İnsan Hakları, 20 
İlde İnsan Hakları Filmleri Gösterimi, Bireysel 
Silahsızlanma Projesi, STK Eğitim Merkezi, Ge-
zici Afet Eğitim Merkezi, KAGİDER Kadın Fonu, 
Namus Cinayetlerini Önleme Projesi, Kadın 
Filmleri Festivali, Açık Radyo, Beyoğlu Gazetesi 
ve Uluslararası Basın Enstitüsü ile birlikte Gaze-
tecilik Eğitim Semineri, LGBT Hakları, Tutuklu 
Hakları vb.”37

SONUÇ

Soros ve ekibinin göçmenler/sığınmacılar/
mültecilerle ilgi yaptıkları çalışmaları, kadife 
darbeler ve stratejik göç mühendisliği kapsa-
mında ele aldığımızda mesele, “ensar-muhacir 
kardeşliğinin” dışına taşınabilecek bir sorun 
olarak karşımıza çıkarılabilir. Stratejik göç mü-
hendisliği tanımında yer alan “devletler ya da 
devlet dışı aktörler tarafından, belli bir bölgede 
yaşayan nüfusun güçlendirilmesi, zayıflatılması 
ya da muhtevasının değiştirilmesi” olgusu ciddi 
bir tehlikenin işaretlerini vermektedir.

Suriye, Afgan, Pakistan, Afrika göçmenleri ara-
sında CIA, MOSSAD, MI6, KGB, Muhaberat, İran, 
Fransız, Alman istihbarat ajanlarının vb. 

36 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46349417
37 https://www.bbc.com/turkce/haberler-

turkiye-46349417, Erhan Öztürk, agy.

Göçmenlerle ilgili ikna edici belge ve dokümanlar yerinde zamanında toplumla 
paylaşılmalı ve halkın gönlü kazanılmalı ve ikna edilmelidir. Hayat pahalılığının, 
ekonomik krizin ana müsebbibi göçmenler gösterilmek istenmektedir.
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olmaması mümkün değildir. Bunlar şimdilik 
uyuyan hücrelerdir. Yarın göçmenle/ sığınma-
cılarla ilgili gerekli şartlar toplumsal düzlemde 
oluştuğunda, toplumsal gerilim arttığında, 
süreci hızlandırmak amacıyla bu unsurlar 
harekete geçecekler, geçirileceklerdir. Devlet 
Bahçeli’nin, “Düzensiz göçün, adı konmamış bir 
istila” olduğunu belirtmesi, mevcut göç olayında 
yaşanacak olan ciddi bir tehlikenin varlığına 
işaret şeklinde değerlendirilmelidir: “Düzensiz 
göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar 
derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacılar, 
ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan 
sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sı-
nırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen 
Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur.”38

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan bu konuda 
“sesli işgal” kavramını kullanmaktadır: “Özellik-
le son 20 yılda gelenlerin büyük çoğunluğunun 
Türkiye’ye uyum sağlayamadığı ise bilinen bir 
gerçek.  İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 
Ulusal Planı, 2005 yılında son hâlini alarak AKP 
hükûmeti döneminde hazırlandı. Henüz 2005 
yılında sanki Arap Baharı’nın yaratacağı göç 
dalgası bilinerek Türkiye’nin göç politikasına 
müdahale edilmesi tesadüf olabilir mi? Cumhu-
riyet tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bu göç 
akını, artık sessiz işgal olmaktan çıkmış sesli bir 
işgale dönmüştür. Türkiye, AB tarafından kendi-
sine dayatılan eylem planını yırtıp atarak yerli 
ve milli bir Göç ve Sığınmacı Eylem Planı’nı 
uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden oluş-
turmak zorundadır. Sessiz işgalin, sesli işgale 
dönüşmesine dur demek hepimizin; bu ülkenin 
kurucu iradesine, milletimize, tarihimize karşı 
bir sorumluluğudur.”39

MHP’nin 2018 tarihli Sınırı Aşan Göçler 
Raporu’nda Türkiye’de yaşanan göçmen olayı 
hayli geniş bir şekilde, farklı boyutları ile analiz 
edilmiş ve yol boyu muhtemel tehlikelere dikkat 
çekilmiştir. Raporda Türkiye’nin uyguladığı 
“açık kapı politikasının”, “denetimsiz, stratejisiz 
göç olgusunun” Türkiye için ciddi bir sorun 
meydana getireceği ifade edilmiştir: “Türk 
toplumuyla arasına mesafe koyma eğilimin-

38 https://www.ensonhaber.com/gundem/358-devlet-
bahcelinin-grup-toplantisi-konusmasi

39 Sadettin Tantan, “Sessiz Değil Sesli İşgal!”, Cumhuriyet, 
6 Mayıs 2022.

de olan ve Türk toplumuna uyum ve aidiyeti 
yetersiz olmasına rağmen vatandaşlık yoluyla 
Türkiye’de kalıcı hâle gelmeye başlayan bir nü-
fusun Türkiye’nin geleceği açısından tehditler 
barındırdığı açıktır. …Bu tehdidin boyutu özel-
likle büyük devletlerin kışkırtmalarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yıkıcı veya bölücü bir mahiyet 
kazanması da mümkündür…

Bu bağlamda toplumsal çatışma sinyallerinin 
de mevcut olduğu bir sosyolojide oy kaygısının 
ötesine geçen politikalar belirlenmesi zaruridir. 
Aksi takdirde gerek sosyal gerekse de güvenlik 
krizlerinin ortaya çıkacağı kaçınılmaz bir ger-
çektir… Türkiye’de uluslararası koruma kapsa-
mında bulunan yabancılara, özellikle de Suri-
yelilere, ilişkin olarak ayakları yere basan bir 
kalıcı çözüm geliştirilmesinin Orta Doğu’nun 
kırılgan ve yıkıcı ikliminde Türkiye için bir 
beka sorunu olduğu açıktır… İnsani değerler ile 
ülke çıkarları arasında bir denge sağlanması ve 
sürecin doğru yönetilmesi önemlidir.”40

Yaklaşık dört yıl önce hazırlanan bir raporda 
gelecekte Suriyeli göçmenlerle ilgili meydana 
gelebilecek muhtemel tehlikelere dikkat çekil-
mesi çok önemli bir olgudur. MHP bu raporu 
normal şartlar altında başta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan olmak üzere devletin tüm kurumlarına 
ve de tüm siyasi partilere göndermiş olmalıdır. 
Devlet, bu ve buna benzer raporlardaki verileri, 
önerileri göz önüne alarak çok hızlı bir şekilde 
gelişmekte olan soruna çözüm bulmalı, gerilimi 
düşürmeli, iç bütünlüğü sağlamalıdır.

Göçmenlerle ilgili ikna edici belge ve doküman-
lar yerinde zamanında toplumla paylaşılmalı 
ve halkın gönlü kazanılmalı ve ikna edilmelidir. 
Hayat pahalılığının, ekonomik krizin ana mü-
sebbibi göçmenler gösterilmek istenmektedir. 
Göçmenlerle ilgili yapılan şikâyetler görme-
mezlikten gelinmemeli, yapılan hatalar varsa ki 
vardır, düzeltilmelidir. Aksi takdirde ekonomik 
krizin meydana getirdiği stres, gerilim çok 
ciddi bir fay hattı oluşumuna sebebiyet vererek 
göçmenler üzerinden bir sosyal patlama hayata 
geçirilebilir. Buna imkân verilmemelidir.

Henüz Vakit Varken!

40 Milliyetçi Hareket Partisi, Sınırı Aşan Göç Komisyonu, 
Sınırı Aşan Göçler Raporu, AR-GE Yayınları 1, Ankara 
2018, s. 155-158.
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G Ü N D E M

İRAN IRAK’TAN SONRA  
LÜBNAN’DA DA YENİLDİ

Yasir Ebu HİLALE

S ünni çoğunluğa sahip Arap ve 
İslâm dünyası İran’daki İslâm 

Cumhuriyeti rejimine mezhepçi bir 
gözle bakmadı. Humeyni’ye Şah’ın 
zulmüne, Batı hegemonyasına ve 
Siyonist nüfuza karşı devrimci bir 
lider olarak bakıldı. Irak-İran sava-
şının acılarına, Irak ambargosunu 
ve savaşını desteklemesine, Irak’ta-
ki mezhep savaşına kötü katkısına 
rağmen İran, Lübnan’da 2006 Tem-
muz savaşı sonrası Arap ve İslâm 
dünyasında mezhepçi bölünmüş-
lükten uzakta büyük bir popülerlik 
kazandı.

Bu popülerlik, İran’ın hâlâ ısrar etti-
ği mezhepçi, küstahça politikaların 
sonucu olarak gerildi ve hatta dağıl-
dı. Lübnan ve öncesinde Irak’taki 
seçimler İran’a yönelik Şii ve müt-
tefik çevrelerde dahi artan öfkenin 
boyutunu gözler önüne serdi. İran 
Şii’si ve Sünni’siyle bölgeye tek üm-
met ve birleştirici vatan kavramın-
dan uzakta bağımlılık zihniyeti ve 
kaba bir mezhepçilikle muamele 
etti. Lübnanlılara toparlayıcı va-
tan düşüncesinden tamamen uzak 
şekilde davrandı. Ülkeyi yönete-
cekleri, Hıristiyanları ve Sünnileri 
yönetecekleri belirleyen kendisidir. 
Lübnan Güçleri ve diğer rakipleri-
ne karşı Mişel Avn ile ittifak kurdu. 
Uluslararası soruşturmaların orta-
ya koyduğu üzere baba Hariri’nin 
öldürülmesinden Saad Hariri’nin 
kuşatma altına alınmasına ve ona 
rakip Sünni liderler çıkarılmasına 
kadar Hariri’nin liderliğinin bitiril-
mesine katkıda bulundu.

Hizbullah Sünnilere dişini gös-
terdi, Hariri’nin evini pas geçti ve 
Lübnan’da Hizbullah’a öfke besle-
meyen Sünni bulmanız zorlaştı. Bu 
mezhepçi politikalar öfkeli Sünni 
bir kısım gencin intikam duygusu 
ve ayaklar altına alınmış onur ara-
yışıyla DEAŞ ve benzerlerine yönel-

mesine katkıda bulundu. Hariri’nin 
seçimlerin boykot edilmesi çağrı-
larına rağmen öfke Hizbullah aley-
hine bir oylamaya dönüştü. Sünni 
bölgelerde Hizbullah ve müttefik-
leri geriledi, değişim isteyen genç 
adaylar ve örgütün rakipleri kazan-
dı. Örgütün Sünnilere yönelik itti-
faklarında iğrenç bir mezhepçilik 
kokusu geliyor. Hizbullah General 
Avn ile ittifak kurarak -casusluk ağ-
ları ve Güney Lübnan Ordusu’nun 
kalıntıları aracılığıyla- Lübnan ka-
nına eli bulanmış önde gelen İsrail 
uşaklarını affetme derecesinde mü-
samaha gösteriyor. Bu müsamaha 
Şeyh Ahmed el-Esir davası gibi Sün-
nilerin güvenlik sorunlarına sert 
yanlı bir tutuma dönüşüyor.

İran ve Hizbullah Lübnan’daki ha-
tanın bedelini ödedi. Sadece Sün-
nilere yönelik değil, genel olarak 
Lübnan’a yönelik hatanın bedeli bu. 
Lübnan’ı kendine ait bir kimliği bu-
lunan bir ülke değil de Suriye, Irak 
ve Yemen gibi çekişme sahaların-
daki ülke olarak gördüler. Irak’taki 
yenilgi Lübnan’dakinden daha sert 
ve net oldu. Çünkü oradaki hatala-
rı daha büyüktü. Hasan Nasrallah’ı 
ortak olarak gördüler ve kendisine 
Irak ve Yemen dosyaları da dâhil 
çokça dosya verdiler. Temsilcisi din 
adamı Muhammed Kevserani’nin 
önceleri Kasım Süleymani ve son-
rasındaki Kani ile birlikte Iraklı 
siyasetçilerin akıbetini belirleyen 
isim olduğu biliniyor. Sınırsız bo-
zulmaya giden her sınırsız otorite 
gibi kardeşi iş adamı Adnan Kevse-
rani kendisinin Irak’taki siyasi ve 
güvenlik nüfuzunu ticari çıkarlar 
için kullandı, nüfuz satın alınması 
için iki yönlü bir yol açtı. Mevki is-
teyen ona katılıyor ve mevkide olan 
da kendisinin ortağı oluyor. Dahası 
İran, Lübnan haşhaşı ve Suriye Cap-
tagon’una dayanan uyuşturucu ve 
silah kaçakçılığı ağlarını kurdu.

İran, Irak’taki müttefiklerine 
Nasrallah’a gösterdiği muamele 
gibi davrandı. Üstünlük ve bağım-
lılık temelli bir muamele bu. Sün-
nilere muamelesi ise bitmeyen bir 
mezhep savaşı oldu. Sünni liderler 
ve en başta en büyük Sünni blok 
Egemenlik İttifakı lideri Şeyh Ha-
mis el-Hancer, Haşdi Şabi’den ye-
rinden edilenlerin iadesi, tutuklu-
ların ve haksız yere idama mahkûm 
edilmişlerin serbest bırakılması 
gibi basit ödünlere dayalı ulusal 
ortaklı inşa etme yolunda İran’a 
bağlı Şii liderlerle yeni bir sayfa aç-
maya çalıştı ancak başarılı olamadı. 
Sünni çocuklar, kadınlar ve yaşlılar 
hâlâ kendi ülkelerinde kamplarda 
yaşıyorken, Hizbullah milisleri on-
ların ülkelerini işgal ediyor ve en 
seçkin gençleri hâlâ cezaevlerinde. 
Hancer Amerikan yaptırım listesi-
ne alındı ve yerinden edilmiş Cerb 
el-Sahr halkını ülkelerine iadesinde 
başarılı olamadı. Geçen ekim seçim-
lerinde Arap Sünnileri ve Barzani it-
tifakının başını çeken Hancer, Sadr 
hareketi ile ittifak yaptı. İran bu 
ittifakla saygın bir ilişki kurmadı ve 
en büyük Şii bloğu içermesine rağ-
men Şiiler için tehdit olarak görül-
dü. Sanki mezhepçi olmayan siyasi 
çoğunluk mantığıyla çalışmak ve 
vatanseverlik mezhebin eksiklerin-
denmiş gibi. Hancer ve Sadr nor-
malleşmeye yönelik net tutumları 
olan iki Iraklı politikacıdır. ABD bu 
ikisini İran direnişini desteklemek-
te suçladı. İran ortaklık ve siyasi 
ittifak mantığıyla davransaydı bu 
iki isimden daha iyisini bulamazdı. 
Ancak İran’ın mantığı bağımlılık ve 
ilhaktır.

İran, Lübnan ve Irak’ta yenildi. 
Suriye ve Yemen’de de seçimler ya-
pılsaydı kendi yandaşları hezimete 
uğrardı. Hâlâ kayıplarını kâra çevir-
mesi için önünde kaçırılmaması ge-
reken bir fırsat var. Tabi komşuluk 
ortaklık, ümmet ve vatan mantığı-
na uygun şekilde davranma kararı 
alması şartıyla. Fakat tüm bunlara 
karşı mezhepçilik yaparsa mezhep 
sahipleri veya onlardan kalanlar 
dahi kaybedecektir.

(El Arabi El Cedid, 19 Mayıs 2022)
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ORTADOĞU’DAN

ABD VE AVRUPA’NIN ENFLASYONLA 
MÜCADELE SEÇENEĞİ İRAN MI?

Hazım AYYAD

E nflasyon, ABD ve Avrupa’da 
korkutucu bir sorun hâlini 

aldı. Avrupalılar ekonomik krizin 
artmasının ve büyüme oranla-
rının yavaşlamasının sorumlu-
luğunu -Amerikan faizinin yanı 
sıra- petrol ve gaza yüklüyorlar.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı 
Christine Lagarde göre enflasyo-
nun Avrupa’da yüzde 50 artma-
sının sorumlusu enerji. Lagarde 
Avrupa’nın Ukrayna Savaşı ve 
Rus yaptırımlarıyla birlikte eko-
nomik uyum çabalarını engel-
lemedeki rolü sebebiyle ABD’ye 
para politikalarını dizginlemesi 
çağrısında bulundu.

ABD yönetimi bu davete, bazen 
Federal Rezerv Sistemi Başkanı 
Jerome Powell, bazen de ABD 
Hazine Bakanı Janet Yellen üze-
rinden 19 Mayıs’ta Almanya’da 
gerçekleşen ve G-7 ülkelerinin 
maliye bakanlarının katıldığı 
Bonn toplantısında cevap verme-
yi reddetti.

ABD-Avrupa arasındaki görüş ay-
rılığı Rusya’ya karşı güçlü ittifakı 
tehdit ediyor. ABD enflasyonu dü-
şürmenin temel aracı olarak faiz 
oranlarını yükseltme seçeneğine 
güvenirken Avrupa enflasyona 
karşı koymak için enerji ve gıda 
kaynaklarına bel bağlıyor.

Çıkarların farklılığı, Avrupa ve 
ABD’yi enflasyonu ve siyasi an-
laşmazlıkları aynı anda dizginle-
mesi umuduyla İran seçeneğini 
etkinleştirmeye sevk ediyor. Özel-
likle de enflasyonla mücadele yol-
ları etrafındaki anlaşmazlıklar ve 
ekonomik toparlanmanın yavaş-
laması Rusya karşısında mütte-

fiklerin birliğini ve kenetlenmesi-
ni tehdit ediyor. Macaristan, Rus 
petrol ambargosunu kesin dille 
reddediyor ve herhangi bir adım 
atmadan önce tazminat talep 
ediyor. Bu karşılanması zor bir 
durum. Zira diğer AB ve NATO ül-
keleri de Macaristan’ı emsal alıp 
tazminat talebinde bulunmakta 
yarışacaklardır. Bu da Avrupa 
Merkez Bankası üzerindeki mali-
yeti arttıracaktır.

Bu denklem gölgesinde İran, Av-
rupa kıtasında enflasyonu dizgin-
lemek ve Avrupa para politikası-
nı korumak için en az maliyetli 
seçeneklerden biri olarak belirdi. 
Özellikle de İran Petrol Şirke-
ti Müdürü Muhsin Haceste’nin 
İran’ın mart ayındaki üretiminin 
Tahran’a yönelik yaptırımlar ön-
cesi seviyesine döndüğünü be-
lirterek günlük 3,8 milyon varile 
ulaştığını, Rusya’ya yönelik yap-
tırımlardan ve öncesinde enerji 
stoklarının tükenmesinden mü-
tevellit oluşan talebi, Hindistan, 
Çin ve Asya açığını kapattığını 
belirtmesi sonrası. Rakamlar 
Tahran’ın Avrupa için güvenli sı-
ğınak olduğunu doğruluyor.

Ayrıca İran Enerji Bakanı Cevad 
Ovci’nin İran’ın mart ayı satışla-
rının geçen yılın mart ayından 
2,5 kat artarak 18 milyar dolara 
ulaştığı yönündeki açıklaması ve 
Ukrayna ve Avrupa kıtasındaki 
kriz Tahran’ı, zaman zaman teh-
dit eden ekonomik kriz ve sosyal 
karışıklıklardan kurtaran bir can-
kurtaran sandalı haline getirdi.

Denklem Avrupalıları Viyana’da 
nükleer antlaşmasının geçmesi 

umuduyla baskıyı iki katına çı-
karmaya sevk ediyor. Buna karşın 
ABD de Arap bölgesinin ve Batı 
Asya’daki ortaklarına İsrail ve 
Körfez’in muhalefetini baypas et-
meleri baskısında bulunuyor.

ABD faizi yükseltmek ile petrol 
fiyatını düşürme ve Avrupa’ya 
akışını temin etmek arasında 
bir konsensüs kurarak enflasyon 
sorununu çözme çabası içinde, 
bunun için Tahran’la antlaşmaya 
varma çabalarını yoğunlaştırdı. 
Hatta o derece ki Washington İs-
raillileri, Devrim Muhafızlarını 
kısmen de olsa yaptırım ve am-
bargo listesinden çıkarmaya ikna 
etmek için Yahudi Kâh örgütünü 
terör listesinden çıkardı.

Keza Washington, Riyad yöne-
timine, en önemlileri Yemen’de 
ateşkesin gözetilmesi ve Suudi 
Arabistan’ın gelecek ayın başın-
da komutanlığını alacağı Bah-
reyn’deki Amerikan Merkezi 
Komutanlığının (Cintcom) kont-
rolü altında 159 karma güç inşa 
etmek olan garantiler verdi.

Sonuçta petrol, enflasyon ve faiz 
Avrupa ve ABD’nin aktif çıkarla-
rıdır. Netice Avrupa ve ABD’de 
ekonomik çöküş, uluslararası 
konumunu ve çıkarlarını bitire-
cek siyasi karışıklıklar ve nüfuz 
bölgesinde devrimler olacaksa 
Rusya’ya karşı zafer kazanmanın 
bir anlamı yoktur!

(Ürdün Sebil, 22 Mayıs 2022)

İran Enerji Bakanı Cevad Ovci 

 umranmran | Haziran 2022 | 27



G Ü N D E M

ŞİRİN EBU AKİLE’NİN ŞEHADETİ VE 
TARİHİ AN

Münir ŞEFİK

Ş irin Ebu Akile’nin şehadetiy-
le ilgili çok şey söylendi ve 

söylenecek. Şehadeti uluslararası 
bir haber ve Filistin’in tarihî bir 
sembolü oldu. Ve daha da fazlası. 
Daha sonraları da hep böyle kar-
şılanacak. Çünkü şehadeti okuyu-
cunun duygularını, kalbinde ve 
zihninde bıraktıklarını doğrudan 
ifade ediyor.

Kudüs’teki kitlelerin ve düşman-
ların engellerinden kaçanların 
Şirin’in tabutu arkasında toplan-
ması Siyonist oluşumun öfkesini 
ve şaşkınlığını arttırdı. O derece 
ki Siyonist orduyu tabutun yürü-
yüşüyle çatışır hâle getirdi.

Öncelikle üzerinde durmamız ge-
rekli iki soru oluştu. Birincisi ni-
çin Şirin Ebu Akile böyle önceden 
planlanmış ve kararlılıkla idam 
cezası infazını andıracak şekilde 
kasıtlı bir suikastla hedef alındı? 
Ve niçin Şirin Ebu Akile ulusla-
rarası bir haber, Filistin sembolü, 
bu dünyadaki her özgür kişinin, 
hakka ve adalete inanan, zulmü, 
vahşeti ve ırkçılığı reddeden her-
kesin dilinde bir muştu oldu

İlk sorunun cevabı Şirin Ebu 
Akile’nin Filistin’de Al Jazeera 
kanalının 25 yıl boyunca savaş 
muhabiri geçmişiyle ilgilidir. 
Bu süre zarfında Şirin, Siyonist 
oluşumun ordusunun vahşetini, 
suçlarını ve Siyonist politikala-
rın uygulamalarını ortaya koyma 
noktasında cesur ve adil bir ses 
oldu. Tüm bunlar güvenlik ve si-
yaset organlarının raflarında bar-
dağı taşıracak kadar büyümeye 
ve şişmeye başlayan bir dosyaya 
dönüştü ve kendileri açısından 
geç sayılabilecek idam hükmü 11 
Mayıs 2022 günü Cenin kampı 
baskını çatışmasında çıktı.

Suikast tesadüfen veya yanlışlıkla 
yahut bir öfke anında gerçekleş-
medi, medya haberini ve fotoğ-
rafı gösterilerin, kurşunun, taşın 
ve fişeklerin işgalle mücadelede 
yaptıkları gibi etkin kılan bir kıza 
yönelik derin öfke birikiminden 
sonra geldi.

İkinci sorunun cevabı ise Şirin 
Ebu Akile’nin varlığının, Siyonist 
ordunun Cenin kampını basma-
sıyla karşılaştığı o tarihi anda 
saklıdır. Baskın silahlı direniş 
tarafından, gençlerin ve halkın 
taşla ve molotof kokteylleri ile ka-
tılmasıyla dördüncü veya beşinci 
kez başarısız kaldı. Yani suikast 
gece vakti, bir başka yerde ve şart-
larda yapılsaydı gündüz vakti ve 
bu mekânda yapılmasının etkisi-
ni göstermezdi.

Şirin Ebu Akile’yi askerî baskını 
püskürtme amaçlı direnişle ve 
halk ayaklanmasıyla bir araya ge-
tiren tarihî an, uluslararası, böl-
gesel ve Filistin tarihî anının bir 
parçasını temsil ederek Şirin Ebu 
Akile’nin şehitliğini uluslararası 
bir haber, direnişi ve dünyanın 
özgür insanlarını bir araya geti-
ren bir cephede Filistin sembolü 
yaptı.

Şirin Ebu Akile’nin bu tarihî an-
daki şehitliği ABD-Batının çifte 
standartçı tutumunu gözler önü-
ne serdi, ABD’nin Ukrayna ve 
Filistin’deki yaptıklarını ifşa etti.  
Şirin şehit olurken ABD ve Batı 
Rusya’ya karşı uluslararası bir sa-
vaş yürütüyordu. Ukrayna Cum-
hurbaşkanı Volodimir Zelenski 
bu savaşa ve ön ödemeli bir ücret-
le onlar adına girdi. Zira bir anda 
ABD ve Batı’nın gözünde sonuna 
kadar aleni şekilde desteklenen 
meşru silahlı direniş oldu. Oysa 

Filistin direnişinin meşruiyetini 
inkârları ve terörist olarak gör-
meleri yönünde uzun bir tarihe 
sahipler ve sadece Filistin’de sa-
vaşlar açmayan, aynı zamanda 
halkının üçte ikisini güç ve kat-
liamlarla yerinden eden, onların 
yerine yerleşimcileri yerleştiren 
Siyonist oluşumu desteklediler.

Şirin’in şehadeti Filistin davası-
nın adaletine, nehirden denize 
halkının hakkına güvenilir bir ta-
nık oldu. Keza Siyonist oluşumun 
suçlarının da şahidi oldu. Bu yüz-
den Batılı politikacılar ve ekseri 
medyası haberi olduğu gibi ak-
tarmakta bir zihin karışıklığı ya-
şadı. Joe Biden’e Şirin Ebu Akile 
suikastı “hadisesi” sorulduğunda 
konuyla ilgili bilgisinin olmadı-
ğını belirtti. Bu da siyasi olarak 
bu tarihî anın önemini gösteri-
yor. ABD bu suikastı tüm savaş 
suçlarının üstünü örtmek için 
alışıldık olduğu üzere İsrail’in 
kendini savunma hakkı olarak 
niteleyemedi.

ABD-Batı ikiyüzlülüğünün teş-
hiri, Arap rejimlerinin, onların 
peşinden giden gazetecilerin, 
siyasetçilerin ve elitlerin bocala-
masına uzanabilir. Şöyle ki söz-
lerinde ve yorumlarında kafaları 
karıştı. Şirin’in öldürülmesi ve 
cenazesinde yaşananlar karşısın-
da yüzleri daha da kötüleşti. Siyo-
nist oluşumun düşman olmadığı-
nı söylemeye başlamışlar, Şirin’in 
katiliyle normalleşmeyi formüle 
etmek için kelimeler üretmişlerdi 
ve bazıları ittifak kurma noktası-
na kadar götürmüştü.

Siyonist oluşumunun liderlerinin 
Şirin’in ölümünün getirdiği tüm 
bu sonuçlarla birlikte bir gün par-
maklarını ısıracakları şüphesiz. 
Ancak ahmakça kararlar, yıllar-
dır küstahlığın ve kontrolün ta-
dını çıkaran gücün gerilemesinin 
ve kafa karışıklığının özelliğidir. 
Siyonist oluşum Kudüs’ü ve Batı 
Şeria’yı çekişmenin ekseni kılan 
Filistin şartlarıyla mücadelede 
sersemlemeye başladı. Kudüs’ün 
Kılıcı Savaşı, Kudüs’ün semtle-
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rindeki günlük ayak-
lanmalar, Mescid-i 
Aksa savunması, 48 
toprakları gençlerinin 
2021 yılında harekete 
geçmesi, 2022 yılında, 
Ramazan ayından bu-
güne kadar Bi’ri Seba, 
Hudayra, Beni Barak, 
Tel Aviv’deki Dizen-
goff Caddesi, Beytil 
ve İlhan operasyonu 
ile birlikte bu duru-
ma geldi. Düşmana bu 
yılın mübarek Rama-
zan ayında geri adım 
attırıldı.

Direniş ve Mescid-i 
Aksa’daki mücadele-
ler sayesinde düşma-
na attırılan geri adım-
lar, ona daha riskli 
adımlar attırdı. Fakat 
en sarsıcı karar Şirin 
Ebu Akile suikastıydı. 
Ramazan Bayramı bit-
tikten sonra Mescid-i 
Aksa avlusunu günlük 
her namaz akabinde 
“zamansal bölüşüm” 
planını hayata geçir-
mek için boşaltmaya 
çalışması bu kararla-
rın başında geliyor. Bu 
karara karşı en üst dü-
zeyde mücadele edil-
melidir. Cenin kampı 
baskın girişimi de bu 
çerçeveye girmektedir.

Kısacası Kudüs’ün ve 
Filistin’in kızı Şirin’in 
şehadeti sadece Fi-
listin davasının ada-
letinin parlaklığını 
arttırmadı, sadece 
direnişin yöntem, kül-
tür ve strateji olarak 
zaferini vurgulamadı, 
aynı zamanda Siyonist 
oluşumun kaderine ve 
yenilgisine işaret etti. 
İşgalin sona erişi ve 
kurtuluş.

(arabi21.com, 22 Ma-
yıs 2022)

FARKLI BİR SENARYOYLA    
FİLİSTİN İNTİFADASI

Rebia EL KEVARİ

İ şgal altındaki Filistin, ilan edilme-
miş ve önceden planlanmamış bir 

intifadaya sahne oluyor. Zira intifada 
bugün, Allah’tan bir başarı ile Filistin-
lilerin, cinayetlere, zülüm ve Arap ve 
Müslümanlar için en değerli toprak-
larımızdaki masum halkımızı tasfiye 
etme suçlarına karşı ortaya koyduğu 
savunmasıyla gerçekleşiyor

Bu fevkalade direniş Filistin halkının 
tarihinde yeni bir tertemiz tarihî sayfa 
açıyor. Bu halk farklı türden silahlar 
taşımaktan ve bu silahları iç güven-
lik bozulmasının en kötü dönemini 
yaşayan ve sarsılmış bir imajla ken-
disini savunamayan korkak düşman 
İsrail’den korkmadan direnmekten 
yorulmaz ve bıkmaz. Bu sarsılmış imaj 
hem işgalci hem de hasta devlete karşı 
tüm dünya ülkelerini adeta güldürttü.

Bu mücahit halk içinden kahraman 
Filistinliler bizlere 1917 yılında Ya-
hudilere Balfour Deklarasyonu veril-
mesinden itibaren gasp edilmiş top-
raklar üzerinde kıskanılacak en güçlü 
görüntüler verdiler ve vermeye de 
devam ediyorlar. Şöyle ki bu halk her 
gün Arap veya İslâm devletlerine da-
yanmaksızın topraklarını özgürleştire-
ceğini ispatlıyor. Onlar “toprağı ancak 
toprağın sahibi özgürleştirir” sözünün 
doğruluğunu teyit ediyorlar. Bu du-
rum önümüzdeki günlerde abartılma-
yan bir gerçek olacaktır.

İşgal devletinin gündüz vakti Filistinli 
gençlere karşı yaptıkları tarif edilemez. 
Bunların yanı sıra Gazze ablukası, ev-
lerin sahiplerinin başına yıkılması ve 
aç bırakma yönteminin izlenmesi de… 
Tüm bunlar Siyonist suç devletinin, 
işgalciye ilelebet teslim olmayacak bu 
halka diz çöktürmek için alışkanlık 
hâline getirdiği kirli yöntemlerdir.

Birinci Filistin intifadası 1987 yılında 
başladı ve onu ikinci intifada izledi. 
Bugün 2022 yılında yeni bir senaryo 
ile yeni bir başka intifadaya sahne olu-
yoruz. Belki de bu intifada ile Allah’ın 
izniyle kendileri için unutulmaz bir 

zafer yazılacak, işgalcinin çıkarılması 
suretiyle cesurların toprağını düşman-
dan kurtaracaktır.

Ey Halid bin Velid’in ve Selahaddin’in 
torunları sabredin. Zafer yakında si-
zin dostunuz olacaktır. İsteyen diler, 
inkâr eden de reddeder. Zafer ancak 
Allah’tandır.

Bu halkla ilgili övünç duymamızı ge-
rektiren özelliği “ümitsizlik nedir” bil-
memesidir. İzzet, gurur ve namus üze-
rine yetişmiş bir kişi davasına sahip 
çıktıkça hayal kırıklığına uğratmaz, 
sayısız savaşların ve suçların acısını 
yaşayan Arapları bu halkın kahraman-
lığıyla övünmesine sebebiyet verir. Bu-
gün Filistin’in bu kahraman erkekleri-
nin yanında durma zamanıdır.

Üzücü olan bugün Filistin sahasında 
bunlar yaşanırken Batılı ülkeler ve 
bazı Arap hainler Filistinlilerin kendi 
topraklarını savunmasını ve toprağını 
korumak için silah taşımasını “terör 
eylemi” olarak adlandırıyorlar. Oysa 
paradoksal bir şekilde Ukrayna halkı-
nın Rus saldırılarından dolayı yaşadık-
larını savunuyorlar. Filistinli terörist, 
İsrailli ise barışçı(!). Bu korkunç bir 
durum ve karşılıklı çıkarlara dayalı 
keyfi bir politika!

Bizler burada şiddet veya işgal devleti-
ne karşı nefretin yayılması çağrısı yap-
mıyoruz. Bizler dünyanın diğer halkla-
rı gibi güvenli bir hayat yaşama hakkı 
olan Filistin halkına adil davranılması 
çağrısı yapıyoruz.

İlkokul yıllarında öğrenciyken 
Filistin’i savunmak için “Filistin ülke-
miz saldırganlık köpeğimiz!” sözünü 
tekrarlardık. Hâlâ şu an bile bu an-
lamlı sözü taşıyorum. İşgalci suçluya 
düşmanlık beslemek için değil, bilakis 
korkak bir orduya teslim olmayan bir 
halka olan sevgiden ve kıskançlıktan. 
Yenilgi çok yakın. Zafer sizlerin ey iz-
zetin ve saygınlığın halkı.

(Katar Şurûk, 16 Nisan 2022)
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İSRAİL 2028’DE YOK OLUR MU?!

Hüseyin LAKRA

B irkaç yıldır Arap ve Müslü-
manlar “İsrail 2022 yılında 

yok olacak mı?” diye soruyor. 
İslâmcılar Siyonist işgal “devle-
tinin” 2022’de yok olacağını ifa-
de ediyorlar, ikna edici olmayan 
deliller sunuyorlar ve ardından 
iddialarını, Tevrat’ın da kehaneti 
olduğunu ifade ederek destek-
liyorlar. Çoğu kimse bu tuhaf 
kehaneti doğruladılar ve hiçbir 
hazırlık yapmadan veya kendile-
rini Filistin’in kurtuluşu ve işga-
lin yok oluşu için yenilemeksizin 
İsrail’in bu yıl içinde yok olması-
nı beklemeye başladılar. Sanki bir 
mucize bekler gibiydiler. Sanki 
Allah Siyonistlerle birlikte yeryü-
zünü de yok edecek ve onlar da 
ilahi cezaya maruz kalan önceki 
milletler gibi yok olacaklarmış 
gibi. Hâl böyleyken Siyonistler 
Arap ve Müslümanlar üzerinde-
ki askerî üstünlüğünü korumak 
için en modern askerî teknoloji-
yi geliştiriyordu. Şu saate kadar 
bunda başarılı oldular. İşte 2022 
yılı girdi, 4 ayı aşkın bir süre geçti 
ve ufukta işgalin bu yıl bitmeden 
yok olabileceğine dair hiçbir işa-
ret yok.

İşgalin eski başbakanı Ehud 
Barak’ın konuyla ilgili yaptığı 
açıklamasına Arapların göster-
diği etkileşimi izlerken bu tuhaf 
kehaneti hatırladık. Barak, Yahu-
dilerin tarih boyunca kurdukları 
devletlerin hepsinin sekizinci on 
yılında düştüğü veya ömrünün 
sekseninci yıllarında dağılma 
çökme işaretleri belirdiği için 
oluşumun 2028 yılında yok ola-
cağını ifade etti. Arap yorumcular 
işgal “devletinin” sadece 6 yıllık 
ömrü kaldığı için rahatladılar.

Gerçekten de Filistin’deki Siyo-
nist işgal kesinlikle yok olacak 
ve bir gün son bulacak. Siyonist-
lerden hayatta kalanlar geldikleri 
vatana dönecekler, yerleşimlerini 
Filistinlilere ganimet olarak bı-
rakacaklar. Tıpkı Fransızların iş-
galden 130 yıl sonra Cezayir’den 
tamamen ayrılması, daire, villa 
ve ticari dükkânlarını Cezayirlile-
re ganimet olarak bırakması gibi. 
Dünyadaki her işgalin akıbeti ne 
kadar zaman geçerse geçsin yok 
olmaktır. Bu konuda çok deneyim 
vardır ancak bizler Filistin’deki 
Siyonist işgalin yıkılışı için tarih 
vermenin pratik ve gerçekçi bir 
temeli olmadığını düşünüyoruz.

Kendimizi Siyonist işgalin yok 
olması için belirli bir tarihle meş-
gul etmek yerine bunun gerçek-
leşmesi için hazırlık yapmamız, 
kendimizde güç bulduğumuzda 
bunun için çabalamamız gerek-
mektedir. Arap ve İslâm dünya-
sının hâli hazırdaki şartları göl-
gesinde şu an işgali yok etmek 
mümkün mü?

Herkes Arapların ve Müslüman-
ların durumunun kasvetli, kaos, 
geri kalmışlık, mezhepçi kavga-
lar, siyasi bölünmüşlükler ve ant-
laşma yokluğuyla dolu olduğunu 
biliyor. İçlerinden çoğu Filistin’e 
önem veriyor, tek bir tüfekle bile 
olsa kurtuluşuna çalışan direni-
şi desteklemiyor. Bazıları sözlü 
destekler ve beyanatlarla yetini-
yor. Hâl böyleyken diğer ülkeler 
işgali tanımaktalar ve kendisiyle 
askerî, güvenlik ve ortak savun-
ma anlaşmaları imzalamakta bir 
sıkıntı duymuyorlar. Böylelikle 
işgalin müttefiki ve dostu oluyor-
lar, Filistin’e güpegündüz ihanet 
ediyorlar. Bölünmelerin, komplo-

ların ve ihanetlerin çok olduğu ve 
kasvetli şartların gölgesinde bu 
yıl içinde veya altı yıl sonra işgal 
nasıl yok olacak?

Filistinliler böyle zayıf ve komp-
locu rejimlerin gölgesinde Arap 
ve İslâm dünyasının desteğine 
bel bağlayamayacaklarını anladı-
lar. Halklar şartları değiştirmekte 
başarısız oldu. Bu yüzden Filis-
tinliler 2005 yılında Gazze’nin 
kurtuluşunda ve direnişin gerçek 
kalesine dönüşünde kendilerine 
güvendiler. Mütevazı imkânları 
dâhilinde düşmanla savaşma-
yı, uykusunda rahatsız edecek 
cesur bireysel operasyonlarla 
belirli aralıklarla vurmayı sürdü-
rüyorlar. Ancak gerçekçi olalım. 
Bu tür operasyonlar Siyonistleri 
Filistin’den kaçmaya mecbur bı-
rakmıyor ve durum güç denge-
sinin Filistinliler lehinde büyük 
değişimini gerekli görüyor. Bu bir 
gün gerçekleşecek ve işgale karşı 
büyük savaşlar kazanacaklar. Sa-
dece direnişin nasıl taş, sapan ve 
molotof kokteylleriyle başlayıp 
şu an Filistin’in tüm bölgelerini 
kapsayan füzelere, insansız hava 
araçlarına ve insansız denizaltı-
larına dönüştüğünü hatırlayalım. 
Allah’ın izniyle gelecek daha iyi 
olacaktır.

(Cezayir Şurûk, 10 Mayıs 2022)

Ehud Barak
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BIDEN KÖRFEZ’LE İLİŞKİLERİNDE 
GERİ ADIM MI ATTI?

Abdurrahman ER-RAŞİD

W ashington’un, Körfez ül-
keleriyle ve özellikle de 

Suudi Arabistan’la ilişkilerinde 
-bir buçuk yıllık belirsizlik ve 
gelgitten sonra, ilişkilerinin sevi-
yesini düşürdüğünü ve iki ülke 
arasındaki tarihî anlayışlardan çe-
kildiğini ifade eden işaretler gön-
dermesinin ardından- sonunda 
kendi yüce çıkarlarını tercih ettiği 
söylenebilir.

Dünyadaki önemli gelişmeler 
Biden’in adamlarında “siyasi şu-
urun dönüşü” hâli yarattı. Yöne-
timinin önceliklerindeki önemli 
değişimlerin arkasında bu dönüş 
hâli vardır. İki ülke ilişkilerinin za-
ruretlerini yeniden keşfetmek bu 
değişimlerden. Suudi Arabistan-
ABD ilişkilerinin eski sıcaklığına 
dönmesine karşı çıkan sesler azın-
lıktadır. Washington Post gibi bir 
gazete başyazısını toplantılar bit-
tikten sonra yayımladı. Bu da ga-
zetenin Washington’da bile yankı 
bulmayan bir başka sözlü tutumu 
kaydettiğini açıklıyor

Yaklaşık 1.5 yıl zarfında Yemen 
savaşı, silahlanma anlaşmaları, 
füzelerin çekilmesi, cephane kul-
lanımının sınırlandırılması, Çin 
ve Rusya ile bölgesel ve uluslara-
rası ilişkilerin idaresine müdaha-
le, İran üzerindeki yaptırımların 
kaldırılması çabası, petrol üreti-
mi, fiyatı ve diğer ayrılık noktaları 
gibi zor konularda Riyad üzerinde 
korkunç baskılar arttı. Tüm bun-
lar toplu olarak ele alındığında üç 
çeyrek asırdır müttefik olmuş iki 
ülke ilişkilerinde çatlaklar oluş-
turdu. Aradaki mesafe açılıyor ve 
ABD’nin bölgeden çıkış işaretleri 
Doğu Asya’ya rotanın çevrildiğini 
doğruluyor.

Gerçekten de Amerikan siyasi ka-
rar alımını etkileyen değişimleri 
görmememiz mümkün değil. Kör-
fez ülkeleri Washington’un petrol 
ithalatının en büyük kaynağıydı. 
Ancak Washington’un kırma tek-
nolojisini ve kaya gazını geliştir-
mesinden bu yana artık öyle değil. 
Washington kendi çıkarlarını ko-
rumak için petrol bölgelerinde ve 
deniz koridorlarında bulunmasını 
gerekli görmüyor artık. Bu bölge-
lerin büyük kısmı Çin gibi rakip-
lerine gidiyor. Ancak inkâr, Biden 
yönetiminin kendi tercihiyle, böl-
geye ve müttefiklerine sırtını dön-
mesiyle değil bu müttefiklerinden 
beklentileriyle orantılıdır. Örneğin 
müttefiklerinin silah kullanmasını 
sınırlıyor ve aynı zamanda onların 
Çin veya Rusya’dan silah alımı yap-
malarına itiraz ediyor. Bir diğer ör-
nek Washington’un, bölge ülkeleri 
üzerindeki büyük risklerini dikka-
te almaksızın ve bu ülkelerin boş-
luğu dolduracak ittifak arayışları-
na gideceğini tahmin etmeksizin 
İran’la yaptırımları sonlandırmak 
için müzakereler yapması.

Ortada Biden meselesini rüştüne 
döndüren peşi sıra şok edici dört 
olay bulunmaktadır. Geçen yıl 
Çin’le anlaşmazlığın patlak ver-
mesi ve Washington’un Pekin’e 
karşı bir dizi yaptırımda bulun-
ması. İkincisi Rusya’nın Biden’in 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 
yana Avrupa ve NATO için en 
büyük tehlike olarak nitelediği 
Ukrayna’ya saldırması. Üçüncüsü 
covid kısıtlamalarının kalkması 
ve Ukrayna krizi sonrası uluslara-
rası talebin artması sonucu petrol 
ve gaz fiyatlarının artması. Dör-
düncüsü ise ekonomik canlılığın 
kazanımlarını bitirecek enflasyon 
oranlarının yükselmesi ve bu du-
rumun Biden’ın Kasım ayındaki 

seçimlerde kendisinin ve partisi-
nin şansını tehdit etmesi.

Aylarca devam eden krizler sıra-
sında Washington ilişkilerindeki 
hesapların gerçekliliğini gözden 
geçirmesi gerekiyor. Çıkarların 
çift yönlü bir yolu vardır ve tek 
yönde değildir. Enerji, savaşlarda 
önemli hatta belirleyici bir silah-
tır. Burada Washington İran reji-
mini ödüllendirdiği, Suudi Ara-
bistan ve bölge ülkelerini tehdit 
eden kafesin kapısını açma niye-
tinde olduğu bir zamanda Riyad’ı 
petrol üretimini arttırmaya teşvik 
etmekte başarılı olamadı.

Peki, ne yaşandı? Biden yönetimi 
Yemen’de Suudi Arabistan’a yöne-
lik tutumlarından, İran’a verilen 
ödünlerden, Suudi Arabistan’ın 
içişlerine karışmaktan ve silahlan-
masını azaltmaktan geri adım mı 
attı? Veliaht Prens Muhammed 
bin Selman’ın ABD Başkanıyla 
telefonda görüşmeyi reddetme-
si şahsi bir tutum değil. Ortada 
düzeltilmesi gerekli bir dizi an-
laşmazlık konuları var. Riyad’la 
telefon görüşmesi geçen 15 ayda 
askıdaki anlaşmazlık sayfalarının 
giderilmesi ve büyük anlaşmazlık-
lara gerçekçi çözümler sunmaksı-
zın yeni sayfa açılması için yeterli 
değildi. Bu yüzden Bin Selman, 
Savunma Bakan Yardımcısı Prens 
Halid bin Selman’ı ABD’nin baş-
kentine, orada siyasi ve askerî yet-
kililerle toplantılara gönderdi.

Biden geri adım mı attı? İran’a yö-
nelik sert tutumunun işaretleriyle 
birlikte öyle görülüyor. Aslında 
başından beri böyle bir husume-
te girmek zorunda değildi. Biden 
bir yıl içerisinde selefi Başkan 
Trump’ın dört yıl boyunca ihtiyaç 
duyduğundan daha fazla Suudi 
Arabistan gibi müttefiklere ihti-
yaç duydu. Biraz gerçeklik, yeni 
krizlerin -covid, Çin ve Ukrayna 
savaşı- teşhisi zorunlu ittifakların 
geri döneceği ve kısa olmayan bir 
süre ilişkilerin yeniden düzenle-
neceği anlamına gelmektedir.

(Şarkulavsat, 26 Mayıs 2022)

Ehud Barak
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KARŞILIKLI ENDİŞELER VE İŞ 
BİRLİĞİ UFUKLARI ARASINDA 
ARAPLAR, İRANLILAR VE TÜRKLER

Kasım KASİR

B ugün Araplar, İranlılar ve 
Türkler arasındaki ilişkiler, 

aralarındaki karşılıklı endişe ve 
çekişmeler, her grubun diğer ta-
rafın çıkarlarını dikkate almak-
sızın kendi çıkarını, geleceğini ve 
stratejik projesini arama çabası 
gölgesinde birçok sorunla ve en-
gelle karşı karşıya. Bu durum böl-
gedeki etkin bu güçleri karşılıklı 
savaşlara ve sonu gelmez çekiş-
melere girdirmiştir. Tüm bunlar 
son 40 yıl boyunca binlerce kişi-
nin ölümüne, milyarlarca doların 
kaybedilmesine ve Arap ülkeleri-
nin yıkılmasına yol açtı. Siyonist 
oluşum ve süper uluslararası güç-
ler bu ilişkilerin bozulmasından 
ilk yararlanan taraf oldu, güven-
lik ve istikrar sağlamak için süper 
güçleri ana sığınağa dönüştürdü.

Peki, bugün uluslararası ve böl-
gesel değişimler gölgesinde bu üç 
taraf arasındaki ilişkilerin nasıl 
bir geleceği var? Dünyada ve böl-
gede yaşanan gelişmeler ışığında 
bu ilişkileri yeniden düzenleme 
noktasında bir umut kapısı var 
mı? Bu konu Beyrut’ta İslâmî Dü-
şüncenin Kalkınması İçin Uygar-
lık Merkezi’nde yapılan tartışma 
ve özel diyalogun ana konusuydu. 
Buluşmaya bu ilişkilerin geleceği-
ne önem verenler, araştırmacılar 
ve İslâmcı liderler katıldı.

Bu diyalog sırasında sunulan 
en önemli yeni veriler nelerdir? 
Bu diyaloglar gelecek dönemde 
Arap-İran-Türk ilişkilerinin gele-
ceğine yönelik yeni bir vizyonun 

belirmesine katkı sağlayabilir 
mi?

Diyaloga katılanlar ve araştırma-
cılar Araplar, İranlılar ve Türkler 
arasındaki ilişkiler düzlemindeki 
en önemli gelişmeleri ve deği-
şimleri sundular, bu ilişkilerin 
kötüleşmesine yol açan en önem-
li sebeplerden birinin taraflar 
arasındaki karşılıklı korkular 
ve çıkar çekişmesi gölgesinde 
güvenlik temelli olduğunu ifa-
de ettiler. Türk ve İran projeleri 
yükselirken ortak Arap projesi 
yoktu. Siyonist proje bazı ulus-
lararası güçlerle birlikte Türkiye 
ve İran’ın yanı sıra bölgede etkin 
üçüncü taraf olmak için sunuldu. 
Bu da bazı Arap ülkelerini İran ve 
Türkiye’yle ilişkilerinin aleyhine 
olacak şekilde Siyonist oluşumla 
ilişkiler dokumaya sevk etti.

İran bazı Arap ülkeleri nezdinde 
kendi çıkarları için birinci endi-
şe kaynağına dönüşürken Türki-
ye bugün eski Türk lider Ahmet 
Davutoğlu’nun çağrısını yaptığı 
“sıfır sorun” politikasının başarı-
sızlığı sonrası bölgedeki dengeli 
rolünü tekrar kazanmaya çalışı-
yor ancak Arap Baharı olayları 
Türkiye’yi de diğer bölgesel ve 
uluslararası güçlerle birlikte böl-
ge çekişmelerinin içine attı.

Ancak Arap-İran-Türkiye ilişkile-
rinde bugün hâlihazırdaki birçok 
olumsuzluğa rağmen bu diyalog 
buluşmasındaki bazı araştırmacı-
lar ilişkileri düzenlemek ve yeni 
temeller üzerine inşa etmek için 

kapıları gelecekte yeniden açabi-
lecek bir dizi fikir ve veri sundu-
lar. Uluslararası konularda araş-
tırmacı Dr. Bilal el-Lakis’e göre 
bu ilişkileri düzenlemek için bize 
yeni bir fırsat verebilecek birkaç 
önemli gelişme var. Bunlar;

1- Dünyada Batı’nın ve Batı 
manzumesinin rolünün karşı-
laştığı sorunlar. Bu rol bölge-
mizdeki rolü üzerinde olumsuz 
yansımaktadır.

2- Amerikan politikasındaki ön-
celiklerin değişmesi, Rusya ve 
Çin’le mücadeleye önem verildiği 
için Ortadoğu bölgesine ilginin 
azalması. Bu durum ABD’yi, Or-
tadoğu’daki rolünü gözden geçir-
meye sevk etti.

3- Siyonist oluşumun karşılaştığı 
sorunlar ve direniş güçlerinin ro-
lünün artması karşısında maruz 
kaldığı riskler. Bu durum kendi-
si ile bölge ülkelerinden bazıla-
rı ile normalleşme ilişkilerinin 
gelişmesine rağmen bu ülkelere 
koruma sağlayamamasına neden 
oluyor.

4- Direniş ekseninin rolünün art-
ması, büyümesi ve bölgede tam 
ve etkin bir projeye dönüşmesi

5- Bugün özellikle de Ukrayna’da 
Rus-Batı savaşından sonra yaşa-
dığımız uluslararası ve bölgesel 
gelişmeler, İran nükleer dosyası 
etrafındaki anlaşmaya dönüş ih-
timali, Rusya ve Çin’in rolünün 
artması ve AB’nin karşılaştığı 
krizler bölgesel sistemde büyük 
bir boşluk oluşturuyor.

Dr. Lakis bu gelişmelerin bizle-
re Arap-Türk-İran ilişkilerinin 
yeniden organize edilmesi için 
Araplar-İslâm dünyası ilişkileri 
üzerinden yeni bir proje sunma 
fırsatı verdiğini ifade ediyor. 
Ancak taraflar arasında güveni 
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güçlendirecek yeni bir söylemin 
sunulması, ümmetin çıkarları-
nı savunma temelinde iş birliği 
ufuklarını geliştirmek için enteg-
re ve kademeli bir projenin su-
nulmasına çalışılması şartıyla... 
Başta da Filistin sorunu, Arap-
lar, İranlılar ve Türkler arasında 
karşılıklı kaygıların giderilmesi 
gelmektedir.

Buna karşın uluslararası ve Arap 
konuları araştırmacısı Mümtaz 
Bahri Arap bölgesinin üç proje 
arasında bir çekişmeye sahne 
olduğunu ifade ediyor. Bunlar 
Türk, İran ve İsrail projeleri. Arap-
ların farklı sorunlarla mücadele 
edebilecek müşterek bir projeleri 
bulunmuyor. Bu da Arap dünyası-
nı bu üç proje arasında rekabet ve 
çekişme sahası hâline getiriyor. 
Tüm bunlar Siyonist projeyle mü-
cadele için Arap-Türk-İran ilişki-
lerinin yeniden düzenlenmesini, 
aralarındaki endişelerin kaldırıl-

masını ve ortak proje inşa etmek 
için çalışılmasını gerektiriyor. 
Zira Siyonist proje, bazı ülkelere 
İran projesiyle mücadele gerek-
çesiyle bir sığınak olmak yerine 
bölge için en tehlikelisidir.

Bu diyalog buluşmasında, üç 
millet arasında güvenin nasıl 
sağlanacağı etrafında birçok fi-
kir sunuldu ve bu oluşumlar ile 
diğer Arap ve İslâm ülkelerinin 
oluşumları arasında diyalogun 
güçlendirilmesi için geçmişte 
sunulan tüm projeler ele alındı. 
Maalesef tüm bu projeler Arap-
Türk-İran ilişkilerinde ciddi ve 
gerçekçi bir ilerleme kaydetme-
di. Aksine endişeler arttı ve Arap 
dünyası, bölgesel ve uluslararası 
güçler arasında çekişmeler saha-
sına dönüştü. Milyonlarca kur-
ban verdik, milyarlarca dolar kay-
bettik, birçok ülkenin yıkımına 
şahit olduk, hâlâ artan bir yıkım 
ve çekişme görüyoruz

Bu diyalog fikirleri kendi aleyhi-
mize ve onların lehine olan so-
runlarımızı çözmek için Siyonist 
korumayı veya Rusları, Amerika-
lıları ve Avrupalıları beklemek ye-
rine bölge krizlerini çözmek ama-
cıyla Arap-Türk-İran diyalogu için 
kapıyı yeniden açabilir mi?

Bugün tablo pek iç açıcı de-
ğil ancak umuda mahkûmuz. 
Bu yüzden Dr. Bilal el-Lakis ve 
yeni fikirleriyle birlikte Arap-
lar, Türkler ve İranlılar arasında 
diyaloga dönmek ve ortak bir 
gelecek vizyonunda uzlaşmak 
için umut kapısını açacağımızı 
umuyorum. Bugün önümüzdeki 
en iyi tek seçenek budur. Özellik-
le de mübarek Ramazan ayının 
kapısındayken.

(arabi21.com, Lübnanlı yazar, 23 
Mart 2022)
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CEVDET SAİD VE ARAP BAHARI’NDA 
“ŞİDDETSİZLİK”

Nebil EL-BUKEYRİ

S uriyeli düşünür Cevdet Said, 
özellikle de İslâmcı entelek-

tüeller nezdinde ve İslâmî eğitim 
yuvalarında uzun yıllar boyunca 
fikrî ve kültürel tartışmalarda ve 
toplantılarda önemli bir yer işgal 
etti. Bu yuvaların bazı öncüleri, 
özellikle Said’in bir teorisyen, 
yazar ve hoca olarak kendisini 
uzun yıllar adadığı şiddetsizlik 
bakış açısıyla ilgili fikirlerini 
küçümsedi.

İslâmî hareketlerin gençlerinin 
çoğunluğu, Cevdet Said’in fikir-
lerine kabul gösterdi ve bu kabul 
cemaatlerin, hareketlerin ve eği-
tim yuvalarının müfredatlarında 
bulunan bazı fikrî referanslarla 
uyumlu değildi ancak Said’in fi-
kirleri, 11 Eylül 2001 olayların-
dan itibaren güçlü şekilde gün-
deme geldi. Bu fikirlerin varlığı, 
İslâm’ın “Rabbinin yoluna hikmet 
ve güzel öğütle çağır ve onlarla en 
güzel şekilde mücadele et!” gibi 
davetçi kavramları ve değerleri 
yücelten barış mesajıyla uyumlu, 
daha dengeli ve barışçıl bir söyle-
mi beraberinde getirdi. Batı’nın 
İslâm dünyasına yönelik küstah-
ça politikalarıyla desteklediği 
sert söylemin zirvesinde bu barış 
mesajı yer buldu. Batı bu sert söy-
lemi, kendi plan ve stratejilerini 
kolaylaştırmak için yaydı ve ce-
saretlendirdi. İlerleyen günler bu 
planların başarısızlığını gösterdi. 
ABD’nin savaş ve hayaletlerinin 
peşine düşmesinden 20 yılı aş-
kın süre sonra Afganistan’dan 
çekildiğini gördük. Bu noktada 
Cevdet Said’in liderlik ettiği ta-
mamen farklı başka bir söylemi 
vardı. Said şiddetin ve silahın 
barış ve özgürlük getirmeyeceği-

ni, savaş döngüsü oluşturacağını 
ve tarihin son anına kadar haya-
tı tamamen militarize edeceğini 
düşünüyordu.

Cevdet Said, Âdemoğlunun İlk 
Mezhebi kitabını yayımladı ve 
Allah Teâlâ’nın “Ant olsun ki sen, 
öldürmek için bana elini uzatsan 
(bile) ben sana, öldürmek için el 
uzatacak değilim. Ben, âlemlerin 
Rabbi olan Allah’tan korkarım.” 
ayetini irdeledi. Böyle bir söylem 
genel İslâmî söylemde pek yer 
almamıştı ve karşısındaki diğer 
söylem (şiddet ve kan söylemi) 
büyütülmüştü. Ki İslâm dünya-
sındaki birçok grupça bu şiddet 
söylemi körüklenmişti. Despot 
rejimler de bu şiddet söylemini 
zulme, yolsuzluğa ve despotluğa 
karşı “hayır” diyen herkesi bas-
tırmak ve cezalandırmak için 
gerekçe olarak kullandı. Ancak 
Said’in üzerinde çalıştığı bu söy-
lem, kendi zihnindeki bir anlayı-
şa dayanıyordu. Birbirini tamam-
layan bütüncül bir proje olarak 
sayılan kitaplar dizisiyle uzunca 
bu söylem üzerinde çalıştı Said. 
“Kendilerindeki özellikleri değiş-
tirinceye kadar,” Ra’d, 11) deği-
şim kavramı, “Yaratan rabbinin 
adıyla oku!”, “Dinde zorlama 
yoktur!”, tüm bu fikri seri içinde 
tek bir kavrama yoğunlaşıyordu; 
şiddetsiz barışçıl değişim kavra-
mı ve bu kavramın ıslah ve deği-
şimin tek yolu olması gerektiği 
düşüncesi…

Ümitsizliğin zirvesinde peşi sıra 
gelen Arap rejimlerin yıllarca 
uyguladıkları baskı, cezaevi ve 
sürgün dalgası sonrası 2010 yılı 
itibarıyla Cevdet Said’in ilk ön-

görüleri gerçekleşmeye başladı. 
Meydanlara, alanlara ve yollara 
çıkan Arap Baharı gençlerinin 
sesleri yükseldi. Bu gençler, Arap 
ülkelerinin başına gelen sefil du-
rumun değişmesini talep ettiler. 
Bu ülkelerde darbelerle iktidara 
gelen ve kendi halklarına karşı 
her türlü cezayı, zulmü ve baskıyı 
uygulayan farklı ekol ve kimlikle-
re sahip bütün siyasi akımlar yıl-
larca tecrübe edildi.

Burada söylenmek istenen şudur: 
Cevdet Said’in bu belirleyici Arap 
zamanında farklı İslâmî, sol ve 
milliyetçi akımlarca marjinalleş-
tirilen ve küçümsenen yetim eko-
lü, barışçıl Arap Baharı üzerinden 
kendi gücünü ispatladı. Bu ekol 
barışçıl yönüyle sahneye hâkim 
olan rejimleri yıkabildi. Çokça 
şeytanlaştırma ve komplolara 
maruz kalan devrimin sonuçları 
bir yana barışçıl yönü onu tutan 
halatı ve sihirli değneğiydi.

Said, Suriye devriminin birçok fa-
aliyetine bir konuşmacı, hoca ve 
rehber olarak katılmasının yanı 
sıra fikirleri ve şiddetsizlik pro-
jesiyle kendisini ilk günden itiba-
ren Arap Baharı devriminin mer-
kezinde buldu. Bununla birlikte 
çok acı çekti. Bir görüşmemizde 
bana anlatmıştı. Suriye’de kendi 
bölgesindeki devrimci gençlerin 
bir toplantında konuşmasını ses-
lerini yükselterek bastıranlara 
“Devrimlerinizi rejimin istediği 
ve bizzat kendisinin yaptığı şid-
det otağına atmamaları için barış-
çıl yönünü koruyun ki böylelikle 
rejim devriminizi şiddetsizlikten 
soyutlayarak bitirmesin ve şiddet 
yoluyla devirmesin.” diyordu.

Bugün herkes Arap Baharının bü-
yüklüğünün, devrimlerinin ulaş-
tığı hedeflerde değil, tüm dünya-
ya ispatladığı Arap halklarının 
medeniliğinde ve değişim ener-
jisinde saklı olduğunu biliyor. 
Arap halklarının bireyleri ve kül-
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türleri eylem ve değişimin yaratı-
cı enerjisiyle dolup taşmaktadır. 
Bugün demokrat, medeni ve uy-
gar oldukları iddia edilen birçok 
toplum bu enerjiye muhtaçtır.

Buradan hareketle Cevdet Said, 
şiddetin değişimin değil, zulmün 
ve şiddetin sürmesinin aracı ol-
duğunu ifade ediyor. Şiddetle ge-
len şiddetle gidecektir. Dolayısıy-
la Said, bu hakikati iyi biliyordu. 
Bu tür önermeleri, daha şiddetli 
ve yıkıcı sonuçlara yol açacağını 
bildiği için kesinlikle reddediyor-
du. Uzun bir süre kendisini top-
lumların güvenliği ve istikrarını 
koruma noktasında en yararlı ve 
uygun değişim yasalarını incele-
meye adamıştı.

Burada bazıları Cevdet Said’in 
üzerinde çalıştığı yöntemin, 
gerçekleşmesi mümkün olma-
yan idealist ve ütopik olduğunu 
düşünüyor ancak Arap Baharı 
devrimlerinin geldiği nokta ve 
şiddete kayması, Said’in çağrısı-
nın etkinliğini kanıtladı. Ancak 

barışçıl değişim, acil hedeflerini 
gerçekleştirmese bile değişim 
ve devrim için uygun koşulları 
arayan toplumun kanallarını ve 
enerjisini korumaktadır. Tabi bu 
enerjiyi bitmeyen bir çekişmeye 
harcayan şiddet döngüsünden 
uzak durmak şartıyla…

2016 yılında Cevdet Said’le İstan-
bul’daki evinde konuşmuştum. 
Bizler tartışmaya boğulmuşken, 
Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali 
Abdullah Salih’i 2013 yılında 
Nehdeyn Camisinde kimin he-
def aldığını sormuştu. Bu saldırı 
Salih’in 2017 yılında Husi milis-
ler eliyle öldürülmesinden ön-
ceydi. Kendisine bu olayın hâlâ 
belirsizliğini koruduğunu ve 
çözemediğimizi söyledim. Said 
“Salih’in bu sonu hak ettiğini” 
belirti. Güldüm ve kendisine “Bu 
sizin değişime yönelik alışıldık 
yaklaşımınızın dışına çıkmaktır.” 
dedim. Güldü ve şöyle dedi: Suç-
lular düşmanlarının kendileriyle 
barışçıl şekilde savaşmasına alan 
bırakmazlar. Barışçıl yönteme ye-

nildikleri için, barışçıl düşman-
larını yenmek amacıyla şiddeti 
kollarlar.

Sonuç olarak Cevdet Said modern 
İslâm düşüncesinde şiddetsizlik 
ekolünün sembolü, en önemli 
düşünürü ve teorisyeni oldu ve 
öyle kalacaktır. Said gibiler, farklı 
şiddet ve karşı şiddet projelerinin 
çekiştiği İslâm dünyamızda dün-
den daha fazla ihtiyaç duyduğu-
muz bu ekolün tarzının bütüncül 
bir vizyonunu sundular. Ayrıca 
bölgemizin ve bir bütün olarak 
dünyanın yaşadığı tüm şiddetle 
ve siyasi çöküşle yüzleşmek ama-
cıyla Said’in ekolünün fikirleri 
üzerinde genç nesiller için çalışıl-
maya acil ihtiyaç vardır. Allah üs-
tat Cevdet Said’e rahmet eylesin.

(El-Arabi El-Cedid, Yemenli gaze-
teci ve yazar, 2 Şubat 2022)

Arap dünyası medyasından derleye-
rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.
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FARKLI BİR MÜHTEDİ OLARAK
ROGER GARAUDY 

 MUSTAFA AYDIN 

R oger Garaudy’yi 10 yıl önce kaybetmiştik. 
1913 yılında Fransa Marsilya’da doğan ve 

99 yaşında Paris’te ölen Garaudy, dünya çapında 
tanınan bir bilge tabir caizse renkli bir insandı. 
Varlıklı bir aileden gelen ve ülkenin kendine 
özgülüklerde iyi bir eğitim görmüş, lisansını 
Sorbon Üniversitesi Felsefe Bölümünde yapmış, 
doktorasını ise o zamanlarda popüler bir kuru-
luş olan SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği) Bilimler Akademisi’nde tamamlamıştı. 
Bu eğitim aşaması, onun uzun bir süre komü-
nizmin etkisinde kalmasını da açıklamakta-
dır. Ama ezberleri aşıp tabuları yıkarak 
kimsenin telkinine ihtiyaç duyma-
dan köklü kararlar verebilen bir 
insandı. 

Roger Garaudy ateist bir anne 
ve babanın çocuğu idi. Meta-
fizik bir dünyanın olduğu ve 
bir dine tutunmak gerektiğine 
inanan Garaudy, 14 yaşında 
iken Hıristiyan oldu. Daha 
sonra bu din ile Marksizm’i 
(komünizmi) bağdaştırmaya 
çalıştı. Vardığı sonuç şu idi: 
Hıristiyanlık yetersizdi, ama 
komünizmin bazı önemli 
iddiaları vardı ama köksüzdü, 

arkasında sağlam bir metafizik dünya olmayan 
hiçbir sistemin yaşayamayacağına inanıyorum. 
Bunu, başta Fransa ve İtalya komünist parti 
başkanları olmak üzere birçok komünist lidere 
anlattı ve ikna etti. Buna göre bir yüce varlığa 
ve ahirete inanmayan hiçbir sistemin öncelikle 
mazlum ve mağdur kesimler olmak üzere in-
sanlığın sorunlarını çözmesi mümkün değildi. 
Sonra bu formülü İslâm’da buldu. 1982 yılında 
resmen Müslüman olduğunu açıkladı. Başka bir 

ifadeyle Garaudy pek çok mühtedi (İslâm 
ile doğru yolu bulmuş) gibi bir 

din arayışı veya bazı hesap 
dışı şartların kanalize 

etmesi ile Müslüman 
olmuş değildir, göz-

lem ve tasarımla-
rından elde ettiği 
bir ideal sistemin 
İslâm’da oldu-
ğunu görerek 
Müslüman 
olmuştur. 
Aşağıda işleye-
ceğimiz yönü 
de bu “farklı 
mühtediliği” 
olacaktır.
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Garaudy, gerçekten renkli kişiliğiyle, dolu dolu 
bir hayat yaşamıştır. SSCB Komintern üyeliği, 
Fransız Komünist Partisi üyeliği, başta olmak 
üzere pek çok kuruluşta yer almıştır. Özüyle 
sözü bağdaşan bir aydın olması nedeniyle 
Fransız hükûmetinin Hitler’le yaptığı anlaşmayı 
protesto etmiş ve Cezayir’e sürgüne gönderil-
miştir. Ancak Kuzey Afrika günleri onun için 
çok önemli oldu. Ünlü sosyolog Jacques Berque 
gibi Cezayir Kurtuluş Savaşı’nda Cezayir’in ya-
nında yer aldı. Kurşuna dizilme cezası verilmiş, 
ancak Müslüman askerler emre uymayarak “Di-
nimiz İslâm’a göre silahsız insana ateş edilmez.” 
diyerek ateş etmemişlerdi. Garaudy bu durumu 
kendini İslâm’a yönlendiren önemli olaylardan 
birisi olarak anmaktaydı.

Garaudy, Batı’nın rasyonel kurgusunun dışında 
bilge bir inanç ve düşünceye sahip bir insandı. 
Mesela modern oluşumlara iyi niyetle karşı 
çıkan ve bu çerçevede savaş açtığı için hemen 
herkesin gırgır geçtiği Don Kişot onun açısın-
dan gerçek kahramandı, mücadelesi sembolikti. 
Bunun için onu rehber edinmişti. Ona göre 
örnek insanlar, Sezar, Neron, Napolyon gibi 
siyasiler değil, Don Kişot, Muhyiddin İbn Arabi 
gibi kimselerdi. Ona göre mesela kudretli Sezar 
bize ortak, kalıcı hiçbir değer bırakmamıştır.

Garaudy, bildiği ve inandığı doğru için tam da 
Kur’ân’ın tarif ettiği şekliyle kınayanın kınama-
sana, protesto edenlerin protestolarına aldırış 
etmez ve korkmazdı. İslâm’ı seçip Müslüman-
ların Filistin gibi davalarına sahip çıkınca pek 
çok sorun yaşadı, Batı dünyası yapabildiği 
kadarıyla tecrit etmekle yetinmedi, Filistin ile 
ilgili eserleri başta olmak üzere kitaplarını Paris 
sokaklarında ateşe verdiler, pek çok yayınevi 
satışlarını durdurdu. O bunlara aldırmadan 
malikanesine çekilip eser yazmaya devam etti. 
Büyüklü küçüklü 140 civarında eser yazdı. 
Bilgide disiplinler üstü bir insan, bir bilge olan 
Garaudy’nin hemen her konuda bir diyeceği 
vardı. Bu eserlerinden 60 kadarı dünyanın fark-
lı dillerine, 40 kadarı da Türkçeye çevrildi. 

Yazı faaliyetlerinin yanında yüzlerce konferans 
verdi. Bütün bu faaliyetlerinde, hak ve hakkani-
yetin yanında durdu. Mesela İsrail zorbalığı ve 
Filistin’in mağduriyeti üzerine eserler yazmıştı. 
Ama o bir Yahudi düşmanı değildi. O, bir din 
olan Yahudiliğe değil, tüm insanlığın aleyhine 
kurulmuş Siyonizm ideolojisine karşı idi. Vakıa 

Hitlerin Yahudilere zulmettiğini düşünüyordu 
ve bunu eserlerinde defalarca dile getirmişti. 
Siyonizm ise semavi değerlerden kopmuş tüm 
siyasetler gibi onun deyimiyle ve bir “çamur 
siyaseti” idi. 

Ona göre önemli olan, her yerde geçerli olması 
gereken şey, çıkarlar değil, hakkaniyet ilkeleriy-
di. Peşinen bir grubun yanında veya karşısında 
değildi. İnandığı ilkeleri herkes için düşünürdü. 
Bu konuda en önemli örnek Entegrizm adlı 
eseridir. Entegrasyonun (uyum, bütünleşme) 
karşıtı olarak kullandığı entegrizm, bir din veya 
ideolojiye bağlı gurupların kendilerini mutlak 
yeterli bulup içlerine katlanarak başka düşünce-
lerle ilişkiden kaçınmaları ve hatta bazı durum-
larda düşman olmaları hâlidir. Düşünürümüze 
göre entegrizme başta Batı bilim dünyası olmak 
üzere her alanda rastlarız; komünizm, Hıris-
tiyanlık, Yahudilik vb. dinler ciddi entegrizm-
ler sergilerler. Ama maalesef bir Müslüman 
entegrizminden de söz edebiliriz. Ona göre 
mesela şeriat kaşesi altında toplanan, İslâm’ı bir 
başkasına anlatacak bir İslâm dilinden yoksun, 
onu sığlaştırıp hayat dışı sığ hâle getiren bir 
Müslüman entegrizmi vardır. 

Hâlbuki Garaudy, her hâliyle İslâm’ın ve İslâm 
ümmetinin yanındadır. Üzerinde çok durduğu 
şeriatı İslâm’ın mihenk taşı kabul eder. Yal-
nız onun anlayışına göre şeriat tarihsel fıkhi 
kararlar değil, Kur’ân’da yer alan örnek emir ve 
yasaklardır. Bunlar İslâm’ın kalıcı değerleridir. 
Düşünce bakımından onun en önemli çabası, 
insanlığın ortak kalıcı değerlerini tespit ede-
bilmekti. Bu amaçla dünyayı dolaştı. Ona göre 
Batı, Rönesans’tan beri sürekli Allah inancından 
uzaklaşmış; Allah, tabiat ve insan arasındaki 
dengeler bozulmuştur. Esasen Batı felsefesi 
başından itibaren hak ve hakikat dışı bir yolda 
ilerlemiştir. Epistemoloji yerine ontolojiye yo-
ğunlaşmıştır ki bu doğru bir yol değildir. 

Garaudy pek çok mühtedi gibi bir din 
arayışı veya bazı hesap dışı şartların 
kanalize etmesi ile Müslüman olmuş 
değildir, gözlem ve tasarımlarından 
elde ettiği bir ideal sistemin İslâm’da 
olduğunu görerek Müslüman olmuştur.
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Şimdiye kadar insanlığın özsel alanına ilişkin 
ciddi hiçbir başarı elde etmemiştir. Bundan 
sonra da bir beklentimiz olamaz. 

VEFATI VE CESEDİNİN YAKILMASI

Garaudy, yaklaşık yüz yıllık hayatının son 
30 yılını Müslüman olarak yaşadı, bildiğim 
kadarıyla, onun gereklerini yerine getirmeye de 
çalıştı. Umre yaptı, ümmetin yanında yer aldı. 
Tabir caizse en üst fikri düzeyden İslâm’ı savun-
du. Nihayet 2012 yılının 13 Haziran’ında vefat 
etti. Vasiyeti üzerine cesedi yakılmak yoluyla 
defnedildi. Düşünceleri üzerine kimse bir gölge 
düşürmek istememişse de cesedin yakılması 
belki de haklı olarak bazı Müslümanların kafa-
sında soru işaretleri doğurmuştur. 

Ben burada İslâm’da cenazenin yakılmasının 
hükmü üzerinde duracak değilim. Bilindiği 
gibi İslâm’da ölmüş kişinin cesedinin yıkamak, 
kefenlemek ve bir duadan (namaz) sonra top-
rağa gömmek şeklindeki bir uygulama sünnete 

dayanmaktadır. Gerçi Kur’ân’da ilk ölen insan 
Habil’in cenazesinin toprağa gömülmesi iki 
karga örneğiyle tasvir ve tavsiye edilmektedir. 
Bunun yanında cesedin yakılmasını reddeden 
bir yasaklama da bulunmamaktadır. Burada 
benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta bu 
icraatın bir kitabi İslâm anlayışındaki yeri değil-
dir. Garaudy’nin bu konuyla ilişkisinin sebebi, 
nasıl açıklanabileceğidir ki bu durum bize onu 
daha iyi anlama imkânı verecektir.

Batı dillerinde kremasyon adı verilen cenaze 
yakma âdeti, anlaşıldığı kadarıyla tarihsel 
olarak insanlığın çok eski dönemlerine kadar 
geriye gitmektedir. Özellikle Hinduizm, Budizm 
gibi dinlerde cesedin kül hâline getirilmesi 
şeklinde saklanması veya (kara, deniz, hava) 
tabiata serpiştirilmesi, kişinin ebedîleştirilmek 
istenmesi diye yorumlanmaktadır. Semavi ve 
özellikle İbrahimi kökenli (Yahudilik, Hıristi-
yanlık ve İslâm) üç dinde ceset toprağa gömül-
mekte, Allah’tan gelen ruh Allah’a, topraktan 

gelen beden ise yine ona tevdi edilmektedir. 
Dördüncü yüzyıldan beri ölü yakmaya karşı 
direnen Hıristiyanlık, geçen yüzyılda bu âdete 
cevaz verdi. Yakınları tarafından yakılması 
istenen ölülerin cesetleri dev kreatoryumlarda 
yakılarak külü sahiplerine teslim edilmektedir. 
Kanaatimce Garaudy’in bu talebi içinden çıkıp 
geldiği Hıristiyanlığın bir kalıntısı değil, kendi-
ne özgülüklerde bir dünya görüşünün eseridir. 

Sırf son yüzyılların mühtedileri değil, tarih 
boyunca süregelen mühtediler birbirinden 
farklı çizgilere sahip olagelmişlerdir. Deyim 
yerindeyse hidayet tarihi bize düşündürücü 
örnekler sunmaktadır. Aslında bu kural, bizzat 
Hz. Peygamber (s.) dönemi Müslümanları için 
de geçerlidir. Mümin, kafir, münafık; Müslü-
man olma bağlamında insanların ana çizgileri-
dir. Ancak bunlar içinde de insanlar, insan farkı 
kadar çeşitli çizgilere sahiptirler. İslâm düşünce 
ve tasarımında iki sahabe bile aynı konumda 
değildirler. 

SON YÜZYILLARDAKİ MÜHTEDİLER

Son yüzyıllardaki mühtedilerin de belli katego-
riler oluşturduklarını söyleyebiliriz. Şeri İslâmî 
pratiklerden felsefi nitelikteki bir dünya görü-
şüne, gelenekten sufi İslâm’a, rasyonel anlayış-
lardan ilhamcı sezgisel düşünce ve yaşantılara 
kadar çeşitli çizgiler taşımakta ve sonuçta da 
yarım düzineyi aşkın kategori oluşturmaktadır-
lar. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

1- İslâm’ı, maddeci Batı kültürüne karşı ciddi 
bir tepki olarak algılayanlar. Bu çerçevede yer 
alan Abdülkadir Es-Sufi gibi yeni müminler, 
cemaatçi/tarikatçı Müslümanlıklarının yanında 
hayli pasif buldukları mevcut müminlere de 
tabir caizse radikal bir Müslümanlık yolunu 
göstermeye çalışmışlardır. Öyle ki bu çerçeve-
de teknolojiden uzak durulması gerektiğini 
savundular. Karşı oldukları modern kültürün 
en önemli dayanağı olan teknolojiye tepki ilkece 
doğru olsa bile bu tavır sürdürülebilir türden 

Sırf son yüzyılların mühtedileri değil, tarih boyunca süregelen mühtediler birbirinden 
farklı çizgilere sahip olagelmişlerdir. Deyim yerindeyse hidayet tarihi bize düşündürücü 
örnekler sunmaktadır.
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değildi. Çünkü çözüm bir tepki şeklinde kalma-
malı, İslâm’ın doğasından çıkarılabilecek değil, 
İslâm’ın kendi doğasında çıkarılabilecek çözüm-
lere ihtiyaç vardı. Yalın hâliyle tekniğe karşı ol-
mak tüm iyi niyetlere rağmen bir muhafazakâr 
tavırdan ibaretti. Onun için teknoloji karşıtlığı 
tutmadı.

2- René Guénon gibi hayli kalabalık bir mühtedi 
grubuna göre İslâm, insanlığın ortak geleneği-
dir. İlahi nitelikteki bu gelenek tüm kadim kül-
türlerin özü idi, zamanla dönüşerek bambaşka 
şekiller aldılar. Semavi dinlerin hemen hepsi bu 
orijinalliğini yitirmiş insani değerleri güncel-
lemek için geldiler, Peygamberler bu geleneği 
yeniden hatırlattılar. Bu bağlamda gelenek, 
dinden daha kapsamlı bir olguydu. Modern Batı 
kültürünün gelenek dediği şey, türedi bir şey, 
bu asıl geleneğin bozulmuş şekliydi. Söz konusu 
gelenek Müslümanları, doğrudan İslâm ile 

çelişen görüşler ileri sürmemişler ise de muhte-
melen geleneği işin aslı olarak gördükleri için, 
Kur’ân ve sünnetten yeteri kadar referansları 
bulunmamaktadır.

3- Yine yaygın bir mühtedi grubuna göre, 
İslâm demek Sufizm demekti. İslâm’ın tarihsel 
gerçekleştirimlerinden sadece birisi olan sufizm 
sonradan Müslüman olmuş geniş bir kesime 
göre, daha az kural taşıması, dinin gizemlilik 
imajı, duygusallığa daha yatkın olması gibi ne-
denlere bağlı olarak daha çekici gelmiş, mesela 
şeri bakış buna göre katı gözükmüştür. Mistik 
felsefe bir din anlayışı tarzında daha anlamlı 
bulunmuştur. Bunun içindir ki mesela Mevlana 
ön plana alınırken Ebu Hanife gündemde pek 
de yer almamıştır.

4- En genel ve en geniş şekliyle mühtediler, 
doğal olarak, İslâm’ı, bir inançtan sonra ilahi 

bir pratikler sistemi diye anlamışlardır. Belli 
arayış ve araştırmalardan sonra, müftü, imam, 
şeyh gibi bir Müslüman ilgilinin önünde 
şehadet getirerek İslâm dairesine girmekte, bir 
zorunluluk olmamakla birlikte Müslümanların 
daha sıklıkla kullandığı yeni bir ad almaktadır. 
Namaz, oruç zekât ve imkânı dâhilinde hac gibi 
ibadetleri yerine getirmesinin yanında İslâm’a 
uygun olduğu düşünülen bir kılık ve kıyafete 
bürünmekte, kadınlar tesettürlü hâle gelirken, 
erkekler sütre pantolon ve ceketi tercih etmek-
tedirler. Hayli heyecanlıdırlar, Kur’ân’ı sıkça 
okuyup mevcut Müslümanları uyarmaktadırlar. 

5- Fikrî açıdan İslâmî ilimlerde yoğunlaşanlar. 
Sayıları çok olmamakla birlikte Muhammed 
Esed gibi mühtediler, diğer İslâmî ilimlerin 
yanında hususen Kur’ân üzerinde çalışmakta, 
eserler vermektedirler. Bunların önemli bir 
kısmı şarkiyatçılıktan gelmişlerdir. Bu alanın 

içinde Kur’ân’ı kendisine sıkı bir referans nok-
tası almayan bir kesim İslâm’a özgün bir hikmet 
ve bilimsel alan gözüyle bakmaktadır. Bu çizgi, 
mantıksal olmak ve ufkumuzu açmakla birlik-
te İslâm’ın temel esprisini tam da yansıtıyor 
değildir.

6- Bir de Garaudy gibi nevi şahsına münhasır 
mühtediler vardır. Bunlar felsefi çizgide düşü-
nen ve İslâm’ı öylece kabul etmekten çok, bir 
yorum getirmeye çalışan kişilerdir. Bunlar bir 
din arayışından hareketle İslâm’a ulaşmış kişi-
ler değil, düşünce dünyalarındaki açmazlardan 
hareketle İslâm’a ulaşmışlardır. Bunlar genelde-
ki mühtedilik işlemlerini ve bazı gereklilikleri 
yerine getirme ihtiyacı hissetmemişler, mesela 
kılık-kıyafetlerini ve isimlerini değiştirme (ki 
böyle bir zorunluluk yoktur) gereği duymamış-
lardır. Bu kategorinin tipik örneği Garaudy’dir. 

Abdülkadir Es-SufiAbdülkadir Es-Sufi René GuénonRené Guénon Muhammed EsedMuhammed Esed Roger GaraudyRoger Garaudy
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BİR HAKİKAT ARAYICISI

Garaudy, yola sağlam bir din arayıcısı değil, bir 
hakikat arayıcısı vasfıyla çıkmıştı. Yoksa bir din 
olarak Hıristiyanlığa ve yetersizliğine rağmen 
onun din bağlamında bazı doğruları ihtiva etti-
ğine inanıyordu. 

O, dinler, ideolojiler ve felsefi ve sosyal sistem-
lerin üstünde (veya ötesinde) insanlığın bazı 
ortak hakikatlerinin olduğuna inanıyordu. 
Bunları bulmak, kişisel ve sosyal hayata katmak 
gerektiğine inanıyordu. Ve bu hakikat, hangi 
sistemde var ise alınmalıydı. Bu bağlamda o ta-
bir caizse pek çok metafizik öğretiyi bir noktada 
buluşturmaya çalışan bir anlayışa sahipti. 

Garaudy bu kaygı ve tutkuyla çalışırken Kur’ân 
ile tanıştı, bu kutsal kitap onun düşünce dün-
yasında önemli bir yer aldı. Aradığı yüksek 
değerleri buradan devşirebileceğini gördü. 
Özellikle Hıristiyanlığın muğlak üçlemesinden 
sonra arı-duru bir Allah inancı, bunun kâinat 
ve insan ile kurulan ilişkisi onu adeta büyüledi. 
Anladığımız kadarıyla bazı ayetleri, sisteminin 
merkezine yerleştirdi. Mesela “Allah her an 
bir iş üzeredir.” (sınırsız bir çalışma içindedir) 
ayeti bunlardan birisidir. Temel konularında-
ki yorumlarında değişik din ve sistemlerdeki 
kadim değerleri işin içine katıp bir argüman 
olarak kullanmada tereddüt etmedi. Mesela 
cenazesinin yakılması ile ilgili vasiyeti, böylesi 
bir çerçevede açıklanabilir. 

Düşünürümüz İslâm ile ilgili yorumlarında 
İslâm’ın özellikle sufi kanat gerçekleştirimle-
rinden yararlanmıştır. Ancak bu yararlanma 
bazı sufi mühtedilerde olduğu gibi İslâm adına 
yaşanacak bir hayat tarzı değil, insanlığın ortak 
yüksek değerleriyle ilgili bir yaklaşımı temel-
lendirmek içindir. Mesela Muhyiddin İbn Arabi 
veya Molla Cami bu bağlamda gündemindedir. 
Yani savunduğu görüş, salt sufilik değil, daha 
ötede sufiliğin de paylaştığı daha genel bir 
dünya görüşüdür. Bir başka deyişle yaklaşımı 
ontolojik değil, epistemolojiktir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Garaudy, bütün 
yüksek tipli dinler, düşünce ve inanç tarihinde 
yer alan önemli teolojik görüşler, kadim kültür-
lerin temsil ettiği ve yok olmaya doğru giden 
metafiziklerden hareketle insanlığın bir ortak 
değer alanı oluşturulabileceğini kabul eder. O, 
başka dünya görüşlerinde bulduğu hikmetleri 
İslâm’a aykırı bulmaz. Çünkü tekelci değildir, ta-

bir caizse dini yoktur. (Cesedinin yakılması vasi-
yetini de bu çerçevede değerlendirebiliriz). Ona 
göre insanlığın geleceği üzerine söz söyleyebi-
lecek tek sistem İslâm’dır. Onun kutsal kitabı 
Kur’ân bu işin öznesini oluşturur. Bunun için de 
çokça referans aldığı Kur’ân’ı yeniden anlama-
mız gerektiği üzerinde durmaktadır. Ancak bu 
iş yorumlama gücümüze bağlıdır. Tabii ondan, 
kendisi gibi bir mühtedi olan Muhammed Esed 
gibi bir tefsir beklemiyorduk. Ama Garaudy bize 
yorumlama noktasında bazı yöntemsel bilgiler 
verebilirdi, ne var ki bu bağlamda bir açıklama-
sı bulunmamaktadır. 

Evet, dünya çapında bir düşünür, bir bilge olan 
Garaudy içlerine katlanıp kapandıkları bir 
ortamda Müslümanların ufkunu açmaya çalıştı. 
Tabiatına da yakışır bir biçimde ümmetin, 
özellikle onun mağdur kesimlerinin yanında 
yer aldı. Eserlerini takip etmemin yanında ben 
Garaudy ile 1996 yılında İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi’nin düzenlediği 1. İslâm Düşüncesi 
Sempozyumu’nda karşılaştım. Bir öğle yemeğin-
de sohbet etme imkânım oldu. Bir ara “Necmet-
tin Erbakan hakkında ne düşünüyorsunuz?” 
dedim. “Mütefekkir beklemeyelim, her alanda 
bizi temsil edecek insanlara ihtiyacımız var. 
Bunu siyasette Erbakan yapıyor, bu konuda o 
İslâm dünyasının sembolüdür, yaptıkları bizim 
için önemlidir.” dedi. Bu cevap benim Erbakan’a 
pek de sempatik bakmadığım bir dönemde çok 
anlamlı geldi. Yanında gayet mesture Filistinli 
eşi vardı, diğer bazı sorularımın yanında “Eşini-
zin Filistinli olmasının bir anlamı var mı?” diye 
sordum. “Evet, var.” dedi ve şöyle devam etti: 
“Bu mazlum ve mağdur ümmet kesimimizle 
aynı zamanda akraba olmak istedim!” Bu cevap 
beni çok duygulandırmıştı

Garaudy farklı bir mühtedi idi, iyi bir Müslü-
mandı, buna sadece biz değil, yapıp ettikleri de 
şehadet eder. Bu noktada söylenebilecek şey, her 
Müslüman için söylenebilecek şeydir: Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun, taksiratını affetsin. 
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ROGER GARAUDY’NİN ÜMİT VE HAYALİNE DAİR BİR OKUMA: 
“BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN”

 METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU 

D insiz olduğu söylenen bir anne babanın 
çocuğu Roger Garaudy 17 Temmuz 1913 

yılında Fransa’nın Marsilya şehrinde doğmuş, 
14 yaşına geldiğinde kendini Hıristiyan olarak 
hissettiğini söylemiştir. Besbelli fıtratını bozma-
mış, vicdanının üzerini örtmemiş merhametli 
kişiliğinin refleksiyle yoksullara sahip çıktığını 
düşündüğü komünizme alaka duymuş, ardın-
dan Komünist Partisi’nde ileri derecede görev-
ler almıştır. Parti’de 37 yıl aktif görev yapan 
Garaudy İkinci Cihan Harbi’nde gösterdiği 
üstün başarılarından ötürü şükran madalyasına 
layık görülmüştür. Eserleri, konferansları ve 
eylemleriyle giderek ün kazanan yazar Fransız 
parlamentosunda milletvekilliği, senatörlük ve 
meclis başkanlığında bulunmuştur. Almanca, 
İngilizce, Rusça ve Arapça öğrenen Garaudy fel-
sefe doktorası yapmış, Fransa ve Rusya üniversi-
telerinde dersler vermiştir.

16 yıl resmî görev yapan, Marksist Millî Araştır-
malar Merkezi Müdürlüğünü sürdüren yazar, 
Hitler’le anlaşan Fransız hükûmetini protesto 
etmesi sonucunda Cezayir’e sürgüne gönderil-
miş ve 33 ay hapis yatmıştır. Sosyalist Rusya’da 
iki yıl Stalin ile çalışmıştır. Orada Felsefe ve 
Estetik dersleri verirken Sovyetler’in Prag’ı 
işgaline karşı çıktığı için Komünist Partisi’nden 
ihraç edilmiştir.

YOBAZLIKLAR VE GARAUDY

Daha 20 yaşında iken kendine “yaşanmış şiir” 
diye nitelediği Cervantes’in roman kahramanı 
Don Kişot’u rehber edinen Garaudy Parti’den 
ihracı üzerine araştırmalarını, düşünmelerini 
derinleştirmeye başlamıştır. Ona göre Sezar ve 
Napolyon tarihte kalmış birer figür iken Don 
Kişot, insanlığın hayrını istemenin sembolü 
olarak her geçen gün daha ziyade tanınmakta ve 
bilinmektedir. Kendisi de tıpkı Cervantes’in bu 
büyük rol modeli gibi dünyayı dolaşmaya baş-

lamış ve 2 Temmuz 1982 yılında Müslümanlığı 
seçmiştir. Ardından umreye giden yazar, İsrail’in 
Filistin işgaline karşı çıktığı için aforoz edilmiş-
tir. Ve yine Don Kişot romanının ona göre asıl 
mesajı olan “Başka bir dünya mümkün” fikri 
sabiti onu şöyle konuşturuyordu: “Marx’ın ‘Din 
afyondur’ iddiası bağlamından kopuk anlaşıl-
mıştır. Allah-ahiret inkârı sürdükçe komünizm 
bir şey başaramaz. (Asıl afyon kilise ve papazla-
rın dindarlığıdır.) İktidar için siyaset beyin yıka-
ma faaliyetidir. İçinde Allah yerine salt insanın 
bulunduğu dünya ve ekonomi gayrı meşrudur. 
Sanat-estetik Allah diyorsa anlamlıdır.”

Eser ve makalelerinin toplamı seksenlere ulaşan 
yazarın Marksistleri dine çağırmayla başlayan 
misyon ve mesajlarının özeti şu cümlede topla-
nabilir: “Batı felsefesi tabiattan kopuk, İlahi yü-
celiği inkâr üzerine kurulu ve insanın kendine 
yeteceği iddiasıyla maluldür.” Descartes, Sokra-
tes, Platon, Aristo ve çağdaşı Jean Paul Sartre’a 
yönelik eleştirileri, birçoğunun adeta Allah’tan 
müstağni ve yalnızca insan düşüncesiyle yetin-
me iddialarının ne kadar çürük olduğuna dair 
ciddi yol göstericiliklerle yüklüdür.

Onu hayatının başlangıç yıllarında Marksist fi-
kirlere sempati duymaya sürükleyen asıl neden 
ömrü boyunca yeryüzünde hep var olagelmiş 
ve gitmiş olan haksızlıklardı. O da gezegendeki 
servetin yüzde sekseninin gelişmiş ülkelerde 
yüzde yirmisinin ise yoksul ülkelerde bulun-
ması gerçeğiydi. Kendi toplumlarını medeni, 
bunun dışındakileri vahşi ve barbar gösteren 
Batı, asıl ilkelliğini mesela 16. yüzyılda kiliseler 
tarafından “ABD’li yerlilerin ruhu var mıdır?” 
diye sorarken sergilemekteydi. Bu bahiste 
Andre Malraux’un cümlesinden de destek alır: 
“Bizim medeniyetimiz, ‘Hayatın bir anlamı var 
mı?’ sorusuna ‘Bilmiyorum’ cevabı veren tarihin 
ilk ve tek medeniyetidir.” İşte tam bu yargılar-
dan sonra ulaştığı sonuç şöyle özetlenmektedir: 
“Geleceğimizde İslâm var!”
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Fransız resmî gazetesinde yayımlanan ve 
devletin sömürgeciliği meşrulaştırdığı ifadeleri 
alıntılayarak Batılı zihniyetin “medeniyet” mas-
kesiyle nasıl bir vahşet ve barbarlığa yol açtığını 
bütün dünyaya duyurur. Kavramları doğru 
tanımlayarak Garaudy özellikle Batı dünyası 
nezdinde öyle önemli bir iş yapmıştır ki başına 
“bilimsel” takısı getirilmiş “Marksizm, sosya-
lizm” gibi kelimeleri âdeta silkeleyerek Marx’a 
bile şöyle söyletmesini bilmiştir: “Marksizm 
buysa, ben Karl Marx olarak Marksist değilim!” 
Böylece tabir caizse bütün o bilimselci fırtına-
nın hızını kesmiş, soluk almasını büyük ölçüde 
engellemiştir, en azından kendi yaygın okunur-
luk muhitinde.

Siyasi kimliği ile entelektüel kimliğini müthiş 
bir maharetle kullanarak kendisine tek başına 
bir ümmet sıfatı kazandıran Garaudy yirminci 
yüzyıl tarihine imzasını atmış fenomen bir 
şahsiyettir. Her türlü yobazlık üzerinde durarak 
insanlığa yönelik uyarılarını yapmıştır. Ona 
göre yobazlık yüklü itikat asla imanı karşı-
lamaz. Zira iman bir bilincin/düşünmenin 
ardından doğar. Yobazlık evet bir tür itikattır, 
bağlanmadır, ancak sahih iman değildir. Ayrıca 
mezhepler, içtihatlar, kanaatler, galip zanlar ve 
nihayet beşeri kültür ve bunların kurumlarını 
mutlaklaştırmak yobazlıktan başka nedir ki? 
Onun yobazlığa dair yaklaşımı belki Türkçede 
ancak böyle tanımlanabilirdi.

Yobazlığı sanki laikliğin zıddı gibi görme sebebi 
ise Batı Hıristiyanlığının düalist mantığı ile 
açıklanabilir. Oysa mesela Türkiyeli Kemalist la-
ikleri tanısaydı yine “Yobazlık laikliğin zıddıdır” 
der miydi? Laik ise ona göre, yine Batı Hıristi-
yan mantığı üzerinden okuyarak “Din adamları 
sınıfından olmayan” şeklinde tanımlanmakta-
dır. İslâm’a gelince her ne kadar vakıa olarak 
kendilerini “Din adamı” gibi gösteren kimileri 
Müslüman çoğunluklar üzerinde tahakkümler 
kurmuş olsa da dinin özünde Allah ile kulu 
arasına kimse giremez. Öğrendiği bu gerçeği 
ömrünün sonuna kadar savunmuştur.

“İslâmcılık” söylemine olumlu bakmaz. “Allah 
bizi kurtarıcılardan kurtarsın” diyen Aliya 
İzzetbegoviç gibi, o da rahiplerin, azizlerin; 
papa ve kardinallerin yani şu meşhur Vatikan 
Konsülü’nün kurtuluş ilahiyatı teranelerinin 
sahteliğini gün yüzüne çıkartır. Kilise otoritesi 
ve din adamlarının Hıristiyanlığı ile İsrail’in 
barbar Siyonizm’ini iyi tanıdığı ve insanlık dışı 

bulduğu için İslâm’ı seçmiştir o. Elbette seçtiği 
İslâm ile sahih İslâm arasında birileri tarafın-
dan görülen sorunlu anlayış ve yorumlar da yok 
değildir. “Din insanı hürleştirmeli, boyunduruk 
altına almamalıdır.” diyerek bu cümlenin tatmi-
nini İslâm’da bulduğu bellidir. Ancak söz konu-
su ettiği hürriyetin sınırlarını kendi belirlemeye 
kalkışmış gibi görünmektedir.

Garaudy “Başka bir dünya mümkün” söylemine 
yüklenmiş bulunan arayışlarını yüz yıla yakla-
şan ömrü boyunca sürdürmüştür. Onu İslâm’ı 
seçmeye yönelten, Batı uygulamaları içerisin-
de papa ve piskoposların yanılmazlık lütfuna 
sahipmişler gibi davranmaları, birinci, hatta asli 
sebep olarak gözükmektedir. İkincisi ise daha 
vahim bir kadim Hıristiyan telakkisi olmalıdır: 
“Tanrı’nın ete kemiğe bürünerek beşer sıfatlı İsa 
ismiyle görünmesindeki güya büyük (büyütül-
müş, muharref ) sır”dı. 

Bu itikadın ayrıca yine Batılı toplumlar tara-
fından gerek Güney Amerika ve gerekse Afrika 
kıtasındaki yerli nüfuslara evrensel amentü 
yahut yeni bir ilmihal şeklinde dayatılmasına 
gösterdiği şiddetli tepkidir. Diyordu ki: “Yobaz-
lıkla mücadele kendi yobazlığımızdan hareketle 
yürütülemez.” İşin tuhafı ise Müslüman muhit-
leri de katarak mevcut bütün cahillerdir bidat 
ve hurafe lafını edenler. Batı’da da Doğu’da da 
durum bu merkezdeydi. Ona göre her türlü yo-
bazlığın günümüzdeki kaynağı bir topluluğun 
kimliğine, kültür ve dinine uygulanan zulüm ve 
baskıydı.

Roger Garaudy Müslüman kimliğini seçtikten 
sonra da İslâm dünyasındaki benzer yobazlıklar 
üzerinde düşünme ve araştırmasını sürdü-
rür. Ona göre bu dünyanın en önemli açmazı 
“Geçmişe kapanma”dır. Suudi yobazlığı ile Şii 
teokrasisini iyi tanımış ve eleştiri oklarını bu 
muhtevada dile getirmiştir. Şiilerin “masum 
İmam” itikadı, Suudilerin ilahi hitabı literal oku-
ma marazı benzer yanlışlıklara kapı aralamıştır; 
hadiseyi doğru teşhis edince önerdiği tedavi 
yöntemleri de isabetlidir. Der ki: “Kur’ân’ı en ge-
rici lafızcılıkla kelimesi kelimesine okuma, onu 
adeta jimnastik el kitabına indirgemiştir.”

İbni Teymiye’ye mâl edilen “Adil olmayan bin 
gecelik yönetim, bir gecelik fitneden evladır; 
yönetici yeryüzünde Allah’ın gölgesidir.” şeklin-
deki anlayışı bir türlü kalbine açıklayamamış ve 
ciddi eleştiriye tabi tutmuştur. 
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Hac ibadeti esnasında bir tarihte tünel faciası 
yaşanmış ve Arabistan’da yüzlerce hacı birbirini 
çiğneyerek ölmüştü. Bu durumu Allah’ın kaderi 
olarak izah eden Suudi kralı onun hedefindedir. 
Hele yine aynı kesimin ciddi bir inceleme ve 
araştırmaya ihtiyaç duymaksızın televizyonlar-
da ardı ardına aktardıkları Hz. Peygamber’e ait 
gibi gösterilen güya hadis okuma programları 
hakkında şöyle yazar: “Hadis seli boşandı.” 
Mabetlerle marketler arasında koşuşturup 
duran Suudi toplumu yeryüzünü “Paraşütle 
indirilmiş gibi dikilen camiler”le doldururken 
ne yazık ki tek bir entelektüel yetiştirip dünya 
kültür tarihine katamamaktadır. “Üstat böyle 
buyurdu” ifadesini sakız gibi çiğnerken içtihat 
kapısını kapatıp bin beş yüz yıl öncelerin fıkhını 
halklarına dayatarak, bireysel düşünmeye kilit 
vurmuşlardır. Olay hem ehlisünnet hem de Şii 
çevrelerde benzerlik göstermektedir.

Aynı muhitlerde gelenek tarafından kutsallaştı-
rılan adeta fosilleşmiş kanun ve krallardan olu-
şan küme, Allah tarafından vahyedilen şeriatın/
yolun beşeri fıkıhla karıştırılmasına yol açmış-
tır. Ulema ve fukaha ne yazık ki halkı Kur’ân’ı 
anlamaktan aciz bırakmıştır. İslâm elbette bir 
“Hazır çözümler deposu” değildir. Onun pren-
sipleri ciddi bir tefekkür ve çetin bir araştırma-
yı önererek yeni yollar bulmaya yönlendirir 
müminini, mensubunu. Muhammed İkbal’den 
ödünç aldığı çözüm şuydu: “Müslümanları, en 
vahim hastalık olan Kur’ân’ı ölülerin, ölmüş git-
mişlerin gözleriyle okumak”tan ancak tenkitçi 
düşünce ve yeni içtihatların kurtarabileceğini 
yazıyordu. Kur’ân’ın ana meselesi, her Müslü-

manı şahsen düşünmeye ve bir din otoritesinin 
aracılığı olmadan düşünmeye çağırmaktır; 
Garaudy’nin fikri buydu.

DON KİŞOT, BEN VE GARAUDY

İlk şiir kitabım Ben Asyalı Bir Ozan’da oku-
yucumun dikkatine sunmaya çalıştığım şiirle-
rimden biri “Asyalı Don Kişot’a Şiir” başlığını 
taşıyordu. Ayrıca 2020 yılında yayımladığım 
Yeniden Okurken adlı eserimdeki “Don Kişot ve 
Ben” başlıklı yazı ise Cervantes’in bu isimdeki 
eseri üzerinden kaleme alınmıştır. Açıkçası 
Roger Garaudy’nin Don Kişot, Yaşanmış Şiir 
adlı eserini ise bu yazı münasebetiyle ancak 
okuyabildim. Üstadın başka eserlerini önceleri 
görmüş, okumuştum ancak Don Kişot’u elime 
alınca onun neredeyse baş eseri budur diye bir 
kanaatim oluştu. Don Kişot romanını okurken 
ve hakkında yazarken de hep düşünmüşümdür; 
bu eser insaflı Fransız okuyucularını İspanya 
ve Endülüs hayranı yapıyor gibi geldi bana. 
Bunu Antoine de Saint Exupéry’nin, bu Fransız 
pilotun eserlerini okurken de hissetmiştim. 
Fransızlar, Almanlar ve öteki Kuzey Avrupa 
insanları ile İspanyollar arasındaki bariz farkı 
bu ülkelere yaptığım kısa süreli seyahatlerde de 
gözlemleme imkânı bulmuştum. Hülasa İberik 
Yarımadası’nda tam sekiz yüz yıl hükümran 
olmuş Endülüs iktidarlarının günümüze kadar 
süren kökleşmiş sosyo-kültürel etkisi apaçık 
ortadaydı.

Elbette Akdeniz kıyısındaki ülkelerin insanları 
ile Anadolu insanları arasında coğrafyanın, 
iklimin sağladığı sıcakkanlılık ortak karak-
ter hâlinde İspanya, Kuzey Afrika, İtalya ve 
Yunanistan’da karşımıza çıkar.  Cervantes’in 
Don Kişot adlı eseri ise yazarın muhayyel bile 
olsa kendisine kaynaklık edenin bir Arap müellif 
olduğunu söylemesiyle artık kimsenin gizleye-
meyeceği bir açıklığa kavuşmuştur. Benim söz 
konusu şiirimde “Asyalı Don Kişot” olarak nite-
lediğim, tabir caizse yurdum insanını Erol Göka, 
Türk Grup Davranışı adlı eserinde, sosyal taba-
kaların ve mafiyöz her tür eğilimin örnekleriyle 
harika biçimde gündeme taşımıştı. Anadolu 
insanlarının birçoğunda âdeta genetik biçimde 
bedenlerine yapışık bir elbise gibiydi bu eğilim. 
Bazen külhanbeyliği, bazen yiğitlik bazen de 
tahammül edilmez şer ve bela fışkırması hâlinde 
tezahür etmekteydi. Hastaneye getirdikleri has-
tayı yatırdıktan sonra hastane bahçesinde piknik 
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yapma rahatlığı ve pişkinliği ise hadisenin en 
trajikomik görüntüsünü resmeden hâliyle Erol 
Göka’nın eserine konu olmuştur. Doktorlara 
şiddet uygulayacak kadar ileri gidenlerini biraz 
marjinal tipler olarak değerlendirsek de görmez-
den gelemeyiz herhâlde.

Bana göre Türkiyeli, Asyalı Don Kişot, 
Cervantes’in meramını literal okuyarak bir so-
nuca varmış ve eserdeki ironiyi kavrayamadığı 
için yel değirmenleriyle savaşı sahih kılacak ka-
dar ileriye giderek, daima güçlerinin üzerindeki 
işlere kolları sıvamayı marifet bilmiştir. Biraz 
evvel belirttiğim gibi Yeniden Okurken kita-
bımda Don Kişot romanına ayırdığım yazının 
başlığı “Don Kişot ve Ben” şeklindeydi. Garaudy 
ise bu metne “yaşanmış şiir” diyordu. Şimdi bu 
yaşanmış şiir üzerinden “Başka bir dünya müm-
kün” bahsine biraz daha yaklaşmaya çalışalım.

Müslüman kültüre havf ve recâ terminolojisiyle 
sinmiş bulunan insanlık durumunu Türkçe 
ümit ve endişe şeklinde tercüme edince, yazarı-
mızın ve elbette benim, yaklaşım ve tanımları-
mızdaki müşterek bakış biraz daha anlaşılabilir 
olmaktadır diye düşünüyorum. Şöyle diyordu: 
“Benim için dünyanın en büyük günahı, umut-
suzluğa kapılmaktır. İman sahibi olmak ise, 
fırtına ve kasırgalara rağmen sabaha ereceğini-
ze ve günle buluşacağınıza inanmak demektir.” 
“Yarın kıyamet kopacağını bilsen dahi elindeki 
fidanı yine de dikmelisin.” diyen hikmeti kendi 
hâl diliyle söylemişti. Garaudy, Cervantes’in 
eserindeki hikmet ve irfanın Endülüs kültür 
birikiminden geldiğine öyle ikna olmuştur ki 
onu ileri yaşlarında İslâm’ı seçmeye yönlendir-
mede bu kanaatlerinin rolü büyüktür. Onun 
Don Kişot romanında görerek âdeta ana fikir 
diye takdim ettiği, romanın yazıldığı tarihte 
Avrupa inancındaki soyluluk/asalet telakkisine 
karşı geliştirdiği “Asil doğulmaz, asil olunur!” 

iddiasıdır. Endülüs Müslümanların elinden 
çıktığında, İspanya’da, kişinin “safkan/temizkan 
belgesi” göstermeden kimlik ve kişilik sahibi 
olamayacağı kilise tarafından resmileştirilmişti. 
Romanda Don Kişot diye kendini takdim eden 
kahramanın asıl ismi Alonso Quijano’dur. Nere-
deyse bütün gayreti asaletini ispatlamak, temiz 
kan belgesine sahipliğini herkese göstermek 
hedefine kilitlenmiştir; işin özü şöyle dile getiri-
lir: “Bir adamın ‘kalitesi’, kanına değil, amacına 
bağlıdır.” Daha sonraki sayfalarda ise eserden şu 
alıntıyı yapacaktır: “Bir adamın değeri nereden 
geldiğine değil, nereye gittiğine bağlıdır.”

Sosyalist fikirleri taşırken, Komünist Parti’de 
çalışırken de fıtratını ve vicdanının üzerini 
örtmediği belli olan Garaudy, giderek neredeyse 
paraya tapınan Batı dünyasındaki ihtirası ve 
sekülerleşmeyi gördükçe Don Kişot’u hatırlar: 
“Ben ölerek yaşamak için doğdum, sense yiye-
rek ölmek için… Sen uyumak için doğdun ben 
uyumamak için… Servetin kadar değerin, değe-
rin kadar servetin vardır.” Karl Marx’ın görüş-
lerini onaylamaya çalışır ve bunu yorumlarken 
para saltanatının, paraya tapınmanın Avrupa 
insanını nereye taşıdığını göstererek yapar. Yazı-
mızın başında Türk Grup Davranışı ve mafiyöz 
eğilimlere değinmiştik. Garaudy de Don Kişot 
romanında Avrupa’daki asli kahramanlığı sim-
geleyen şövalyelik kurumunun esasen İslâmî 
olduğuna işaret eder. Endülüs hâkimiyetinin 
başından itibaren “Murabitun” denilen savaşçı 
dervişlerin, sırf Allah rızası için açılmış (hem 
kışla hem tekke olan) “ribat”larda, hiçbir maddi 
kaygı duymadan canlarını feda edebilmelerini 
örnek gösterir. Romandan “Güçlüye direnmek, 
sefillere arka çıkmak” cümlesini alır ve bunun 
Kur’ân tarafından da öğretilen bir fıtrat kanunu 
olduğunu söyler.

Garaudy’nin ümit ve hayali dediğimiz yaşa-
ma modeli Endülüs’te Müslüman, Hıristiyan 
ve Yahudiler arasında görülen çok dinli, çok 
etnisiteli ama merkezinde “İbrahimî dinler” diye 
isimlendirdiği “Ayinsiz, dogmasız, kilisenin de 
(kul ile Allah arasında) aracılık etmediği temel ve 
ilk inancı yeniden bulma arayışı” cümlesinde yat-
maktadır. Endülüslü İbn Arabî’den fazlasıyla et-
kilendiği aşikârdır. Onun “Vahye dayalı bir dine 
inanan Hıristiyan, Müslüman olduğunda aslında 
din değiştirmiş sayılmaz” sözündeki nispi haki-
kati mutlaklaştırıyormuş gibi görünmektedir. 
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Ancak engizisyon gibi din adına korkunç uygu-
lamaların gerçekleştiği, rahiplerin, papazların 
kendilerini Tanrı yerine koyduğu bir kültür 
vasatında bu görüş mazur sayılabilir.

Ona göre Don Kişot sanki yeryüzündeki “Son 
Şahit”tir. Neyin tanıklığıdır denilecek olursa 
sözü yine kendisine bırakalım: “Don Kişot 
İspanya’da, Grek-Roma, Yahudi-Hıristiyan 
ve Arap-İslâm gibi üçlü mirası üstlenen bir 
İspanya’nın mesajının ne olabileceğini ve ne 
olması gerektiğini fark eden son dâhidir… 
Doğu’nun katkısıyla kültürünün asırlarca ışıl 
ışıl ışıldaması sayesinde Avrupa’da sadece 
İspanya Batı’nın ufkunu aşabilir, onun dışına ta-
şabilirdi… Tanrı’ya karşı değil, Tanrı ile birlikte 
hakiki bir Rönesans doğabilirdi.” Garaudy sanki 
Cervantes’in de tıpkı kendisi gibi düşündüğü 
için Endülüs’teki medeni hayat modelinin yıkılı-
şını bahsi geçen Rönesans bakımından “Kaçı-
rılmış tarihî bir fırsat” olarak görmesi sebebiyle 
Don Kişot adlı kahramanı yaratmıştır. Nite-
kim şunu söylemeden geçmez: “Cervantes’in 
dini, Kur’ân’ın “Müminlerin Atası” dediği Hz. 
İbrahim’in asıl ve ilk dinidir.”

İddiasını kanıtlamak maksadıyla yazdığı 
cümleleri aynen alıntılayarak meramını biraz 
daha aydınlatmaya çalışalım, bahsin başlığı “Bir 
Başka Dünya Özlemi”dir: “Peygamberler gibi 
o da (Don Kişot) görevinin doğruluğuyla ilgili 
olarak bizzat kendisinin Tanrı tarafından vazi-
felendirildiğine olan kesin inancından başka bir 
delil sunmaz… Tıpkı peygamberler gibi o da bir 
müjdecidir: Bir Başka Dünya Mümkündür.” Don 
Kişot’un altın kuralı diye aktardığı notlar mese-
leyi biraz daha açığa çıkarmaktadır: “Tanrı’dan 
kork ve kendini bil, çünkü bilgelik Tanrı 
korkusuyla başlar… Kendini bilen Tanrı’yı, yani 
kendini var edeni bilir. O zaman insan artık ken-
di kökeninden ayrı düşmez. İman sadece gaybın 
gerçekliğine inanmaktan ibaret değil, aksine o 
gaybı var etmekten ibarettir.” Arapça ibarenin 
bir tür tercümesi değil midir bu ifade: “Men 
arefe nefsehu fekad arefe rabbehu.”

Ünlü Müslüman düşünür Roger Garaudy, 
besbelli dünyada insana iman teklif eden 
neredeyse bütün çağrıları işitmiş, dinlemiş, 
üzerlerinde düşünmüş ve neticede İbrahimî 
gelenek, asıl ve ilk din olarak gördüğü, anladığı 
İslâm’da karar kılmıştır. Bir vakitler aralarında 
bulunduğu Fransız ve Sovyet komünistlerinin 
hem düzeysizlikleri hem de sahtekârlıklarını 

bizzat gözlemleyerek onların arasından sıyrıldı-
ğı aşikârdır. Ancak ona İslâm’ı bulmada en fazla 
Endülüs mirasını roman kimliği altında dünya-
ya tanıtan ve aktaran Cervantes’in Don Kişot’u 
olduğu/olacağı açıkçası “yaşanmış şiir” diye 
andığı eserini okuyuncaya kadar hatırıma bile 
gelmemişti. Meğer aynı cevherin üzerinde müş-
tereken yaşıyormuşuz, Garaudy’nin tecrübesi 
ve sezgileri daha baskın çıktığı için madenin 
kaynağına ilk ulaşan kendisi olmuştu. Onun bu 
eserinden son bir alıntıyla noktalayalım yazımı-
zı: “Dünyamız çıldırdı, hem de nükleer enerji-
den tutun da paraların cangılına, ekonominin 
vahşetine kadar… Batı’nın et ve tereyağıyla tıka 
basa dolu buzdolaplarından Üçüncü Dünya 
ülkelerinin açlığına, ‘terör dengelerinden terö-
rizm dengesizliklerine’, amatör terörizme veya 
devlet terörizmine, kulakları sağır eden ‘rock’ 
müziğinden medyanın akıl tutulmasına kadar 
tam bir çılgınlık yaşanıyor dünyamızda… Don 
Kişot çılgınlığı, uçurumun eşiğindeki tek bilge-
liğidir… Bu çığırından çıkmış dünyanın gez-
gin şövalyelere ihtiyacı var, hem de Rönesans 
döneminden daha fazla.” O gezgin şövalyeler, 
üzerlerinden güç ve kudretin gururunu atmış, 
sahih imanın sağladığı bir cesaret ve şecaatle 
yola çıkmış yiğit Müslümanlardır; yiğit, yürekli 
ama bunun farkında bile olmayan zikir ve şuur 
ehli Müslümanlar.

Netice itibarıyla bu yazı Garaudy’nin Yobaz-
lıklar ve Don Kişot adlı iki eserinin ilhamıyla 
kaleme alındı. Ancak ve elbette Garaudy asla 
bundan, benim anlattığımdan ibaret bir şah-
siyete/kimliğe sığdırılamaz. Bu ve benzeri 
denemelerle okuyucuya kimi insanları, eserleri 
ve ahlaklarıyla tanıtmaya çalışırken amaç onları 
olduğundan farklı göstermek, daha doğrusu 
hikmetinden sual olunmaz diyerek yüceltmek 
değildir. Kuşkusuz onların da yanıldığı, düşü-
nürken tökezlediği olmuştur. Ama biz hem yol 
göstericiliklerinden hem de tökezlemelerinden 
ibret alarak onların yaktığı ateşi daha harlı hâle 
getirmeliyiz. İşte tam bu sebeplerden ötürü di-
yorum ki Garaudy benim burada anlattığımdan 
daha fazlasıdır. Öyleyse mesela onun Hatıralar, 
Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum adlı eseri, şu 
anda yaşadığımız zaman dilimine ışık tutacak 
hayli yaşanmışlıklar taşımaktadır. Orada yaka-
ladıklarımın da hepimiz bakımından önemli 
olduğunu gördüm ancak bu yazının hacmine 
sığamayacağı için yalnızca tavsiye ederek bir 
görev yapmak istedim.
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GARAUDY’NİN İSLÂM FELSEFESİNE BAKIŞI
 HALİL KOÇAKOĞLU 

A raplar, Süryaniler, Türkler, Berberiler ve 
başka milletlerin ortak ve karışık bir fikri 

süreci olan İslâm felsefesi, Arap unsurunun 
daha çok ön planda olması sebebiyle Arap 
felsefesi olarak da anılır. Bir başka tanımla 
İslâm felsefesi, özel ve dar anlamıyla Müslüman 
filozofların ortaya koydukları felsefi düşünce 
tarzının genel adıdır. Peygamberimiz zamanın-
da Müslümanlar arasında fikri açıdan birlik ve 
dirlik vardı. Zaman ilerledikçe İslâm devletinin 
sınırları genişlemiş ve yabancı kültürlerle karşı-
laşılmıştır. Müslümanlar aldıkları ülkelere din 
yönünden etki yapmakla beraber bazı husus-
larda birlikte yaşadıkları değişik kültür sahibi 
kimselerden yararlanıyorlardı. İslâm’ın yaşama-
sı ve devletin iyi yönetilmesi için bu kültürler-
den yararlanmak gerekli görüldü. Zaten İslâm 
dini insanları ilim öğrenmeye teşvik ediyordu. 
İslâm’daki felsefi düşüncenin en önemli kaynağı 
hiç şüphesiz ilahi vahiy ve bu vahyin tebliğcisi 
peygamberin hadis ve sünnetidir. Bununla 
birlikte yabancı kültürlerin düşünsel birikimi 
de bu felsefeye kaynaklık etmiştir.

HİDAYET VE HAYAT TARZI ÜSTÜNE TEFEKKÜR

Özellikle geniş bir alana yayılan İslâm impara-
torluğu ortaya çıkan yeni durumlar karşısında 
hummalı bir düşünme eylemi içine girmiş-
tir. Bu çabalar onları farklı dillerde yazılmış 
bilimsel ve düşünsel eserleri tercüme ettirmeye 
kadar götürmüştür. İslâm felsefesinin doğuşuna 
etki eden bu yabancı felsefeler şunlardır:

1- Antik Yunan ve Hellenistik Devir Felsefesi
2- İran-Sasani Felsefesi
3- Hint Felsefesi

Bu yabancı etkiler içinde Yunan metafiziği, 
mantığı ve tabiat felsefesi İslâm inancına akli 
bir temel sunuyor ve İslâmî olmayan, özellik-
le de Hıristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük ve 

Maniheizm’deki hareketlerde ortaya çıkan yeni 
güce karşı koruma sağlar görünüyordu. Bu 
yönüyle İran, Sasani ve Hint felsefeleri hiçbir 
zaman İslâm felsefesine Yunan felsefesi kadar 
etki edememiştir.

İslâm filozoflarına göre felsefe insanlığın baş-
langıcından itibaren var olan bir hakikati arama 
çabasıydı. Filozof olarak onlar bu gerçeğin 
peşinde koşan kişilerdi. Bununla birlikte İslâm 
Felsefesi tıpkı metafizik gibi varlığın ilkesinden, 
aslından ve bu varlığın amacından bahseder.

Roger Garaudy’e göre, İslâm felsefesi hidayet 
ve hayat tarzı üstüne tefekkürdür. Bu hidayet 
ve hayat tarzı nübüvvet yani İslâmî mesajın an-
lamı ve bu anlamın insanların hayatına çizdiği 
gayelerden doğar.

Garaudy’e göre, felsefenin İslâm açısından öne-
mi büyüktür. İnsan yerin ve göğün reddettiği 
sorumluluğu kendi iradesi ile kabul etmiştir. Bu 
kabul ediş büyük bir sorumluluktur. Bu sorum-
luluğunu inancının çizgisinde sürdürebilmek 
için felsefeyi kullanmak zorundadır. Müslüman, 
felsefe yaparak mesajı derinlemesine kavraya-
cak ve onun sürekli yenilenen durumlara karşı 
yorumunu yapacaktır. Garaudy, inanç hayatına 
kopmaz bir şekilde bağlı olan felsefenin iki vazi-
fesi olduğunu söyler:

1- Mesajın (hakikatin) derin anlamını 
araştırmak.

2- Nitelikli bir araştırmanın ardından ilahi 
kanunun (şeriatı) sürekli yenilenen tarihi 
durumlara canlı bir şekilde uygulamanın 
yolunu keşfetmektir.

Garaudy’nin felsefesi daha metafiziksel olanı 
arar. O, sadece duyularla keşfedilebilen, soyut 
düşüncelerde kendine anlam bulan ve denetle-
nebilen bir anlayışın hâkim olmadığı felsefeye 
inanır. 
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Ona göre, realiteyi duyuların tecrübesinin 
keşfettiği ve soyut düşüncenin tanımladığı ve 
ölçüp biçtiği şeye indirgenemeyeceğini kabul 
eden her felsefe; hayatın anlam ve gayelerini 
sorgulayan ve şu hususların farkında olan her 
felsefe İslâmî’dir.

Aklın mükemmel kullanımının aşkınlığı peşi-
nen inkâr etmemesi sayesinde olduğunu düşü-
nen Garaudy’e göre, aklı sınırsız düşünmek ve 
bu sınırsız güce dayanarak kendine yetme iddia-
sı aklın mükemmel kullanımının önündeki en 
önemli engeldir. Aklın aşkınlığı kabul etmesiyle 
kendini reddetmeyeceğini aksine önündeki 
tüm engelleri kaldırarak sınırsız olabileceğini, 
dolayısıyla aklın kişiyi imana ulaştıracağını 
savunur. Böylesi bir imanın hiçbir şekilde aklı 
sınırlandırmadığını veya reddetmediğini belir-
ten Garaudy, tam aksine bu imanın aklı sadece 
algıların ve kavramların kullanımıyla sınır-
landırmayı reddederek ve rasyonel düşünceyi, 
duyularla elde edilen tecrübeye indirgemeyi 
reddeden hususlara açarak onu aşk, güzellik, 
hayatın anlamı ve eylemimizin nihai ön kabul-
leri gibi soyut konulara yönlendirmektedir. O 
hâlde bu iman, dar görüşlülükten ve sınırlardan 
azade bir akıldır.

Garaudy, bu sınırlardan sıyrılmış aklın kutsal 
olan üzerine düşünmesinin normal olduğunu 
söyler. Çünkü bu akıl onlarda bir kılavuzluk 
arar ve bu şekliyle bakıldığında peygamberliğin 
imkânı ve mesajın anlamı konusunda tefekkür 
etme İslâm felsefesinin temelidir.

İslâm felsefesinin temelini peygamberliğin 
imkânı ve mesajın anlamı üstüne düşünme 
olarak belirten Garaudy’e göre, bu temel, Grek 
felsefesiyle esastan bir uyuşmazlık içindedir. 
Bu uyuşmazlık Grek felsefesinin varlık felsefesi 
olmasından kaynaklanır. Hâlbuki ister Musevi, 
ister Hristiyan, isterse Müslüman olsun, nübüv-
vet kendisini ancak eylem tecrübesiyle ifade 
edebilir.

Garaudy’e göre, Allah’a varlık açısından baktığı-
mız zaman onu ister istemez bir benzetme içine 
gireriz ki bu bizim için küfürdür. “O’nun varlığı 
olarak adlandırdığımız şey, o varlıkları var eden 
‘eylem’dir. Tabiat olaylarından peygamberlerin 
sözlerine varıncaya kadar her varlık, bizi varlık-
tan onu yaratan ‘eylem’e götüren bir ‘ayet’tir.”

Batı felsefesi ile İslâm felsefesinin bir karşı-
laştırmasını yapan Garaudy, Batı felsefesinin 
probleminin “bilginin nasıl mümkün olduğu” 
hususunda olduğunu, İslâm felsefesinin ana 
probleminin ise, “peygamberliğin nasıl müm-
kün olduğu” konusunda olduğunu söyler.

Garaudy’e göre, Batı’nın varlık hakkındaki 
soyut düşünceleri dünyayı matematiksel bir 
iskelet hâlinde tahayyül ederken onu güzellik, 
sevgi, şairane eser ve umut gibi kavramlardan 
da koparıp almıştır. İslâm felsefesinin umu-
du yeniden doğurduğuna inanan düşünür, 
İbn Rüşd ile birlikte İslâmî felsefenin de batı 
felsefesinin düştüğü bu hataya düşme tehlikesi 
geçirdiğine inanır.

Kur’ân’ın Allah’a ve dünyaya ilişkin olarak orta-
ya koyduğu eylem felsefesini, Batı felsefesinin 
temelini oluşturan Grek felsefesinin taşıyama-
dığını, Grek formüllerinin bu eylem felsefesini 
açıklamaya gücünün yetmediğini söyleyen 
Garaudy İslâm’ın üç yepyeni mesele ortaya koy-
duğunu iddia eder.

Garaudy’e göre ilk meydan okuyuş, gerçeğin ne 
olduğuna dair ortaya koyduğu duruştur. Grek 
felsefesi “gerçek nedir?” problemine iki cevap 
getirmiştir: Akılla kavranan Platon düşüncesi 
ve Demokrit’in duyular tecrübesiyle ulaştığı 
atomsal yapı. Garaudy’e göre, Hıristiyanlığın 
bu Grek düalizmi etkisi altında olduğunu ama 
ilk yıllarda özellikle Platon düşüncesine daha 
yakın durduğunu söyler. Buna karşılık Kur’ân 
her şeyin ancak Allah’ta ve Allah’ın da her şeyde 
tam olarak görüldüğü bir yaklaşım üzerinden 
cevap vermektedir. Kur’ân, doğrunun “ne” oldu-
ğu problemine olgu yerine yaratma, varlık veya 
düşünce düzeyine karşılık eylem planındaki te-
mel birlik yani tevhit üzerinden yaklaşır. Buna 
göre, ilk cevap Allah’tan başka ilah olmadığı 
şeklinde tezahür etmektedir.

Roger Garaudy’e göre, İslâm felsefesi 
hidayet ve hayat tarzı üstüne tefekkürdür. 
Bu hidayet ve hayat tarzı nübüvvet yani 
İslâmî mesajın anlamı ve bu anlamın 
insanların hayatına çizdiği gayelerden 
doğar.
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Garaudy, Kur’ân’ın bu yaklaşımının Grek felse-
fesine karşı ikinci bir meydan okuyuşu ortaya 
koyduğunu söyler. Bu meydan okuyuş ise şudur: 
Bu bakış açısından hangi hareket kanunu çıkar? 
“Eylem ve kanun bir Müslüman için imanın dış 
tezahürüdür. İman dâhili, kanun haricidir. Biri 
ile diğeri arasında ikilik yoktur. İnsan imanla 
Allah’a doğru hareketine yeniden kavuşur. Zaten 
taştan bitkiye ve bitkiden hayvana kadar Allah’a 
doğru tabii bir eğilim vardır. Her varlık kendine 
özgü ibadet ve hamd tarzını bilir ve yapar.”

Garaudy’e göre üçüncü meydan 
okuyuş, Allah’ın tarihe peygam-
berleri yoluyla müdahalesi konu-
sundadır. Allah hakkındaki her 
türlü düşünme insanın kendisi-
nin var edemediği şeyler üzerine 
düşünmedir. “İslâm felsefesinin 
karşılaştığı en nazik mesele-
lerinden biri, mutlak, ezeli ve 
ebedi olanın tarihi ve izafi olanla 
münasebetleri meselesi olacaktır 
ki, bu da şu kendine özgü şekliyle 
gerçekleşecektir: Kur’ân, zamanın 
üstünde süzülen yaratılmamış 
kelam mıdır yoksa insanlık des-
tanının en soylu maceralarından 
birinin başlangıcında ezel ve ebed 
dostuyla insanoğlunun tarihinin 
bir anındaki karşılaşması mıdır?”

İSLÂM FİLOZOFLARI

İslâm felsefesinin hidayet ve 
hayat tarzı üstüne ayrıntılı bir 
tefekkürü olduğunu söyleyen Ga-
raudy, İslâm felsefesinin ana prob-
leminin de peygamberliğin nasıl 
mümkün olduğu konusu olduğunu belirtir. Bu 
yaklaşımla İslâm felsefecilerinin düşüncelerini 
irdeleyen Garaudy’e göre ilahi yaratılış prob-
lemleriyle ilk yüzleşen İslâm filozofu Kindî idi. 
İlk Arap filozofu olarak bilinen Kindî, Mutezili 
bir mütekellim ve Neo-Pitagorik tesirler altında 
kalmış Neo-Platoncu bir filozoftur.

Garaudy’e göre Kindî, Aristo mantığını takip 
etmiş fakat Kur’ân’ın yaratma kavramını ko-
rumuştur. Grek felsefesini İslâm düşüncesine 
dahil etme yerine onları yan yana koymanın 
daha uygun olduğunu düşünen Kindî, Allah’ın 

varlık değil, bilâkis varlığı yapan olduğunu 
söyler. Garaudy, Kindî’nin bu yüzden, daha 
önce var olan maddeye sadece şekil vermekten 
ibaret olan Aristocu bir yaratılış metafiziğinin 
reddedilmesi gerektiği gibi, Yeni Eflatuncuların 
zorunlu sûdur nazariyelerini de kabul edilemez 
bulduğunu söyler.

Garaudy, Farabî için Grek felsefesine gösterdiği 
saygı ve bağlılığın onu öz ve varoluş konusunda 
metafizik bir düşünceye sevk ettiğini düşünür. 
Bu yüzden Farabî’nin Kur’ân vahyinden kay-

naklanan eylem felsefesine sırt 
çevirip Grek felsefesinin varlık 
felsefesine yöneldiğini düşünür. 
Farabî’ye göre, felsefe var olanın 
ilmidir. Bu ilmi kazanarak Allah’a 
benzemeye başlarız. Garaudy, 
varlık felsefesine bu yönelişin 
Farabî’de nübüvvet felsefesini 
haklı gösterme çabalarını zorlaş-
tırdığını düşünür. Garaudy’e göre 
Farabî, Kindî’nin yaptığı gibi Grek 
ve İslâm felsefelerini yan yana 
koymaz, onları kendi içlerinde bir 
uzlaşıya zorlar. Bu uzlaşı kendini 
en çok siyaset felsefesinde göste-
rir. Garaudy bu uzlaşının bir yere 
kadar gerçekleşebildiğini fakat 
ideal devletin yönetici olan imam 
ile Eflatun’un bilge adamının 
otoritelerinin hangi tür bilgiye 
dayandığı konusunda çıkmaza 
girdiğini düşünür. Bu bilgi kayna-
ğı Eflatun diyalektiği mi, Aristo 
mantığı mı, yoksa Kur’ânî vahiy 
ve onun getirisi olan tasavvufi 
iç aydınlanması mıdır? diye 
sorar. Öyle görünüyor ki Farabî, 

Garaudy’nin bakış açısından bilginin kaynağını 
belirleme konusunda net bir tavır alamamakta, 
belki de böyle davranmakla eklektik bir bilgi 
felsefesini amaçlamaktadır.

Orta Çağların felsefi düşünce tarihinde İbn Sina 
çok önemli bir yer tutar. O, tamamen akla ve 
düşünceye dayalı Helenistik geleneği, İslâm’a 
göre ve bir ölçüde Helenistik geleneğin içinde 
kalarak yeniden ifade etmenin yollarını aradığı 
yöntem ve tezler geliştirmiştir. Garaudy için 
İbn Sina İslâm düşüncesinin çok önemli bir 
filozofudur. 

FarabîFarabî

KindîKindî
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İbn Sina’nın bütün ilimlerde, özellikle, müzik 
ve şiir alanında eşsiz bir filozof olduğunu kabul 
eden Garaudy, filozofun büyük bir çelişki içinde 
olduğunu düşünür. Garaudy, İbn Sina’da bazen 
İslâmî inanç ve kurallara açıkça ters düşen bir 
inanış göze çarptığını da iddia eder. 

Garaudy, ibadet üzerine eser yazan, Kur’ân 
tefsirleri düzenleyen İbn Sina’nın Aristotalesçi 
bir metinde sudûr ve mutlak varlığın cömertliği 
hakkında yazdıklarını oldukça şaşırtıcı bulur. 
Garaudy, İbn Sina’nın, bu çelişkilerine ve Grek 
felsefesine Farabî’den daha fazla yer vermesine 
rağmen İslâmî nebevî çizgiye karşı daha hassas 
davrandığını söyler.

Garaudy, Gazali’nin kendinden önceki âlimler 
gibi Grek dil ve diyalektiğini kullanarak İslâm 
inancını açıklamaya çalıştığını fakat daha sonra 
büyük bir şüphe döneminin ardından mutasav-
vıfların manevi yoluyla gerçeği bulmaya çalış-
tığını ifade eder. Garaudy, manevi yolla gerçeğe 
ulaşmak isteyen Gazali’nin ilk iş olarak hede-
finde filozofların olduğunu düşünür. Düşünür, 
Gazali’nin filozofları eleştirirken onların tekfir 
edilmesi gereken üç önemli husus olduğunu be-
lirtir. Bunlar, âlemin ezeliliği, Tanrı’nın küllileri 
bilip tikelleri bilmemesi ve bedenin dirilişinin 
inkârıdır.

Garaudy’e göre, Gazali filozofların ruhu be-
denden ayrı düşünen ikicilikleri (düalizmi), 
cüziyi (tikel) ve mahsusu (duyuları, duyularla 
algılanan dünyayı) önemsemeyen bilgi teorile-
rini, yaratmayı dışlayan görüşlerini ve kâinatın 
ezelden beri var olduğu şeklindeki anlayışlarını 
reddeder. Ona göre, Gazali, zihnî bir sezgiye can 
atan yani, sentezci, bütünü kapsayıcı, dolaysız 
ve somut bir bilgiyi, kalp gözüyle görmeyi çok 
istediği için tasavvuf yolunu tercih etmiştir.

EYLEM FELSEFESİ BAKIMINDAN FİLOZOFLAR

Garaudy’nin en fazla önemsediği ve eylem 
felsefesinin izlerini en iyi taşıdığına inandığı 
filozoflardan biri de ışık filozofu adını verdiği 
Sühreverdî’dir. Garaudy’e göre, Sühreverdî’nin 
Hikmetü’l-İşrâk adını verdiği projesinin coğrafi 
bir anlamı yoktur. Bu felsefe, tıpkı tasavvuf 
gibi keşfe (iç aydınlanmasına) yani (teorik ve 
diyalektik olmayan) dolaysız ve (analitik ve 
kavramsal olmayan) bütünlükçü bir bilgiye 

dayanır. Bu bilgi ışığın felsefesidir, aynı za-
manda da sabahın bilgisi, doğmakta olan ışığın 
bilgisidir. Bu bilgi, dıştaki bir varlığın hareketsiz 
bir yansıması değildir, aksine devamlı yaratma 
eyleminin, her an yeni bir varlığın iradi olarak 
meydana gelişinin bilgisi eylem felsefesidir, 
varlık felsefesi değildir.

Garaudy, ışık filozofunun kişinin kendini sürek-
li yenilemesi gerektiğini şart koştuğunu iddia 
eder. Bu felsefenin kendisini başka yere sevk 
etme gayesi taşıdığını ve bu taşınma için gerekli 
itici gücün ise beşeri ve ilahi bir aşk olduğunu 
söyler.

Garaudy’e göre, İslâm düşüncesinin klasik 
döneminde yetişen son önemli filozof ve bilim 
insanı İbn Rüşd’dür. İbn Rüşd, başta mantık 
olmak üzere doğa felsefesi, astronomi, ilahiyat 
ve tıp gibi alanlarda çok sayıda eser kaleme 
almıştır.

Garaudy, bıraktığı bu eserlere rağmen İslâm 
dünyasında İbn Rüşd denildiği zaman, 
Aristotales’i kutsayan, hakikatin birliğini 
savunan, heyulani aklın ezeli olduğunu veya 
olmadığını tartışan veya kendinden önceki 
İslâm filozofları gibi felsefe ve dini uzlaştırmaya 
çalışan veya Yeni-Eflatuncu felsefeden hareket-
le Aristotales’i yorumlayan, İslâm dünyasının 
problemlerine ilgisiz, bu problemlere katkı 
sunmayan bir filozof düşüncesinin akla geldiği-
ni söyler.

Garaudy’e göre İbn Rüşd sıradan bir Aristo 
yorumcusu veya İmam Malik’in taklidi bir fakih 
değildir. Ona göre İbn Rüşd, İslâm’ın ilk ve 
orijinal hâlini, Kur’ân mesajının o İslâm’ını, yüz-
yılların bölgesel gelenekleriyle üzeri örtülmüş 
evrensel mesajı yeniden bulma çabası içindedir.

Garaudy için Endülüs’te kök salan İslâm felse-
fesinin ve filozoflarının ayrı bir önemi vardır. 
Düşünüre göre, gayelerin hiyerarşisi problemi 
İbn Meserre ile birlikte İber Yarımadası’nın 
değişmez problemi hâline gelmiştir. “Allah’ın 
iradesine boyun eğmek ve Allah’ın bize gösterdi-
ği doğru yolu takip etmek için insanın çözmek 
zorunda olduğu gayelerin hiyerarşisi problemi, 
bundan böyle İber Yarımadası’nda İslâm felsefe-
sinin önemli bir meselesi olarak yerini almıştır.”
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Garaudy, İbn Meserre’nin felsefesindeki esas 
noktanın “Bir”in aşkınlığı olduğunu söyler. 
Hayatımızın anlam ve gayelerinin buradan 
hareketle belirlendiğini iddia eder. Garaudy 
Endülüslü bir başka filozof İbn Hazm’ı çok hızlı 
ve trajik bir şekilde gelişen döneminde canlı, 
dinamik bir düşüncenin ortaya çıkması için 
çaba sarf eden en önemli felsefecilerden biri 
olarak görür.

Garaudy, fukahanın dini yaşamı ibadetin katı bir 
düzenine indirgediği ve eğitimi sadece şerhlerin 
ezberlenmesi düzeyine indirgediği zamanda İbn 
Hazm’ın bu anlayışa karşı çıktığını söyler. Onun, 
İslâmî yaşamın kaynağını yeniden Kur’ân’a 
dayandıran felsefeci olduğunu kabul eder. 

İbn Hazm eserlerinde üç farklı konuya eğilmiş-
tir. Aşk, hukuk ve dinler tarihi bu konulardır. 
Garaudy’e göre, Maliki fukahasının katı din 
anlayışında “aşk”ın hiç yeri yokken İbn Hazm 
doğrudan doğruya Kur’ân ve Sünnet’e müracaat 
ederek sevginin kutsal niteliğine dikkat çeker.

Garaudy’nin önemsediği filozoflardan biri de 
Yahudi şair ve filozofu olan İbn Cebirol’dür. Ga-
raudy, onun tüm düşüncesine ahenk kazandıran 
temel düşüncenin sudûr ve Allah’a dönüş fikri 
olduğunu söyler. Garaudy, İbn Cebirol’ün, “yara-
tılma eksikliktir ve azalmadır, çünkü yaratılan 
şey yaratan ile aynı seviyede olamaz, aksine 
onun altında olması gerekir” fikrinin Allah’ın 
mutlak birliğini gösterdiğini ve O’nun tedricen 
birlikten çokluğa geçişini ifade ettiğini belirtir.

Garaudy, Endülüslü bir başka filozof olan İbn 
Bâcce’den de söz eder. Ona göre, İbn Bâcce insa-
nın âlemdeki varoluşunun anlamını sorgulayan 
bir düşünürdür. Bu bağlamda İbn Bâcce’ye 
göre, insanın nihai gayesi beşeri aklın faal akılla 
birleşmesidir. Bu Aristocu söylem ile kastedilen 
fikir, insanın eyleminin vahiyle ve bize bildiri-
len ilahi maksatla bütünleşmesidir.

Garaudy göre, İbn Bâcce insandan, Allah’ın 
insana ruhundan üflediği ilahi yanını kemâle 
erdirmesini ister. İbn Bâcce’ye göre, tefekkür 
yeteneğini mükemmel hâle getirmekten gayri 
bir maksat için çalışan kimse, kendisinden ziya-
de başkası için çalışmış olur, çünkü o kendisini 
unutur. Garaudy, İbn Bâcce’nin kullandığı me-
todun 19. yüzyılın sonunda Maurice Blondel’in 
kullandığı metotla benzerlik gösterdiğini söyler. 
Ona göre her iki düşünür de eylemin nihai gaye-
leri üzerinde kafa yormuşlardır.

Garaudy, Gazali ile İbn Bâcce’yi karşılaştırır. 
Ona göre Gazali, eylem felsefesi imkânını tasav-
vur edememiştir. İbn Bâcce ise bu fikrin öncüsü 
olmuştur. Ne var ki İbn Bâcce’nin en büyük ek-
sikliği kullandığı yöntem ve dilinin bu fikri ge-
liştirmeye yeterli olmamasıdır. Garaudy’e göre, 
İbn Bâcce, özü itibariyle insani her eylemin 
öncesinde, o eylemin gayesinin ve bilincinin yer 
aldığına inanır. Gerçekten de bu tasarının fiil-
den önce zihinde var oluşu her eyleme rehberlik 
etmekte, eylemin seviyesini ve hedeflediği şeye 
göre onun manevi değerini belirlemeye imkân 
vermektedir.

İBN TUFEYL, İBN MEYMÛN, İBN ARABÎ

Garaudy, Endülüs’ün bir başka filozofu İbn 
Tufeyl ile ilgili fikirlerini onun Hayy Bin Yak-
zan adlı eseri üzerinden geliştirir. Bu eserdeki 
hâkim temanın Endülüs İslâm felsefesinin en 
önemli konusu olduğunu söyler. Garaudy’e 
göre, Endülüs İslâm felsefesinin en önemli ko-
nusu gayelerden gayelere yükselen felsefi bir di-
yalektikle ve son aşamada da diyalektiğin yerini 
vahyin devralmasıyla insanın kendi eyleminin 
nihai gayesini bulup keşfedebileceği konusun-
daki tefekkürün sürekliliğidir ve bu konu İbn 
Tufeyl’in eserlerindeki hâkim temadır.

Garaudy, İbn Tufeyl’in en önemli eseri Hayy Bin 
Yakzan’ın sembol ve manevi irşat niteliğinde ol-
duğunu söyler. Düşünür, İbn Tufeyl’in bu eserde 
“yalnız bir adam” düşlediğini söyler. Bu adam 
erdemsiz bir şehir devletinde değil aksine ıssız 
bir adada yalnız bir insandır. Hayy Bin Yakzan, 
ilk balçıktan hareketle aklın en üst aydınlanmala-
rına, dahası kendisini yaratmış ve ruhundan ken-
disine üflemiş olan Allah’a yeniden kavuşturan 
tasavvufi keşfe kadar yükselen bir canlı zihindir 
ki bu, Aristocu dilde faal veya etkin akıl denen 
şeyin simgesidir. Garaudy’e göre, İbn Tufeyl, bu 
kurmacayla hiçbir insanla iletişimi olmamış kişi-
nin kendi başına ahlaki, bilimsel ve dini kurallara 
hâkim olabileceğini göstermeye çalışmıştır.

Garaudy, Endülüslü diğer bir filozof İbn 
Meymûn hakkında onun gerçek anlamıyla Ya-
hudi tek filozof olduğunu söyler. İbn Meymûn, 
Talmud geleneğinde çok derin bir hukukçu idi. 
Garaudy, İbn Meymun’un üç İbrahimî cemaatin 
problemlerinin benzer olduğuna inandığını 
belirtir. 
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Kant’ın şükranlarını sunduğu İbn Meymûn tıp-
kı İbn Rüşd gibi tenkitçi bir metod geliştirmiştir 
diyen Garaudy’e göre İbn Meymûn, eserlerinde 
inanca yaklaşım metodolojisi, âlemin yaratılışı, 
peygamberlik, beşeri bilgi ve ilahi bilgi, şeriat, 
kötülük ve insan hürriyeti meselelerini köklü 
bir şekilde ele almıştır.

Garaudy diğer filozoflarda da olduğu gibi İbn 
Meymûn’da da eylem felsefesinin izlerini arar. 
Garaudy bu izleri İbn Meymûn’un eserlerinde 
dile getirdiği şu sözlerinde bulur: “Allah vardır 
fakat varoluşla değil. O’nun varlığı ve her şeyin 
varlığı, yani birinin ve diğerinin varlığı sadece 
isim benzerliğinden ötürü bu adla adlandırıl-
maktadır. Allah sadece yerin var olduğu gibi 
ve göğün var olduğu gibi var değildir. O hiçbir 
ölçüye sığmaz, kıyaslanamaz ve bu âlemde var 
olan şeylerden hiçbir şey O’nunla mukayese 
edilemez, meğer ki mecaz yoluyla olsun. Allah 
diğer varlıklar gibi var değildir. O onları var 
eden fiildir.”

Garaudy’nin en çok önemsediği Endülüslü 
filozoflardan biri de İbn Arabî’dir. İbn Arabî ile 
birlikte yeni bir felsefenin doğduğuna inanır. 
Arabî ile birlikte felsefenin küllerinden yeniden 
doğduğunu belirten düşünür bu felsefenin ha-
yattan ve inançtan kopuk olmadığını, takva ve 
tasavvufla tek bir vücut hâline geldiğini söyler. 
Garaudy, İbn Rüşd’ü Aristo’nun sıradan bir 
yorumcusu konumuna düşürmenin vahim bir 
yanlış olduğunu düşünürken başka büyük bir 
yanlışın da İbn Arabî’yi Eflatun’un bir öğrencisi 
olarak görmek veya onu İbn Eflatun diye adlan-
dırmak olduğunu söyler.

Garaudy’e göre İbn Arabî, madde ve şekil 
ikiciliğini reddederek yalnızca Aristoculuk’tan 
kopmakla kalmaz. Fikri, realitenin bir yansıma-
sı veya soyutlaması olarak görmez. Eflâtuncu 
idea veya sabit cevherlerin tefekkürü değildir. 
Düşünür, İbn Arabî’nin bilgi ve hayatın dinamik 
görüşünde asıl orijinal olan yanın, her türlü 
ikiciliğin dışlanması, en başta da obje ile onu 
gözlemleyen süjenin karşı karşıya oluşunu red-
detmek olduğunu ifade eder.

Garaudy’e göre İbn Rüşd’ün eserleri İbn 
Arabî’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İbn 
Arabî, İbn Rüşd’e, inanca felsefi yolu açması ve 
felsefenin sınır ve ön kabullerini belirlemesi 

açısından şükran duyar, öte yandan onu fikri bir 
nihilizm ve tasavvufi keşfi yeterince önemseme-
diği için eksik bulur.

Garaudy, İbn Arabî’nin varlığın birliğini eylemin 
tüm cephelerindeki birliği olarak gördüğünü 
söyler. Bilginin birliği, aşkın birliği ve nebevi 
mesajların birliği gibi birlik her şeyden önce 
Allah’ın birliğidir. O’ndan başkası yoktur. Çok-
luk sadece görüntüdür. Çokluk, bizler nesne-
lere sınırlı bakış açımızdan baktığımızda yani 
fert olarak âlemin merkezi olma kuruntusuna 
kapıldığımızda bütünün parçalanmasından ileri 
gelir. Tek Allah gerçektir: Her şey bu biricik ger-
çekliğin sadece bir işaretidir. Diğer bir deyişle 
Allah ve yarattığı, birbirinden ayrı iki gerçeklik 
değildir.

Garaudy, bu birlik anlayışının bizi İbn Arabî’yi 
bir panteist olarak görmemize izin vermeyeceği-
ni söyler. Panteizmin Tanrı’yı varlıkların katkılı 
bütünlüğü olarak tasavvur etmekten ibaret 
olduğunu söyleyen düşünüre göre, İbn Arabî’de 
böylesi bir durum kesinlikle söz konusu de-
ğildir. İbn Arabî’ye göre bu katkılı bütünlük, 
fertlerin sınırlı bakış tasavvurlarından doğan 
kuruntular bütününden başka bir şey değildir. 
Birliği ve müteâl oluşuyla ve de yaratıcı fiiliyle 
tek hakiki varlık Allah’tır.
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ROGER GARAUDY, ENTELEKTÜALİZM VE 
PRAKSİS

 MEHMET FURKAN ÖREN 

T oplumsal gerçeklik olarak üzerinde yoğun 
bir şekilde tartışmaların yapıldığı alan-

lardan birisi de dindir. Din nedir, sorusunun 
karşılığı kişinin felsefi anlayışı, bilgi seviyesi, 
hayata bakış açısı ve olguları değerlendirme 
biçimine göre değişebilmektedir. Psikanalizin 
kurucusu Freud’a göre din psişik süreçlerin 
sonucunda oluşan yanlış bir bilinçtir. Ona göre 
Tanrı form değiştirmiş baba figüründen başka 
bir şey değildir.

Nietzsche’ye göre Tanrı bir toplum veya bir insa-
nın en yüksek erdemleri belli bir varlıkta topla-
ma, simgeleştirme ve cisimleştirme faaliyetidir. 
Buna göre Tanrı insanın en yüce olanı temsil 
etme arzusundan kaynaklanır.1 Feuerbach ise 
tanrısal düşünceyi ve dini insanın kendi varlığı-
nın dönüştürülmüş bir yansıtması olarak telaki 
etmektedir.2 Buna göre Tanrı bir çeşit insan 
monoloğu, insanın kendisini kendi üstünde bir 
varlıkla hemhâl kılmasıdır.

Din ve Tanrı tartışmalarının çok boyutlu olması 
yeryüzünde tek bir Tanrı imgesinin olmayışıyla 
ilgilidir. Tanrısal algının yüzlerce biçimi ve şekli 
vardır. Düşünürlerin, felsefecilerin, yanı sıra 
toplumların ve değişik kültürel yapıların Tanrı 

1 Friedrich Nietzsche, Tanrı Öldü, Tanrı Ölmüştür ve 
İnsanlar Dünya’da Yapayalnız Kalmıştır, Yason 
Yayınları, Ankara, 2014, s. 197.

2 Akt Peter L. Berger, Melekler Hakkında Söylenti: 
Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden Keşfi, çev. 
Ali Coşkun - Nebile Özmen, Rağbet Yayınları, İstanbul, 
2012, s. 79.

algıları ve Tanrı’yı konumlandırma biçimleri 
birbirinden farklıdır. Kimileri insan merkezli 
yorum geliştirmekte, kimisi ise sosyolojiyi mer-
keze almaktadır.

Karmaşık ve çok boyutlu bir özelliğe sahip olsa 
da din ve Tanrı tanımlamaları genel olarak iki 
temel kategoriye ayrılabilir. Özsel yaklaşımlar 
ve işlevsel yaklaşımlar… Özsel tanımlamalar 
dinleri apriori bir şekilde kodlar ve birtakım 
sabitelere göre konumlandırır. Özsel yaklaşım 
merkeze alındığında dinlerin aşkın ve müteâl 
(aşkın) yapıları vardır ve bu yapılar zaman/
mekân üstü olarak varlıklarını sürdürürler. 
Oysa işlevselci yaklaşımlar dinin doktrinel 
boyutu yanında sosyal, toplumsal boyutuna 
odaklanırlar.

İşlevselci yaklaşıma örnek verilebilecek düşü-
nürlerden birisi olan Durkheim için din, sosyo-
loji, cemaat veya toplumsal yapılarla ilgilidir. 
Dinin toplumsal boyutu onun çeşitli pratikler-
den, törenlerden, geleneklerden, teamüllerden 
oluşmasıyla ilgilidir. Bu törenler, uygulamalar 
sosyolojik oldukları için farklı zamanlar da 
farklı toplumsal şartlarda değişip dönüşebi-
lirler. Tarde’nin vurgusuyla bu sürecin önemli 
boyutlarından birisi de taklittir. Normal şart-
larda taklit, küçümsenen bir yaklaşım olmakla 
birlikte yakından bakıldığında insanlar, taklit 
ederek, benzeşerek, toplumsal yapının kural, 
kriter ve göreneklerini uygulayarak sosyalleş-
mektedir. Taklit dini sosyalleşmenin önemli bir 
parçasıdır ve en az doktrin kadar önemlidir.
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Gündelik hayat üzerinde etkili olan ve tevarüs 
edilen bir kurum olan dinin genel halk kitleleri 
içerisinde yaşayabilirliği hemen hemen taklit 
yoluyla gerçekleşmektedir. Tarih boyunca belli 
bir zümre bilişsel ve entelektüel olarak inanıcın 
temeli, felsefi altyapısı, mantığı, çelişkileri ve 
çıkmazlarıyla ilgilenmiştir. Genel çoğunluk ise 
dinin tecrübi bir deneyim olarak tevarüs yoluy-
la aktarılan uygulamalarını yerine getirmekle 
ilgilenmiş bilişsel ve felsefi kökenleriyle ilgili 
olmamıştır. İslâm açısından kelamın belli bir 
zümrenin eliyle gelişmesi buna karşılık fıkhın 
toplumsal bir boyut kazanması, meselenin bu 
boyutuyla ilgilidir. Kelam felsefe ve gerilim, 
fıkıhsa ilmihal ve gündelik sorunlara cevap 
üretmekle ilgili olmuştur.

Netice de dini ve inancı özsel olarak kodlayan-
lar onun değişmez sabitelerine vurgu yapmakta-
dır, işlevsel boyutuna işaret edenler ise zaman-
sal ve mekânsal yönünü, toplumun ihtiyaç ve 
beklentilerini öne çıkarmaktadır. Belirtmek 
gerekir ki inançlar bilişsel ve düşünsel yönleri 
ile eylemsel ve pratiksel boyutlarıyla bir bütün-
dür. Dinler kuram ve praksisin uyuşumundan 
müteşekkildirler. Nitekim İslâm’ın hem kuram 
hem de praksise önem verdiği söylenebilir. 

İslâm açısından bilgi önemlidir. Ancak praksis 
de o kadar değerlidir. Din gündelik hayata, 
insan ilişkilerine, toplumsal işleyişe, davranış 
kodlarına dönüştüğü ya da davranış biçimleri 
oluşturduğu ölçüde anlamlıdır. İslâm için ku-
ramla praksisin uyuşmadığı bir kulvarda din ve 
dindarlık anlamsızdır. Hatta bir adım ötesinde 
bilgiden ziyade praksisin önemsendiği söylene-
bilir. Bu açıdan entelektüel ve felsefi tartışmala-
rın boyutları ne olursa olsun düşünsel yapının 
bir praksisi olan amel, İslâm’ın özüdür. Öyle ki 
bilgi ile pratik arasındaki makasın fazla olduğu 
durumlar “kitap taşıyan eşekler” metaforuyla 
örneklendirilmektedir.1 İslâm için bilmek, reto-
rik bir söylem boyutunu geçip eylem biçimine 
dönüştüğünde değerlidir.

ENTELEKTÜEL SINIRLARA HAPSEDİLEN DİN

Klasik İslâm düşüncesi boyunca ulemanın hem 
kuramı hem de praksisi önemsedikleri söyle-
nebilir. Klasik ulema sadece bilgiye değil, aynı 
zamanda bilginin aksiyona döndüğü zemine 
de dikkat çekerler. Bu açıdan bildiği ile amel 
etmek temel bir erdem ve ilke olarak kodlanmış, 
eylem ve fikir bütünlüğüne/uyuşmasına önem 
verilmiştir.2 Ne var ki İslâm’ın temel kaynağında 
da sıklıkla vurgulanan salih ameli, modernleş-
me süreciyle birlikte ağırlığını yitirmiş, bilişsel 
yapı ve amel ilişkisine dayalı denge, bilginin 
ve kuramın lehine genişlemiştir. Başka bir 
ifadeyle modernleşme süreciyle beraber dinsel 
alanın ibadet, amel, praksis boyutu gerilerken 
düşünsel ve entelektüel yönleri ağır basmaya 
başlamıştır.

1 Bu konudaki ayet şöyledir: “Kendilerine Tevrat 
öğretildiği hâlde, onun gereğini yapmayanların 
durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu 
gibidir…” (Cuma 62/11)

2 Dinin ameli boyutuna vurgu yapan bir çözümleme için 
bk. Taha Abdurrahman, Dinî Amel ve Aklın 
Yenilenmesi, çev. Mehmet Emin Güleçyüz, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 2020.

Garaudy’nin hayatı boyunca sahip olduğu 
temel çizgi, ezen ve ezilen tartışmalarında 
ezilenin yanında yer almaktır. Onun Batı 
eleştirisi, Filistin’e desteği bu çizginin ana 
karakterlerindendir.
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Bu süreç, dinin ideolojileşmesinin önemli bir 
parametresidir. Modern dönemlerin ilk evre-
lerinde İslâmcı yönleriyle öne çıkan Namık 
Kemal, Cemalettin Afgani gibi düşünürlerin 
ameli anlamda dinî pratikler konusunda gerekli 
hassasiyetleri göstermemeleri yeni düşünsel 
tipolojinin bir örneğidir. Burada din praksisten 
bağımsız olarak entelektüalize edilmekte, ideo-
lojik bir çerçeveye sokulmakta, retorik bir bağla-
ma oturtulmaktadır. Öyle ki bu retorik karakter 
kimi boyutlarıyla klasik ulema tipinin sahip 
olduğu analitik bilginin ötesine geçerek tama-
men edebi bir konuma düşmektedir. Türkiye’de 
İslâmcı düşünürler içerisinde edebiyatçıların 
ağırlıkta olmasını bu durumun bir örneği olarak 
okumak mümkündür.

ROGER GARAUDY

1980’li yıllarda Müslüman olan Roger Garaudy, 
İslâm entelektüellerini ve düşünürlerini heye-
canlandırır. Sahip olduğu entelektüel kapasite, 
Batı kamuoyundaki ağırlığı, düşünsel yetkinliği, 
tanınırlığı, Garaudy’nin ihtidasının popüler 
bir nitelik kazanmasına neden olan etmenle-
rin başında gelmektedir. Komünist hareketler 
içerisindeki ağırlığı, Sartre ve Foucault gibi 
düşünürlerle tartışmaları ve dünya medeniyet 
fikirlerine olan hâkimiyeti ebetteki onun İslâm’ı 
seçmesini gündemleşmesinde etkili olmuştur. 
Garaudy’nin geniş bir entelektüel çevrece ta-
nınması fikir değişimini sansasyonel bir boyuta 
çekmekle kalmamış aynı zamanda Batılı çevre-
lerce “dışlanmasına” neden olmuştur.

Dışarıdan bakıldığında Garaudy çeşitli dönem-
lerde fikir değişimiyle öne çıkmaktadır. Oysa 
Garaudy temel prensipleri açısından değişen 
pek bir şey yoktur. Yoksul bir aileden gelen biri 
olarak okuma fırsatı bulmasını piyango olarak 
niteleyen Garaudy’nin hayat yolculuğundaki 
ana temanın yoksulluk ve fakirlik olduğu söy-

lenebilir. Müslümanlaşma sürecini “Yönümü 
değil, sadece cemaatimi değiştirdim.”3 şeklinde 
açıklayan Garaudy’nin hayatı boyunca sahip 
olduğu temel çizgi, ezen ve ezilen tartışma-
larında ezilenin yanında yer almaktır. Onun 
Batı eleştirisi, Filistin’e desteği bu çizginin ana 
karakterlerindendir. Hayatına ateist olarak 
başlayan, sonra Protestan olan oradan komü-
nizme geçen ve nihayet İslâm’ı seçen ve İslâm 
çizgisi içerisindeki konumunu da reformist ve 
yenilikçi olarak kodlamış olan Garaudy’nin yü-
rüyüşü varoluşsal bir yolculuğun özetidir. Onun 
hayatı sürekli inşanın, değişim ve dönüşümün 
hikâyesi olmasının yanında düşünsel dinamiz-
minin de örneğidir.

Bu dinamik dönüşümler Garaudy’nin eklektik 
bir düşünür olarak temayüz olmasıyla sonuç-
lanmıştır. Garaudy’nin İslâm algısı da tıpkı yaşa-
mı gibi dinamik ve değişken bir yapıya sahiptir. 
O, İslâm’ı belli bir düşünsel geleneğin, felsefi 
anlayışın ve entelektüel tartışmanın zeminine 
çekerek anlamaya çalışmıştır ve yaklaşımında 
işlevsel karakter belirgindir. Onun antikapi-
talist, hümanist ve aklı merkezli bakış açısını 
İslâm okumalarında görmek mümkündür. 
Garaudy İslâm’ın ve aslında pek çok dinin ente-
lektüalize olan karakterini sembolize etmekte-
dir. Burada din kuramı ve praksisi ile bir bütün 
değil, doktrin boyutuyla öne çıkan yönleri ve 
işlevsel eğilimleri ile önemlidir. Modern dö-
nemler büyük oranda dinlerin doktrin boyutla-
rıyla aksiyomatik yönleri arasındaki makasın 
açıldığı dönemdir. Dinin ve dinlerin düşünce 
yapılarının veya felsefi görüşlerinin praksisten 
bağımsızlaşması aslında onun değişimini de 
hafifletici ve işlevselci bir konuma sokmakta 
ve ihtida meselesini alelade hale getirmektedir. 
Burada din değiştirmek dramatize edilse de bir 
yaşam tarzı ve pratik içeren dönüşüm değildir, 
fikir değişimidir ve insanlarda pek tabi ki sık 
sık fikir değiştirebilirler.

Farklı bir dinî inancı benimsemiş, kendisini 
dinin karşısına yerleştirmiş bir ideolojinin içeri-
sinde aktif bir şekilde bulunmuş bir düşünürün 
Müslümanlığı, aslında modern dönem İslâmcı 
entelijensiyanın karakteristik duruşunun da bir 
özeti gibidir. 

3 Roger Garaudy, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, çev. 
Cemal Aydın, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2005, s.13.

Garaudy İslâm’ın ve aslında pek çok 
dinin entelektüalize olan karakterini 
sembolize etmektedir. Burada din 
kuramı ve praksisi ile bir bütün değil, 
doktrin boyutuyla öne çıkan yönleri ve 
işlevsel eğilimleri ile önemlidir.
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Din, Marksizm, milliyetçilik ve diğer ideolojik 
düşünceler gibi düşünseldir ve düşünsel taraf 
değiştirmek de kabul edilebilirdir. Burada ister 
Protestan, ister Katolik, ister Marksist ya da 
Müslüman olsun yaşam tarzında ve gündelik 
hayatın yapısında dönüşüm değil, retorikte, 
bilgi yapma sürecinde ve meseleleri anlam-
landırma biçiminde dönüşümler meydana 
gelmektedir.

İHTİDA VE EKLEKTİK DÜŞÜNCE

Müslümanlığı, dindarlığı ve dinî aksiyomatik 
yönleri ne olursa olsun Garaudy bir mühtedidir. 
Teknik boyutuyla gaflet, delalet ve yanlış olan 
bir yoldan hidayet yoluna ermiştir. Başka bir 
ifadeyle kendi yaşamsal yolculuğunu ve fikrî 
dönüşümlerini ihtida ve din değişimi olarak 
kodlamasa da Garaudy teknik anlamıyla “gaflet-
ten” “hidayete” yolculuk yapmıştır. Ancak bu 
ihtida modern bir karaktere sahiptir ve kendine 
özgüdür.

Klasik biçimiyle din değiştiren kişi bir yönüyle 
günahla dolu bir hayattan erdemli bir hayata 
geçer, kötü olan bir yaşamdan iyi bir yaşama 
dâhil olur. Burada din değiştirmek belli bir sos-
yal gruptan diğer bir sosyal gruba geçiş olmanın 
yanında gündelik hayatın, yaşam tarzının hatta 
giyim ve kuşamın değişimini ifade etmekte-
dir. Din değiştiren kişi aksiyomatik yönlerini 
benimsediği, eylem biçimine dönüştürdüğü 
hatta bir adım ötesinde kültürel bir refleks 
hâline getirdiği belli bir alışkanlığı bırakmakta 
başka bir aksiyomatik yönelime, eylem biçimine 
geçmektedir. Bu dönüşüm sancılı, zorlu ve kimi 
açılardan sıkıntılı da geçmekte ve yeni sürece 
alışkanlık zaman gerektirmektedir.

Oysa Garaudy bu tanımın dışında yer almak-
tadır. O modern şartların mühtedisidir. Yaşam 
yolculuğu var olan şablonları, doktrinleri ve 
kabulleri eleştirmek üzerine kurulu bir düşünü-
rün belli bir inancı benimseyip, ötekini kenara 
atması ya da fikir değiştirmesi öznel boyutuyla 
gayet doğaldır. Garaudy benimsediği her düşün-
cenin “yakasını iki eliyle sıkan” bir düşünürdür. 
Protestan iken, komünizm için çalışırken ve 
İslâm’a geçerken bu karakterini korumuş, bu 
düşüncelerin genel teamülleriyle ters düş-
mekten çekinmemiştir. Nitekim Müslüman’ım 
dediği hâlde İslâmî açıdan hiçbir şekilde tasvip 

edilmemesine rağmen cesedinin yakılmasını 
vasiyet etmiştir.

Fikir yolculuğunu, uzlaşmaz görülen fikirleri 
uzlaşma üzerine kuran Garaudy’nin temel duru-
şunun ve hayatının önemli köşe taşının komü-
nizm olduğu söylenebilir. Onun Müslümanlığı 
bir boyutuyla komünizmi çıkmazdan çıkarma 
girişimidir. Nihayetinde Garaudy kuru, anlam-
sız, felsefesiz ve insanları belli bir değer örgüsü 
etrafında konsolide etmeyen düşüncelerin bir 
anlamının olmayacağını düşünmekteydi. Klasik 
biçimiyle sosyalizm materyalist bir karakterde 
sahiptir ve tüm meseleleri sınıf çelişkilerinde 
görmektedir. Öte yandan Sovyetler tecrübe-
sinde olduğu gibi haksızlığa, mazlumluğa ve 
diktatörlüğe engel olmamaktaydı.

Bu realite Garaudy’nin dikkatinden kaçmamak-
ta onun sosyalizme ruh verecek ve ona anlam 
katacak bir çerçeve arayışına girmesine neden 
olmaktaydı. Sosyalizmin ruhsuz dünyasına, 
anlamsız yaşam doktrinine anlam katacak bir 
çizgi gerekmekteydi ve İslâm tam da bu dönüşü-
me bir cevap olarak kodlanmaktaydı. Kendi ifa-
desiyle “Ben İslâm’a bir kolumun altında Kitab-ı 
Mukaddes, diğer kolumun altında Marx’ın 
Kapital’i ile geldim. İkisini de bırakmamaya 
kararlıyım.”4 diyen Garaudy İslâm, Hıristiyan-
lık ve sosyalizmi eklemleyerek dahası İslâm’ı 
komünizme değer katacak ve vahşileşen Batı 
kapitalizmine ruh verip dizginleyecek bir anlam 
dünyası olarak görmekteydi.

4 Roger Garaudy, Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum, 317.
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Garaudy’nin temel hedefinin dinle Marksizm’i 
uzlaştırmak olduğu söylenebilir. Onun bu 
çıkışı aktivist ve politik yönünün ağır bastığı 
bir çerçevedir. Nitekim onun kendisine misyon 
edindiği önemli durumlardan birisi medeniyet 
diyaloğudur. Bu misyon modern canavar olarak 
tanımladığı Batı’yı dindar ve anlamlı bir zemine 
çekmek isteyişiyle de ilgilidir. Garaudy’e göre 
modern Batı acımasız bir kapitalist bakışla kon-
sülde olmuş ve temel motivasyonunu ötekini 
yok etmek üzerine kurgulamıştır. Bu yüzden 
ona göre “Batı bir kazadır.”5 Batı’nın bu katılığı-
na İslâm, bir anlam örgüsü olarak yumuşaklık 
katabilirdi. Garaudy’e göre İslâm anlayışında Al-
lah her şeyin tek sahibidir ve insanlara sahiplik 
yakıştırılmamaktadır. 

Onun bu durumu sloganize etme biçimi tek 
sahip, tek hâkim ve tek bilen Tanrı şeklindedir. 
Her medeniyet ve düşüncede değerli fikirlerin 
olduğunu düşünen Garaudy’nin İslâm’ı öne çı-
karması bir boyutuyla İslâm’ı tüm dinlerin ana 
özü ve genel ilkeleri olarak görmesindendir.

ÜTOPYALARI İÇİN MÜCADELE EDEN DON KİŞOT

Netice itibarıyla kendisini yel değirmenleriyle 
mücadele eden Don Kişot’a benzeten Garaudy 
hayatında belki de en fazla etkilendiği kişi olan 
Marx’ın, felsefeciler genelde dünyayı açıklamak 
için uğraştılar oysa önemli olan onu değiştir-
mektir yaklaşımının simgeleştiği önemli isim-
lerden birisidir.6 Kapitalizme karşıt olarak yaşa-
mının çoğunu sosyalist mücadele ile geçirmiş 
ancak sosyalizmin de anlamsız, değersiz ve belli 
bir anlam örgüsü etrafında insanları konsolide 
edecek donanımlardan yoksun olmasını dert 
edinmiş ve bu konuda çalışmaya gayret etmiş-
tir. Eli kalemden başka bir şey tutmayan fikir 
savaşçısı hüviyetiyle sahip olduğu düşünceleri 
eleştirmekten geri durmamıştır.

Garaudy modern ve çağdaş bir düşünürdür. 
Muhafazakâr Müslümanlar, fanatik Hıristi-
yanlar tarafından eleştirilmesi çağdaş ve aynı 

5 Roger Garaudy, age., 212.
6 Roger Garaudy, age., 25.

zamanda evrensel düşünen bir entelektüel ol-
masıyla ilgilidir. Onun entelektüel kapasitesinin 
pratik yansıması sosyalizmdir ve tüm dünya in-
sanlarının eşitliğidir. Avrupa’nın göbeğinde yer 
alan Fransa’da doğmuş ve bu kültürün önemli 
bir parçası olmuş bir düşünür olarak Batı’yı 
eleştirmekten geri durmamış, sosyalizmin dine 
mesafesini aşmaya çalışmış ve İslâm içerisin-
deki konumunu geleneğe mesafeli oluşuyla 
karakterize etmiştir. Bir filozof ve aynı zamanda 
aktivist olarak verili düşüncelerin Garaudy’e 
dar geldiği söylenebilir. Kendisini Don Kişot’la 
karakterize etmesi onun verili teamüllerin, 
kabullerin ve düşüncelerin çerçeveleri içerisine 
sığmamasıyla ilgilidir. Hayatının çeşitli dönem-
lerinde üzerinde daha çok durduğu Protestan-
lık, Marksizm ve İslâm hatta İslâm içerisinde 
gösterdiği mistik eğilim bir taraftan varoluşsal 
arayışının bir göstergesi iken öte yandan eklek-
tik düşünce biçiminin bir yansımasıdır.

Bununla birlikte eserlerinin genel içeriği, 
kapsamı ve konu ağırlıkları düşünüldüğünde 
Garaudy’nin ağırlıklı olarak etkisinde olduğu 
düşünce biçiminin sosyalizm olduğu görül-
mektedir. Garaudy bir entelektüeldi ve pek 
çok düşünce görüş ve çıkarımları fikirlerden, 
felsefi çıkarımlardan ve analitik düşüncelerden 
oluşmaktadır. Batı’yı ve özelde dünyayı İslâm 
medeniyeti kurtarır düşüncesinin altında Mev-
lana ve daha çok İbn Arabî’nin mistik yönelim-
leri bulunmaktadır. Onun medeniyet perspektifi 
ve yönelimleri mistik bir çoğulcu karaktere 
sahiptir.7 Buna göre bütün medeniyetler, dinler 
ve kültürler aynı hakikatin değişik yansımala-
rıdır, özleri aynıdır. Ancak bu entelektüel çıktı 
dinlerin sahip olduğu praksisi, gündelik uygula-
maları ve aksiyomatik yönlerinin dramatik fark-
lılıklarını es geçmektedir. Entelektüel olarak bir 
elde Marx’ın Kapital’i, birinde Kitab-ı Mukad-
des ve Kur’ân-ı Kerim tutulabilir ancak uygula-
ma ve aksiyomatik olarak onları harmanlayıp 
uygulamak büyük bir ütopyadır. Garaudy’nin 
Don Kişot’luğu da bu ütopyada yatmaktadır.

7 Detay için bk. Roger Garaudy, İnsanlığın Medeniyet 
Destanı, çev. Cemal Aydın, Türk Edebiyatı Vakfı, 
İstanbul, 2007.
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ROGER GARAUDY’NİN GÖZÜNDEN 
ENTEGRİZM

 KAMİL ERGENÇ 

S iyasi veya dinî olsun âdeta ilahi bir seçimle, 
mutlak, tamamlanmış kesin bir hakikati 

elinde tuttuğunu iddia etmek, (bu iddiaya 
yaslanarak) başkalarının fikirlerine hiç değer 
vermemek ve bu görüşünü (de herkese) dayat-
mak entegrizm şeklinde adlandırılıyor Roger 
Garaudy tarafından. Bu bağlamda entegrist, 
totaliter zihniyetle ünsiyet kesbetmiş kimse 
oluyor. Dinî veya siyasi olsun bir inancı, tarihi-
nin bir önceki döneminde sahip olduğu kültür 
yapısı veya müesseseleriyle özdeşleştirmek de 
entegrizmin anlam dairesi içindedir. Bu tutum 
kaçınılmaz olarak düşünsel tekâmülün önünü 
kesmekte, yeni sorular sormayı zorlaştırmak-
ta, yerel kültürü itikadın/ ideolojinin stepnesi 
gibi konumlandırarak lokalize etmekte ve en 
önemlisi de içerik üretimini zaafa uğratmakta-
dır. Böylece mutlak bir doğruya malik olduğu 
inancı ve bu doğrunun kabullenilmesini dayat-
ma tutumu ortaya çıkıyor. Ki Garaudy’e göre 
bu dayatma, çoğu zaman muhatabının pasif ve 
edilgin kılınması anlamına geliyor.

Bir kültür ya da imanı belli bir dönemde olduğu 
şekilde muhafaza edip onun canlılığını orta-
dan kaldırmak, kendi içine kapanıp diyaloğu 
reddetmek ve başkalarının fikirlerine gereken 
değeri vermeden bütün sorunları kendi malik 
bulunduğu düşünceyle çözeceğine inanmak 
da Garaudy’nin entegrizm tanımının içerisine 
dâhil edilebilir. Burada anahtar kelime “dayat-
ma” ve “diyaloğu reddetmek”tir. Birbirine bağlı 
evrensellik nedeniyle kısmi bir cemaat çerçeve-
sinde kalarak hiçbir sorunun çözülemeyeceğine, 
şayet birbirimizle diyalog kurmazsak yok olup 

gideceğimize inanır Garaudy… Her türlü dayat-
manın entegrizme hizmet edeceğini iddia eder…

ENTEGRİZMİN ANLAM DÜNYASINA YOLCULUK

Bu bağlamda entegrist kelimesinin etimolojisi-
ne odaklanmakta fayda var. Garaudy’nin verdiği 
tariflere göz atalım: 1966’da yapılan genel 
bir tanımda “bir doktrinin yeni şartlara uyar-
lanmasında karşı duranların takındığı tavır” 
olarak bir çerçeve çizilir. Demek ki bu kelime-
nin literatürdeki yeri oldukça yenidir. Küçük 
Larausse ansiklopedisinin 1979 baskısında ise 
“ modern hayatın şartlarına uyum sağlamayı 
reddeden bazı Katoliklerin kafa yapısı” tanımı 
öne çıkar. Burada kelimenin doğrudan Katolik 
gelenekle ilişkilendirilmesi manidardır. 1984’te 
çıkan 12 ciltlik Grand Larausse de ise “dinî bir 
faaliyet içinde her türlü gelişmeye veya her 
türlü değişime karşı bir sertleşme ve kemik-
leşme hâli” anlamı verilir. İlişkili örnekler yine 
doğrudan Katolikliğe işaret eder. Kolejlerde 
okutulan Fransız sözlüğünün 1987 baskısında 
ise siyasal tutuma da dikkat çekilerek “gele-
nekten yana olduğunu iddia ederek her türlü 
tekâmülü reddeden” bazı Katoliklerin durumu-
na vurgu yapılır. Batı Hıristiyanlığının gelenek 
derken kastettiği kilisenin geleneğidir ve bu 
gelenek Katolikliğin özne olduğu bir muhtevaya 
sahiptir. Bu anlamda Müslümanların tefekkür 
havzasının işaret ettiği gelenekle aynı anlamda 
değildir. Vahiy bilgisi ve nübüvvet pratiğinden 
ilham alarak oluşan ilmî, entelektüel, hikemi ve 
irfani boyutları içkin mirastır Müslümanların 
gelenek derken anladığı. Ve bu mirasın şekillen-
dirdiği sosyal gerçekliktir…
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Yukarıda zikrettiğimiz tanımların ardından 
Garaudy entegrizmin ana niteliklerine geçer 
ve şu tespitleri yapar: İlk olarak hareketsizlik, 
uyum sağlamayı ret, her türden gelişmeye ev-
rime karşı kemikleşme, geçmişe dönüş, gelene-
ğin takipçisi olmak, muhafazakârlık, taassup, 
kapanma, dogmacılık, sertleşme, kavgacı olma, 
uzlaşma kabul etmeme… Kelimesi kelimesine 
söylenecek olursa entegrizm, tekâmüle karşım 
hareketsizlik, modernizme karşı gelenek, taraf-
sızlığa karşı dogmacılık demektir.1 Bu nitelikler 
arasında “uyum sağlamayı ret”, “uzlaşma kabul 
etmeme” gibi modern/post-modern paradigma 
karşısında Müslümanların lehine olabilecek 
tutumların da Garaudy nezdinde makbul olma-
dığı anlaşılmaktadır.

Entegrizmin yukarıda zikredilen tanımlarının 
tamamında Katolik geleneğin tortularından 
izler bulmak mümkündür. Garaudy, Hıristiyan-
lık içi en radikal hesaplaşmanın ana yurdu olan 
Fransa’nın kültürel-entelektüel havzalarında, 
Müslüman olmadan evvel, oldukça saygın bir 
yere sahiptir. Onun, sözünü ettiğimiz Hıristi-
yanlık içi hesaplaşmayı mümkün kılan sosyal 
gerçeklikten hareketle İslâm düşünce geleneği 
ve -bugünün- İslâm dünyası hakkında yaptığı 
çözümlemelerin -bazı önemli tespitler içeriyor 
olmakla beraber- eleştirel bir dikkatle takip 
edilmesinde yarar var.

İslâm’ı tercih ettikten sonra, özellikle de İsrail’in 
sömürgeci, işgalci, barbar karakterini deşifre 
eden çalışmaları sebebiyle “ötekileştirilen” 

1 Roger Garaudy, Enregrizm/Kültürel İntihar, çev. Kamil 
Bilgin Çileçöp, Pınar Yayınları, İstanbul, 2010, s. 35.

önemli bir düşünür Garaudy… Marksist ide-
olojik çizginin muteber temsilcilerinden biri 
olduğu dönemde Avrupa entelektüel havzası-
nın gözdesiyken, Müslüman olduktan sonra 
maruz kaldığı “ademe mahkumiyet” muamelesi, 
inancının bedelini ödediğinin işareti olarak 
okunabilir.

SUFİ GELENEKLE MÜNASEBETİ, SORUNLAR VE 
SARSICI ELEŞTİRİLER

Öte yandan, modern Batı medeniyetinin manayı 
reddeden maddeciliğinin neticesi ultra-ma-
teryalist düşün ve eylem dünyasından İslâm’a 
sığınan birçok düşünür gibi Garaudy de, İslâm 
düşünce geleneğinde materyalizme en sahih 
itirazın tebellür ettiği sufi geleneğe hayrandır. 
Madde-mana, ruh-beden, dünya-ahiret, fizik-
metafizik arasındaki ahengin en beliğ şekilde 
tebarüz ettiği sufi gelenek, Garaudy’e göre, mo-
dern uygarlığın materyalist karakterine esastan 
cevap olduğu gibi, donukluk-katılık-taassup-di-
yalogdan kaçınma gibi özellikleriyle öne çıkan 
entegrizmden kurtulmanın da yegâne ilacıdır.

Sufi gelenek esnekliği, derinliği, kuşatıcılığı ve 
hepsinden öte uzlaşmaya yatkınlığı sebebiyle, 
Garaudy nazarında, daha tercihe şayandır. 
Bu yüzden olsa gerek siyasal iddiası da olan 
İslâmcılığı “İslâm’ın fesadı” diye tanımlar.2 
Mevdudi’yi entegrist İslâmcılığın önde gelen 
ismi olarak niteler. Kaddafi’nin yazdığı “yeşil 
kitaba”, sırf rasyonel değerlendirmelerinden 
dolayı, övgüler düzer.3 Batı düşün dünyasından 
İslâm’ı tercih edenleri, onların fikrî ve amelî 
zaaflarını göremeyecek kadar yücelten Türkiye-
li okurlar açısından Garaudy ve -elbette ki başka 
düşünürler de- dikkatle okunmalıdır.

Hıristiyanlık içi gerilimin sonucu olarak 17. yüz-
yıldan itibaren mevziisini tahkim eden burjuva 
Protestan uygarlığının gerek yumuşak gerekse 
sert sömürgecilik aracılığıyla küreselleşme arzu-
su kültür emperyalizmi olgusundan bağımsız 
düşünülemez. Kıta Avrupa’sının sosyal-siyasi, 
iktisadi, teolojik tecrübesinin -ve bu tecrübeden 
neşet eden sosyal gerçekliğin- başka kültürlere 
nüfuz etme süreci oldukça gergin, çatışmalı bir 
mücadelenin sonucudur. 

2 Roger Garaudy, age., s.35.
3 Roger Garaudy, İslâm’ın Vadettikleri, çev. Salih 

Akdemir, Pınar Yayınları, İstanbul, 1996, s. 207.

Garaudy’ninGaraudy’nin
Kaddafi’yi ziyaretiKaddafi’yi ziyareti
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Hâlen bu sert mücadele devam etmektedir. Batı 
dışı toplumlar, maruz kaldıkları epistemik şid-
detin açtığı derin travmatik yaraların nasıl sarı-
lacağı gibi hayati bir soruyla karşı karşıyalar. 19. 
yüzyıl Avrupa’sının egemen ideolojisi poziti-
vizm, 20. yüzyılın başında öne çıkan izafiyet ve 
kuantum teorileri sayesinde mağlup oldu. Fakat 
ortaya çıkan yeni durum “belirsizliği” tahkim et-
mekten başka bir işe yaramadı. Tabiatın maruz 
kaldığı yıkım ve sömürü telafisi mümkün olma-
yan bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu/
oluyor. Modern/postmodern uygarlık insan, ta-
biat ve Allah arasındaki ahenkli ilişkiyi tersyüz 
ederek madde-mana, ruh-beden, dünya-ahiret, 
fizik-metafizik ayrımına meşruiyet kazandır-
mak suretiyle tarihin en büyük ahlaki yozlaşma-
sına sebep oldu. Kendi bilgi biçimini (cebren ve 
hile ile) dayatırken, kendi dışındaki dünyanın 
geleneksel kodlarını ya tarih dışı ilan etti ya da 
folklorik bağlama hapsederek yeri geldiğinde 
kapitalizmin can suyu olarak kullandı.

İznik-İstanbul konsillerinde belirlenen teolojik 
çerçeve Hıristiyanlığın etno-merkezci yapısının 
tescilidir Garaudy’e göre… Doğu Hıristiyanlığı-
nı etkisiz kılan bu çerçeve, Yunan-Grek-Roma 
kültüründen ilham alan teo-politik ve teolojik 
kodları öne çıkarmıştır. Bu kodları içkin Hıristi-
yanlık hem sömürgeciliğin hem de emperyaliz-
min motivasyonu olacaktır. Bünyesinde -Yunan 
ve Roma’dan tevarüs ettiği- seçkinci bir doku 
barındırdığı için kolonyal-emperyal müda-
hale “ilahi görev” olarak addedilmiştir. Latin 
Amerika’nın, Asya’nın, Afrika’nın acımasızca 
ve sistematik olarak sömürülmesi bu perspek-
tifin sonucudur. Çünkü buralarda yaşayanlar 
“insan altı” yaratıklardır ve şayet insan olmak 
istiyorlarsa Hıristiyanlığı tercih etmelidirler. 
Hıristiyan olmayanların kültürel birikimleri-
nin yaşama hakkı yoktur. Endülüs mirasından 
geriye neredeyse hiçbir şey kalmamasının 
nedeni budur. Benzer şekilde 1498 sonrasında 
bugünkü Amerika’ya ayak basan Hıristiyanların 
ilk iş olarak yerli kültürü bütün bileşenleriyle 
ortadan kaldırmasının nedeni de…

Yunan-Roma kodlarıyla barışık Hıristiyanlığın 
zaaflarına işaret ettikten sonra Garaudy, Suud 
riyasetinde, Arap örfüne dayalı dünya görüşü-
nün “İslâmî dünya görüşüymüş” gibi bugüne 
taşınması ve bu örf aracılığıyla günün sorun-
larının çözüleceğinin zannedilmesinin hayli 

sorunlu bir yaklaşım olduğuna dikkat çeker ve 
bu yaklaşımın entegrizme davetiye çıkardığına 
işaret eder. Katolik geleneğin tarihsel tecrübe-
sinden hareketle İslâm’ın da benzer müdahale-
ye Suud tarafından maruz bırakıldığına -yani 
Suud’un Hıristiyanlığın Katolik kanadının 
misyonuna benzer bir konumu işgal ettiğine- 
dair vurgusu dikkat çekicidir.

Bu bağlamda Garaudy’nin Suud’a yönelik 
eleştirilerinin “sarsıcı” olduğunu söyleyebiliriz. 
İslâm dünyasının hâlihazırdaki donukluğunun 
müsebbibi olarak Suud’a dikkat çeken Garaudy 
bu ülkenin küresel sistemin çarklarının sorunsuz 
dönmesi için yaptığı büyük fedakârlıklara deği-
nir. Sahip olduğu maddi ve manevi imtiyazlar 
aracılığıyla İslâm dünyasını dilediği gibi manipü-
le etme imkânına sahip Suud’un “uslu bir köle” 
gibi “beyaz adamın” hizmetinde olduğu ve fakat 
radikal entegrist tutumu sebebiyle bu hizmetinin 
fark edilmediğini söyleyerek, Garaudy’nin tespi-
tine hak verdiğimizi beyan edelim…

BİLİMCİ ENTEGRİZM VE KÜRESEL EMPERYALİZM

Garaudy’nin dikkat çektiği bir başka entegrizm 
türü de “bilimci entegrizm”dir. Bilimin ışığında 
mutlak çözümün olduğu iddiasına yaslanır ve 
bu iddianın dışındaki tüm görüşlere kapalıdır. 
Özel “epistemik cemaatler” aracılığıyla meşrui-
yet kazanır. Bu meşruiyetten aldığı güçle “epis-
temik şiddet” üretir. Bu şiddet türü muhatabını 
düşünemez/akledemez hâle getirir. Mutlak 
hakikate sadece bilimsel veri ve yöntemle ulaşı-
lacağına inandıkları için başkalarının fikirlerini 
dikkate almazlar. Nitekim henüz daha pozitivist 
bilim anlayışından kurtulamayan Türkiye’de de 
bilimsellik zırhına bürünen safsatalar kendileri-
ne kolaylıkla meşruiyet zemini bulabilmektedir. 
Vahiy bilgisinin ve nebevi pratiğin -bilimsel 
olmadığı gerekçesiyle- referans alınamayacağı 
iddiası bu safsataların en büyüğüdür.

Modern bilimin özel “epistemik cemaatler” 
yardımıyla oluşturduğu bu algının hâlen ülke-
mizde müdafaa edilmesi trajiktir. Bilim artık 
bir dogmadır. Garaudy’nin diliyle söyleyecek 
olursak dindir. Bu dinin peygamberleri ise bilim 
adamlarıdır. Tarihin teolojik-metafizik-poziti-
vist aşamalardan geçtiğine dair ‘bilimsel’ tez-
lerin beyaz adamın üstünlüğüne yaptığı vurgu 
görmezden gelinemez. 
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Araçsal akla ram olarak gerçekleştirdiği sana-
yi devrimiyle pozitivist evreye erişen “beyaz 
adam”, teolojik ve/veya metafizik evrede olan 
toplumların gelişmesine ‘yardımcı’ olma hakkı-
na sahip olduğunu düşünmektedir. Demek ki 
bilimci entegrizm bir yandan bilimin belirlediği 
sınırların mutlak ve eleştiriden muaf olduğu 
yargısına meşruiyet kazandırırken diğer yandan 
alt evrelerde bulunan henüz ‘olmamış’ toplum-
ların pozitivist evreye erişmesini temin etmek 
için sömürüyü meşru kabul etmektedir. Bu 
bağlamda entegrizm kaçınılmaz bir şekilde “sö-
mürgeciliğe”, işgale, çatışmaya zemin hazırlayan 
ideolojik tutumun adı olarak öne çıkar.

Ancak bilimci entegrizmin 
Katolik geleneğin etno-mer-
kezci doğasından etkilen-
diği gerçeği görmezden 
gelinemez. Nasıl ki Batı 
Hıristiyanlığı kendi dışın-
daki inanç, itikat, kültür ve 
ırk kümelerini alt kategori 
olarak görmüş, onların hi-
dayete er(diril)mesi gereken 
kâfirler/günahkârlar oldu-
ğunu iddia ederek üzerlerin-
de işkence de dâhil her türlü 
müdahalenin yapılabileceği-
ne dair bir yaklaşım geliştir-
mişse, bilimci entegrizm de 
bu perspektifi olduğu gibi 
ithal etmiştir. Bilimin dışın-
da mürşit kabul etmeyen 
bu yaklaşım “gelişmiş”, “az 
gelişmiş”, “gelişmekte olan” 
gibi kategoriler icat ederek 
“hidayete erdirici” misyo-
nunu devam ettirmiştir. Kendi gibi olmayana 
yaşama hakkı tanımayan Batı Hıristiyanlığı, her 
ne kadar kendi içinden protest/seküler bir yeni 
yorum çıkarmış olsa da, karakteristik özelli-
ğinden bir şey kaybetmemiştir. Dünün Katolik 
entegristleri bugünün bilimci(scientist) enteg-
ristleri olarak öne çıkmaktadır.

Roma-Yunan kültür kodlarından ilham alan 
Batı Hıristiyanlığının sömürgeci, işgalci ve 
ötekileştirici doğasının İslâm dünyasını enteg-
rizme mahkûm ettiği iddiasındadır Garaudy. 
Fransa’nın Cezayir’de, İsrail’in Filistin’de, 
Amerika’nın Irak’ta yapıp ettiklerinin Müslü-

man halkları entegrist ulemanın/mollaların 
kucağına ittiğini öne sürmektedir. Fransa’nın 
Cezayir’de softalıklarıyla ünlü murabıtları 
desteklemesi örneğinden hareketle, Avrupa’nın 
Müslüman toplumların modern uygarlıkla 
sağlıklı ilişki kurmasını kasten engellediğine 
işaret etmektedir. Radikal her eğilimin kaçınıl-
maz biçimde içe kapanmaya ve/veya geçmişe 
dönmeye-ki Garaudy bu geçmişin şekilcilikten 
başka bir anlam ifade etmediği ve tenkitçi aklı 
imha ettiği kanaatindedir- mahkûm olduğu savı 
dikkat çekicidir. Bu savın bugün de geçerliliğini 
koruduğu söylenebilir. IŞİD vb. yapılar aracılı-
ğıyla Müslüman toplumlar radikalizmin ana-

foruna çekilerek modern 
Batı uygarlığının ihtiyaç 
duyduğu ve onsuz yapa-
madığı “öteki” inşasına 
hizmet etmektedirler. Katı 
lafızcı tutumları ve yalnız-
ca müeyyide odaklı din 
diliyle bu yapılar Müslü-
man toplumların modern 
paradigmayla yüzleşme/
hesaplaşma kabiliyetini 
sıfırlamakta, İslâm’ın çağ-
lar üstü ahlaki öğretisinin 
muhataplarıyla buluşma-
sına engel olmaktadırlar.

TOTALİTER ENTEGRİST 
YAPILAR

Garaudy’nin de dikkat 
çektiği üzere Suud öncülü-
ğünde yürütülen sistema-
tik operasyonlar, özellikle 
genç Müslümanları, 

entegrizmin tuzağına çekiyor. Suud bir yandan 
petro-dolarlar aracılığıyla elde ettiği maddi imti-
yazları diğer yandan ise Mekke-Medine gibi aziz 
beldelere ev sahipliği yapmanın manevi imtiya-
zını kullanarak İslâm dünyasında etkili olmaya 
çalışmaktadır. 20. yüzyılın başında dönemin 
küresel baronu İngiltere’nin Ortadoğu’daki 
çıkarlarını güvence altına almak için sisteme 
dâhil olan Suud,1970’li yıllardan itibaren ABD 
emperyalizminin değirmenine su taşıma vazi-
fesini deruhte etmektedir. Neo-selefi/Vehhabi 
doktrin aracılığıyla İslâm dünyasına nüfuz eden 
Suud, küresel emperyalizmin İslâm dünyasına 
müdahale gerekçesini oluşturmaktadır.
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Amerika, neo-selefi/Vehhabi doktrin aracılı-
ğıyla, İslâm dünyasındaki direniş potansiyel-
lerini manipüle, kriminalize ve terörize etme 
imkânına Suud sayesinde kavuştu. 1990’lı 
yılların başında Bosna direnişini mecrasın-
da saptırmak için neo-selefilik devredeydi… 
Bereket versin ki, direnişin başında Aliya gibi 
bilge bir şahsiyet vardı ve kurulan tezgâhı boz-
du. Ancak sistem işle(til)meye devam etti. Bir 
sonraki adres Çeçenistan’dı. İmam Şamil’den 
Cevher Dudayev’e kadar vakarını koruyan 
direniş, Suud’un Vehhabi doktrininin propa-
gandasını yapan paralı askerleri bölgeye intikal 
etmeye başlayınca mecrasından saptı. Bu sapma 
Rusya’nın da işine geldi. “Terörizmle mücadele” 
klişesinin gölgesine sığınarak bütün vahşiliği-
ni perdeledi. Sadece Amerika değil, Rusya da 
neo-selefi/Vehhabi doktrinin ne kadar kullanışlı 
olduğunu anlamıştı. Bu kullanışlılık 11 Eylül’le 
birlikte pik yaptı. Afganistan-Irak-Suriye ve 
Libya‘nın tarumar edilmesi -esasında İslâm 
dünyasının hafızasızlaştırılması- için Amerika 
istediği gerekçeye (tekrar) kavuştu. Denebilir 
ki küresel sistem İslâm dünyasına müdahale 
etmek istediğinde önce oraya Suud mahreçli 
neo-selefi/Vehhabi doktrini ihraç ediyor -ya 
da zaten bu doktrine müsait bünyeyi daha da 
kışkırtarak koşulların elverişli hâle gelmesini 
bekliyor-, ardından ise ‘terörizmle mücadele’ 
klişesine sığınarak işgal girişimi başlatıyor. Sis-
temin nasıl işlediğini iyi kavrayan Beşar Esed, 
canavarca fiillerine meşruiyet kazandırmak 
için, Suriye’deki halk hareketinin ilk aylarında 
cezaevlerindeki neo-selefi örgüt üyelerini ser-
best bırakmış, “terörizmle mücadele” ettiği algısı 
yaratarak, uluslararası kamuoyunun desteğini 
arkasına almayı murat etmişti.

Suriye iç savaşının başlamasından sonra saha-
daki en aktif örgütler Suud aklından ilham alan 
yapılardı. Bu yapılara hem Türkiye’den hem de 
Asya-Avrupa-Afrika havzasından binlerce kişi 
katıldı ve neo-selefi/Vehhabi ideoloji tarafından 
endoktrine edildi. Kurucu/inşa edici siyasal akla 
yabancı, Garaudy’nin tabiriyle totaliter entegrist 
bu yapılar, ultra-katı literal yaklaşımlarıyla hem 
modern/postmodern paradigmanın arzu ettiği 
“öteki” imgesinin oluşumuna katkı sundu hem 
de seküler, plüralist, müphem yaklaşımların 
İslâm dünyası toplumlarında idealize edilmesini 
sağladı. Başka bir ifadeyle Batı’yı aklamak için 
kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor.

ENTELEKTÜEL SİMALAR, İSLAMCILIK 
ELEŞTİRİSİ VE EKSİKLİKLER

Garaudy, Suud’un bununla da kalmayıp, 
1960’lı yıllardan itibaren Mısır merkezli İhvan 
Hareketi’nin istikametini saptırdığını da iddia 
eder. Hasan el-Benna’nın iktisadi modeli olarak 
öne çıkan üretime yönelik İslâmî kooperatifleş-
me adımının Suud prensleri tarafından “İslâmî 
bankacılık” adı altında küresel sistemin çarkla-
rına dâhil edildiğini, yani “üçüncü dünyanın” 
gelişmesine yardımcı olacak üretime dönük 
yatırımlar yerine, Amerika para borsaların-
da spekülasyonlar peşinde koşan kurumlar 
hâline geldiğini öne sürer. Ona göre, Hasan 
el- Benna’nın softalıktan uzak ve Batılılaşmayla 
ilgisi olmayan modernizmi, onun öldürülme-
sinden sonra Suud uleması tarafından mecra-
sından saptırılmıştır. Kasabalarda öz yönetimli 
mahalli kooperatifler kuran Benna’nın eğitimde 
derinlemesine reform çağrısı ve Mısır halkı-
nın feodallerin, yabancı güçlerin ve kokuşmuş 
bürokrasinin kurbanı olmaması için verdiği 
mücadelenin iyi anlaşılamadığı kanaatindedir 
Garaudy. Seyyid Kutub’un Yoldaki İşaretler 
adlı eserini, “Kur’ân’ın köktenci ve yıkıcı bir 
tarz içinde tercümesi”4 diye nitelemesi bundan 
dolayı olsa gerektir. Kutub’un hapishanede 
geliştirdiği doktrinin Benna’daki diyaloğa 
açıklık ve esnekliği yansıtmadığı, bilakis katı-
sert-uzlaşmasız olduğu, bu nedenle de Suud 
mahreçli entegrist tutuma daha yakın durdu-
ğunu iddia etmektedir. Garaudy gibi seçkin bir 
düşünürden, Yoldaki İşaretler adlı eserinde 
Kutub’un modern paradigmanın mahiyetine 
dikkat çekmek için yüce Kur’ân’dan esinlenerek 
kullandığı “cahiliye” kavramının “epistemolojik 
bağımsızlık” bağlamında değerlendirmesini 

4 Roger Garaudy, Enregrizm/Kültürel İntihar, s. 82.

MevdudiMevdudi Seyyid KutubSeyyid Kutub
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beklerdim açıkçası. Gerek Fî Zilâl’de gerekse 
Yoldaki İşaretler kitabında Kutub, modern 
değerler sisteminin -bilgi biçimi, metodolojisi 
ve varlık tasavvuru bakımından- İslâm’la telif 
edilemeyeceğine sürekli vurgu yaparak “teberri” 
önerisinde bulunur. Bu teklifin “epistemolojik 
bağımsızlık” eksenli bir okumaya daha mü-
sait olduğu kanaatindeyim. Garaudy, Avrupa 
entelektüel havzasının Seyyit Kutub hakkındaki 
“fundamentalizmin babası” iddiasını benimse-
miş görünmektedir.

İbn Teymiyye’nin siyasal görüşüne şiddetle 
muhalefet eden Garaudy, Suudi nezdinde hayli 
muteber olan bu âlimin otoriteye itaati yücelten 
yaklaşımının Müslüman toplumları edilgin-
liğe/pasifliğe alıştırdığı, günümüz sözüm ona 
İslâmî otoritelerine ise her hâl ve şartta itaat 
isteme/bekleme hakkı verdiğine dikkat çeker. 
Tenkitçi aklın yerine ikame edilen itaat, enteg-
rizmi besleyen en önemli unsurdur Garaudy’e 
göre… Tenkitçi akıldan kastı ise içtihadi çabayı 
önemseyen akıldır. İçtihat kapısının kapanması 
geleneğin taşlaşmasına ve içe kapanmaya yol 
açmıştır. Her içe kapanmanın geçmişle büyülen-
meye yol açtığı ise izahtan varestedir.

Türkiye İslâmcı havzalarının yakından tanıdığı 
Mevdudi hakkında da oldukça olumsuz kana-
ate sahiptir Garaudy… Entegrist İslâmcılığın 
en müessir teorisyenlerinden biri olarak tarif 
eder Mevdudi’yi. İslâmî politikayı; ulemanın 
ellerine teslim edilmiş kuvvetli bir iktidar, 
halkın bu iktidara itaati, bu iktidar tarafından 
geliştirilen manevi düşünce sistemi, kuralları 
uygulayanların mükâfatlandırılması şeklinde 
formüle eden5 Mevdudi’nin halkın inisiyatifini 
değersizleştirdiğini iddia eder. Ziyaül Hak dik-
tatörlüğüne olan müzaheretini kabul edilmez 
bulur. Mevdudi’nin eserlerinin Suud yönetici-
leri tarafından dünyanın her tarafına dağıtıl-
ması adımının entegrist İslâmcılığın yaygın-
laşmasından memnun olan “küresel sistem”le 
bağlantılı olduğuna (zımnen) işaret eder. Bu 
bağlamda Garaudy’nin İslâmcılık hakkındaki 
düşüncelerinin -ki İslâm’ın fesadı olarak niteler 
İslâmcılığı- tahliline geçebiliriz. Evvela Garaudy 

5 Roger Garaudy, age., s. 84.

İslâmcılığın “paradigma dışı” bir mahiyete sahip 
olduğu gerçeğini görmezden gelmektedir. Tüm 
ideolojileri aynı sepete doldurup her birinin 
entegrizme hizmet ettiği genellemesiyle hareket 
etmektedir. İslâmcılığın, İslâm’ın evrensel me-
sajının anlaşılmasına, Müslüman toplumların 
“Batılılaşmadan modernleşmesine” engel teşkil 
ettiği kanaatindedir. Batılılaşmaya yol açmayan 
modernleşme önerisinde bulunurken kastetti-
ğini anladığım şey içtihadi çabayı ve diyaloğu 
merkeze alarak, uzlaşma ve uyum ekseninde 
bugünün sorunlarına cevap üretmektir. Suud, 
Mısır ve İran İslâmcılığının “entegrist” olduğu-
na dair yaptığı değerlendirmeler İslâmcı ideo-
lojinin mahiyetine ilişkin olmaktan ziyade adı 
geçen ülkelerdeki tecrübesine dairdir. Oysaki 
İslâmcılık, Garaudy’nin de müşteki olduğu, Batı 
tipi modernleşmenin yaslandığı epistemolojik 
çerçevenin dışına çıkma iradesi gösteren tek 
ideolojidir. Modern bilgi sisteminin tarih dışı, 
irrasyonel, sezgisel ilan ettiği vahiy bilgisini ve 
nebevi pratiği merkeze alarak yaşadığı çağa söz 
söyleme çabasındadır İslâmcılık ve bu yönüy-
le bütün diğer ideolojilerden ayrılmaktadır. 
İslâmcılık haricindeki tüm ideolojiler burjuva 
Protestan kültür kodlarından aldığı ilhamla 
ortaya çıkan aydınlanma mutlakiyetçiliğinden 
neşet etmiştir. Bu bağlamda sosyalizm ile ka-
pitalizm, nasyonalizm ile liberalizm, faşizm ile 
post-modernizm aynı memeden süt emen kar-
deşlerdir. Öte yandan Garaudy’nin Suud, İran 
ve Mısır İslâmcılığına temas ederken Türkiye’yi 
pas geçmesi kasten olmasa da sehven ihmal 
kabul edilebilir. Muhammed İkbal’in İslâm’da 
Dinî Düşüncenin Yeniden Doğuşu eserine atıf 
yaparken, Mehmet Âkif ’e değinmemesi veya 
20. yüzyılın en nitelikli tefsirini yazan Elma-
lılı Hamdi Yazır’ı anmaması kabul edilebilir 
değildir. Renan’ın 1883’te Sorbonne’da İslâm-
bilim ilişkisi bağlamında, Sami dil ailesinin 
karakteristiğini gerekçe göstererek öne sürdüğü 
“İslâm mani-i terakkidir” iddiasına cevap veren 
Cemalettin Afgani’yi övgüyle anarken, Renan 
Müdafaanamesi’nin müellifi Namık Kemal’i 
görmezden gelmesi, kanaatimce, eksikliktir.
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GARAUDY VE SİYONİZM ELEŞTİRİSİ
 ALİ AKGÜN 

T arihte Kudüs şehri için kullanılmış bir isim 
hüviyetindeki Siyon kelimesinin kapsamı 

zamanla genişlemiş, çevresindeki toprakları da 
ifade edecek bir hâle kavuşmuştur. Siyonizm ise 
19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya 
çıkan ve Filistin’de bir Yahudi devleti kurma-
yı hedefleyen siyasi hareketin ismidir. Siyasi 
Siyonizm’in tartışmasız kurucusu; hem yazdığı 
Yahudi Devleti (1895) kitabı hem de tertipledi-
ği kongre ile Theodor Herzl’dir. Aslında Herzl, 
Siyonizm’in yani Yahudilerin “Filistin’e dönme-
si” düşüncesinin yeni olmadığını söyler. Günlü-
ğünde “Bu birinin yani Sabetay’ın1 gerçekleştir-
mek istediği bir şeydir.” diye yazar. Leon Pinsker 
tarafından Kendi Kendine Kurtulma (1881) 
kitabında ve Nathan Birnbaum tarafından 
1893’te yayımlanan Yahudi Meselesinin Halli 
İçin Kendi Toprağında Yahudi Halkının Milli 
Rönesans’ı eserinde de aynı tema vardır.2

Theodor Herzl liderliğinde 27 Ağustos 1897’de 
İsviçre’nin Basel şehrinde Birinci Siyonist 
Kongre toplanır. Herzl toplantı bittikten sonra 
günlüğüne şunları kaydeder: “Basel’de Yahudi 
devletini kurdum. Eğer bugün bunu açıklar-
sam, herkes beni alaya alır. Oysa belki beş fakat 
hiç şüphesiz ki elli yıl içinde herkes bu gerçeği 
görecektir.”3 Herzl, günlüklerinde Filistin’de 
ümit ettiği Yahudi devletini nasıl inşa edeceğini 
açıklar: “Bir Chartered Company juive/ İmtiyaz-

1 Söz konusu kişi 17. yüzyılda yaşamış, İzmirli sahte 
Mesih Sabetay Sevi’dir.

2 Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, çev. 
Cemal Aydın, Timaş Yayınları, İstanbul 2020, s. 234.

3 Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, Timaş 
Yayınları, İstanbul, 2018, s. 57.

lı Şirket”4 aracılığıyla. Herzl’in örneği elindeki 
milyarlarla Güney Afrika’yı kurmayı başaran 
Cecil Rhodes’tir.5 Herzl 1901’deki Beşinci 
Siyonist Kongre’de, Filistin’deki toprak alımla-
rını merkezileştirmekle yükümlü Millî Yahudi 
Fonu’nu kurar.6

Çok genel hatlarıyla modern zamanlardaki 
gelişimini özetlediğimiz Siyasi Siyonizm’i ta-
nımlayan üç temel özellik, onun politik, ırkçı ve 
sömürgeci bir ideoloji olmasıdır. Hiç şüphesiz 
büyük entelektüel Roger Garaudy İsrail devleti-
nin ırkçı, bozguncu ve kan dökücü politikasını 
tenkit ettiği için Siyonistlerin tepkisini çekmiş-
tir. Garaudy’nin Türkiye’de en çok okunan ki-
taplarından birinin İsrail, Mitler ve Terör oldu-
ğu rahatlıkla söylenebilir.7 O âdeta bir vaveyla 
olan bu eserinde Yahudilerin Naziler tarafından 
katledilmesinin İsrail’in, Nazilerinkiyle kıyas-

4 Encyclopedia Britannica “Chartered Company”yi şöyle 
tarif eder: “Bazı hak ve imtiyazlardan yararlanan, bazı 
yükümlülüklerle bağımlı, devletin yüksek otoritesi 
tarafından verilmiş bir belgeye tabi şirket… Bu belge 
genellikle Şirkete kendi hareket alanında bir tekel olma 
hakkı tanır.’ Bunun bir modeli ‘Hindistan Şirketi’ ile 
ortaya konmuştur. 19. yüzyılın sonunda sömürgeci 
yayılmacılığı teşvik etmek için yeni imtiyazlı şirketler 
meydana getirilmiştir.” Roger Garaudy, age., s. 235.

5 Roger Garaudy, age., s. 257.
6 Millî Yahudi Fonu günümüzde İsrail’deki toprakların 

yüzde 15’ini elinde bulundurmaktadır. Bu fon, diğer 
sömürgeciliklere göre orijinal bir nitelik taşır; elde 
edilen topraklar Yahudi olmayanlara ne satılabilir, hatta 
ne de kiralanabilir. Roger Garaudy, age., s. 259.

7 Roger Garaudy, İsrail, Mitler ve Terör, çev. Cemal Aydın, 
Timaş Yayınları, İstanbul, 2019, s. 5. Eserle alakalı toplu 
bir değerlendirme için bk. Ubeydullah Baykara, 
“Garaudy ve Siyonist Efsane(ler)in Sonu”, Umran, 1996, 
sayı: 34, s. 37-41.
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lanabilecek yayılmacı siyasetlerini doğrulama 
amacı güden Siyonist bir mit olduğunu ileri 
sürmüştür. Öldürülen Yahudi sayısının abartıl-
dığını, imha edilen 6 milyon Yahudi’nin, İsrail’in 
Filistin’deki, tüm Ortadoğu’daki, Amerika’daki 
ve Amerika eliyle tüm dünya politikasındaki su-
istimallerini meşrulaştıran bir dogmaya dönüş-
tüğünü dile getirmiştir. Yahudilerin imhasının 
planlanmadığını, Nazilerin sadece Avrupa’yı 
Yahudilerden arındırmayı ve onları başka bir 
yere götürmek istediklerini, gaz odalarının ol-
madığını, ölen Yahudilerin zorunlu çalışmadan 
ve tifüsten öldüğünü kaydetmiştir.

Fransız felsefeci, siyasetçi ve yazar Roger 
Garaudy gerek bu kitabındaki gerekse Siyo-
nizm Dosyası ve İlahi Mesajlar Toprağı Filistin 
adlı eserlerindeki yaklaşımlarıyla “holokost 
inkârcıları” kategorisine yerleştirilmiştir. Ne var 
ki bunu telaffuz edenler Siyonistlerin sırf İsrail 
devletini kurabilmek için Nazilerle, Yahudilerin 
öldürülmesi konusunda alenen pazarlık yaptık-
larını gizlemişlerdir. Bilindiği gibi onlar Nazile-
re, “Yeter ki bize milyoner Yahudileri ve teknik 
elemanları verin, gerisini ne yaparsanız yapın!” 
demişlerdir. Bu yüzden Hannah Arendt “Eğer Si-
yonistler isteselerdi öldürülen Yahudilerin en az 
yarısını kurtarabilirlerdi!” der ama bu mümkün 
olmamıştır. Dolayısıyla Garaudy’nin bu hususta 
Yahudilere söylemek istediği şudur: “Siz Hitler 
bizi öldürdü, soykırım yaptı diye diye özellikle 
Batılıların duygularını istismar ediyor, kendini-
zi mazlum gösteriyor ve bundan aldığınız des-
tekle Hitler’in uygulamasının aynısını Filistinli-
lere yapıyorsunuz ve hiç utanmıyorsunuz!”8

Roger Garaudy, Filistinlileri savunmaya yani 
gerçek mazlumların yanında yer almaya 
başladığından itibaren Fransa’daki basın ve 
yayın organları tarafından dışlandı. Le Monde 

8 Harun Karaburç, “Garaudy Haykırıyor: Ey İnsanlık 
Nerdesin?”, Yeni Şafak, 18 Haziran 2011.

gazetesinde İsrail’in Lübnan işgalini kınayan 
bir bildiri yayımlamasının ardından kendisine 
dönük taarruz arttı. Artık televizyonlara çıkma-
sı imkânsız kılındığı gibi gazetelere gönderdiği 
makaleler de yayımlanmıyordu. Gallimard’dan 
Seuil’e, Plon’dan Grasset’ye ve Laffont’a kadar 
büyük yayınevlerinde onlarca kitabı basılan 
Garaudy’e yayınevleri kapılarını bir bir kapatı-
yordu. Şurası son derece açıktı; İsrail’in ipliğini 
pazara çıkaran bu kitabı basmak istemediler.9 
Onun eserlerini de basan büyük yayıncılardan 
birinin yönetim kuruluna şu söylenmiştir: 
“Eğer Garaudy’nin bir eserini yayımlarsanız, 
bir daha Amerikan eserlerinin tercüme hakkını 
alamazsınız.”10

Efsane ve mitlerin dünya siyasetini nasıl yön-
lendirdiğini sergileyen İsrail Mitler ve Terör ki-
tabı yasaklanmakla kalmaz, Garaudy Fransa’da 
insanlığa karşı işlenmiş suçları reddetmek ve 
ırkçı iftiralarda bulunma suçundan hapis ve 
para cezasına çarptırılır. Siyonist ön yargıları 
kabul eden mahkeme önce 120 bin Franklık 
cezayı az bulur ve miktarı 160 bin Franga 
çıkarır.11 Aslında içte ve dışta davayı takip eden 
Siyonist güçlerin ve İsrail’in mahkeme üzerinde 
baskı kurduğunda hiç şüphe yoktur. Garaudy’ye 
verilen para cezası diğer Siyonistlerin açtığı 
davalarla beraber 500 bin Frangı buldu. Yine 
aynı şekilde kendisine 9 ay hapis cezası verilir 
fakat bu mahkûmiyet ertelenir. Sonraki yıllarda 
röportaj teklifini kabul ettiği gazetecilere şunu 
demek zorunda kaldığı düşünülürse meselenin 
önemi daha da belirginlik kazanır: “Benim Siyo-
nistlerle mücadelemi az çok bilirsiniz. Güvenli-
ğinizi sağlayacak gücüm yok.”

Filistin davasını Batı’ya anlatmaya çalışırken 
Batı medyasının tek yönlü çalışmasının kurbanı 
olan Garaudy kitabının antisemit değil, antisi-
yonist olduğunun altını çizse de davasını tem-
yize götürme talebi kabul edilmez ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki adilce yargılan-
ma talebine yer verecek bir durum olmadığına 
karar verilir. 

9 Roger Garaudy, “Bu Yüzyılın Teröristi İsrail’dir”, 
Yörünge, 1997, sayı: 339, s. 47.

10 İrfan Keskin, “Roger Garaudy ile İsrail, Mitler ve Terör 
Kitabı Vesilesiyle Garaudy ile Söyleşi”, Kitap Dergisi, 
1996, sayı: 84, s. 50.

11 İdris Kahraman, “Garaudy’e Engizisyon Cezası”, Umran, 
1999, sayı: 53, s. 78.

Siyonizm’i tanımlayan üç temel özellik, 
onun politik, ırkçı ve sömürgeci bir 
ideoloji olmasıdır. Garaudy İsrail 
devletinin ırkçı, bozguncu ve kan 
dökücü politikasını tenkit ettiği için 
Siyonistlerin tepkisini çekmiştir.
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Tabulaştırılmış bir konuya; Siyonizm ve İsrail 
devleti konusuna el atan Garaudy bu bağlam-
da en temelde şunlara değinecektir: Fransa’da 
siz Hıristiyanlık dogmalarını veya Marksizm’i 
tenkit edebilirsiniz, ateizmi veya milliyetçiliği 
yerden yere vurabilirsiniz. Sovyetler Birliği’ni 
yahut ABD’yi yerden yere vurabilirsiniz. Fakat 
Siyonizm’in ne olup olmadığını inceleyecek 
olursanız başka bir dünyaya geçersiniz, yani 
edebiyat sahasından adliye alanına geçersiniz.12

Bu gelişmeler nedeniyle Roger Garaudy, başta 
Fransa olmak üzere, Avrupa ve ABD’de entelek-
tüel hayattan ve medyadan neredeyse tamamen 
silinir.13 Batı’da hedef hâline getirilen Garaudy’e 
İslâm dünyasının desteği, İsrail, Mitler ve 
Terör kitabının yayınlanması ve sonrasında 
Fransa’daki yargılanma sürecinde hiç olmadığı 
kadar arttı. Eserin Türkiye’de yayımlanması-
nın ardından Şalom gazetesi yayımladığı baş 
makale ile yayıncı Pınar Yayınları’nı ve kitabın 
mütercimini eleştirmekle kalmadı, kitabın 
Türkiye’de de yasaklanması gerektiğini belirt-
ti.14 Yazının bundan sonraki kısmında Filistin 
halkının savunuculuğunu üstlenen Garaudy’nin 
kahramanlaşma sürecine yol açan kitaplarında-
ki yaklaşımlarından kesitler sunulacaktır.

TARİH OLARAK KARŞIMIZA ÇIKARILAN 
EFSANELER

20. yüzyılda Filistin toprakları üzerinde bir Ya-
hudi devleti kurulurken İsrail, Filistin’i işgalini 
ve yayılmacılığını meşru göstermek için (“vaat 
edilmiş topraklar”, “seçilmiş millet” ve “holo-
kost” gibi) birtakım efsanelere dayanmıştır.15 İs-

12 Mehmet Çağlar, “Garudy ve Siyonizm Dosyası”, Mavera, 
1984, sayı: 88, s. 56.

13 Pınar Dost-Niyego, “Negasyonist Roger Garaudy’nin 
Ardından... Türkiye’de Holokost Eğitimi”, Birikim 
Güncel, 20 Ağustos 2012.

14 Cemal Aydın, “İsrail’in Hedefi Bugün Filistin Yarın 
Türkiye”, Kitap Dergisi, 1996, sayı: 84, s. 47.

15 Tevrat’ta göre “Allah’ın Hz. İbrahim’le ahdi (İbrahim’i 
seçmesi ve Mısır ırmağından büyük Fırat ırmağına 
kadar uzanan toprakları onun soyuna vadetmesi) Hz. 
İsmail varken (Hz. İshak henüz doğmamışken) 
yapılmıştır. Roger Garaudy, age., s. 187. Dolayısıyla vaat 
öncelikle Hz. İsmail nesline (Araplara) yöneliktir. 
Kur’an bize şöyle söylemektedir: “İbrahim ne Yahudi ne 
Hıristiyan idi; bilakis o tek Allah’a inanıp boyun eğmiş 
birisiydi, müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların 
İbrahim’e en yakın olanı, ona tabii olanlar, şu 
peygamber (Hz. Muhammed) ve ona iman edenlerdir. 
Allah da müminlerin dostudur.” (3/67-68). Siyonistler 

rail geçmişten günümüze uyguladığı zulümleri-
ni haklı göstermek için eldeki Tevrat’ta bulunan 
en acımasız metinlere öncelik verir. Şu pasaj 
İsrail’in bugün takip ettiği yolu tarif etmektedir: 
“Tanrınız Rab bu ulusları elinize teslim ettiğin-
de, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok 
etmelisiniz; bu uluslarla antlaşma yapmayacak-
sınız, onlara acımayacaksınız…”16 Garaudy, Siyo-
nist devletin Eski Ahit’teki Yeşu kitabında geçen 
katliamcı tutumu aynen sergilediğini belgeleriy-
le, gazete kupürleriyle, okul ders kitaplarındaki 
örnekleriyle ortaya koymuştur. İsrail devletinde 
sistemli bir hâle gelmiş bulunan etnik temizlik 
girişimleri Filistin toprakları üzerinde her gün 
dünyanın gözleri önünde meydana gelmek-
tedir: “10 Kasım 1975’te Birleşmiş Milletler, 
Siyonizm’in bir ırkçılık ve ırk ayrımcılığı şekli 
olduğunu kabul etti. ABD, Birleşmiş Milletlere 
ağır baskı yaptı ve 16 Aralık 1991’de, 1975’te 
alınan o haklı kararı kaldırttı. Hâlbuki yaşan-
makta olan olaylarda 1975’ten bu yana hiçbir 
şey değişmedi, hatta daha fazlası oldu; zulüm, 
Filistin’de Müslüman halkın örtülü ve yavaş 
soykırımı, yeni Yahudi yerleşim birimlerinin 
açılması daha önce görülmedik bir şiddet ve 
yoğunluk kazandı.”17

Roger Garaudy, 1930’lardan itibaren görünür 
olan ve Nazilerle iş birliği yapan, çok güçlü r 
şekilde teşkilatlanmış bir Siyonist grubun varlı-
ğından söz eder. Haavara18 girişimine katılan bu 
kişilerin tek gayesi kudretli bir Yahudi devleti 
kurmaktır. Bir hedefleri ve ırkçı bir dünya 
görüşüne sahip olmaları, onları Nazilerle iş 
birliği yapmaya kadar götürmüştür. Bu kişiler 
savaştan sonra Ben Gurion, Begin ve Şamir gibi 
İsrail devletinin birinci planda yöneticileri ol-
dular. İşte Hagannah’ın lideri ve İsrail’in kurucu 
başbakanı Ben Gurion’un Begin’le ilgili sözleri: 
“Begin su götürmez bir şekilde Hitler’in karakte-
rini taşıyor.

(Hitler’in katliamları için) Holokost kelimesini dinî 
anlamından ötürü özellikle seçmişlerdir. Holokost, bir 
ilah adına bir veya birçok kurban kesmekten ibaret 
olan dinî bir kurban verme şeklidir. Böylelikle İsrail 
devleti, tarihin ilahi planının bir eseri olarak 
dokunulmazlık kazanıyordu. Roger Garaudy, age., s. 
369.

16 Roger Garaudy, İsrail, Mitler ve Terör, s. 58.
17 Roger Garaudy, age., s. 65.
18 1933’ten itibaren Nazilerle ekonomik iş birliği yapan 

iki şirket kurulmuştur: Tel-Aviv’de Haavara Company 
ve Berlin’de Paltreu. Roger Garaudy, age., s. 76.
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İsrail’in birliği hayali için bütün Arapları imha 
etmeye ve bu kutsal gaye için bütün vasıtaları 
kullanmaya hazır bir ırkçıdır.”19

Çok eski zamanlardan beri Yahudilerden 
kurtulmak isteyen Batılılar, Osmanlı toprakla-
rında petrol bulunduğu anlaşılınca, Osmanlı’yı 
parçalamak istediler. Bu iş için de orduların 
masrafını karşılamak için paraya ihtiyaçları 
vardı. Yahudi bankerlere “Size Filistin’de bir 
devlet kurduracağız, yeter ki bizi mali yönden 
destekleyin” dediler. Akabinde ise İngiltere ve 
Amerika’nın bölgedeki çıkarları ve Siyonizm’in 
emelleri birleşti. Filistin toprakları üzerinde bir 
Yahudi devletinin inşasına karşı çıkan Osman-
lı ortadan kaldırıldı. Batılı ülkelerde yaşayan 
Yahudileri Filistin topraklarına göç ettirebilmek 
için gereken her şey (Hitler ve Mussolini ile iş 
birliği dâhil) yapıldı. Yahudileri bir jandarma 
olarak kullanmak için onlara bir toprak verdiler. 
Siyonistler ise “Biz Batı medeniyetinin orada bir 
kalesi olacağız.” dediler.

Hiç şüphesiz Yahudi soykırımı efsanesi herkesin 
işine gelmektedir. Çünkü bundan “tarihin en 
büyük soykırımı” diye bahsetmek; milyonlarca 
Amerika yerlilerinin katledilmesini, on milyon 
Afrikalıyı köleleştirmek için yüz milyon Afrika-
lının imha edilmesini, Hiroşima ve Nagazaki’de 
300 bin insanın atom bombasıyla öldürülmesini 
unutturmak demektir. Garaudy, Hitler zamanın-
daki olaylarla ilgili de saklanan birçok hakikat 
olduğunu dile getirir: Gaz odalarının gerçekte 
var olmadığını, bu zaman zarfında öldürülen 
Yahudi sayısının, değil birkaç milyon, bir mil-
yona bile ulaşmadığını, ‘insan sabunu’ masalını 
vb. belgelerle ortaya koyarak şöyle ifade eder: 
“Efsaneler karşımıza tarih olarak çıkmaktadır.”20

Yahudiler, Filistin toprakları üzerinde kaynaşan 
pek çok halklardan biridir. Tarih içinde hiçbir 
şekilde öncelik iddiasında bulunamazlar, özel 
bir yer istemeye hak sahibi olamazlar. Araplar 
dört bin yıldır Arabistan’dan gelmiş ve “verimli 
hilal” boyunca yerleşmiş ilk Sami göçlerinden 
beri oradadırlar.21 Siyonistler tarihi tersinden 
okuyarak “toprağı olmayan bir halk için halkı ol-
mayan bir toprak” efsanesini uydurmuşlardır.22

19 Roger Garaudy, age., s. 65.
20 Roger Garaudy, age., s.150.
21 Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı, s.136.
22 Zangwil tarafından 1904’te üretilen bir slogandır bu: 

Avrupa’dan gerçekleştirilen onca göçe rağmen, 
İngilizlerin 31 Aralık 1922 tarihinde yaptıkları 
nüfus sayımına göre Filistin topraklarında yüz-
de 88 Arap ve yüzde 11 Yahudi yaşamaktaydı. 
Ayrıca hatırlamak yerinde olur ki “çöl” olduğu 
iddia edilen bu topraklardan tahıl ve narenciye 
ihraç edilmekteydi. Verimli Filistin toprak-
larında o yıllarda üretilen tarım ürünlerinin 
varlığı, bu alanda daha sonra iddia edildiği gibi 
bir İsrail mucizesinin söz konusu olmadığını 
göstermektedir.23

TARİHÎ, ARKEOLOJİK VE    
ETNİK BİR ÜÇLÜ YANLIŞLIK

Irk kavramı, 19. yüzyıl Avrupa’sının bir icadıdır 
ve Batı’nın sömürgecilik hegemonyasını haklı 
çıkarmaya yarar. Avrupalı olmayanlara ilkel 
damgasını yapıştırırlar. Bu tutum beyaz adamın 
“uygarlık” götürdüğü fikrine dayanan sömürge 
işgallerini meşru gösterme gayretinin en uç 
noktasıdır.24 Nazilerin ve Siyonistlerin sayık-
lamalarının dışında bir “Yahudi ırkı” mevcut 
değildir. Tarihin her devrinde Yahudiler büyük 
etnik gruplardan birinin parçası olmuşlardır. 
Geçmişte Perslerin, Greklerin ve nihayet Ro-
malıların gölgesinde yaşayan Yahudiler başka 
milletlerin ve medeniyetlerin bünyesinde yer 
almışlardır.25

Britanya hükûmetinin tek Yahudi üyesi Lord 
Montagu 1917’de şunları söylemektedir: “Kesin 
olarak söylüyorum ki Yahudi milleti diye bir 
millet yoktur. Bir İngiliz Hristiyan’ının ve bir 
Fransız Hıristiyan’ının aynı milletten -aynı 
ırktan- olduğunu söylemek doğru olmadığı gibi, 
bir İngiliz Yahudi’si ile bir Fas Yahudi’sinin aynı 
milletten olduğunu söylemek de doğru değil-
dir. Filistin’in Yahudi tarihinde büyük bir rol 
oynadığı tamamen doğrudur, ama İslâm tarihi 

“Halksız bir toprağı topraksız bir halka verin.” Roger 
Garaudy, age. s. 260.

23 Güneydeki Arap yarımadası çölleri ile kuzeydeki 
Anadolu’nun çorak platoları ve doğuda Dicle ve Fırat’ın 
ve batıda Nil’in zengin deltaları arasında uğurlu bir 
bölge uzanır. Garaudy tarihçi Breasted’in buraya 
‘Verimli Hilal’ ismini verdiğini belirtir. Filistin bu 
Verimli Hilalin batı boynuzunda yer alır. ‘Buraların 
bedevileri’ Siyonistlerden önce yılda 30 bin ton buğday 
ve narenciye ihraç ediyorlardı. Roger Garaudy, age.,s. 54.

24 Antisemitikler ve Siyonistler aynı varsayımlara 
dayanmakta ve aynı sonuçlara varmaktadırlar.

25 Roger Garaudy, age., s. 61.
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için de aynı öneme sahiptir.”26 Bu bakımdan 
Siyonizm; tarihî, arkeolojik ve etnik bir üçlü 
yanlışlıktır.

ABD’nin görülmemiş baskısı neticesinde Birleş-
miş Milletler 1947’de Filistin’in taksimine karar 
verdi. Bu tarihte (Hitler’den kaçan yüzbinlerce 
Yahudi’nin Filistin’e göçmesine karşın) Yahudi-
ler Filistin’deki nüfusun yüzde 32’sini oluştu-
ruyor ve toprakların yüzde 5,6’sına sahiptiler. 
BM kararıyla Siyonist devlete en verimli yerler 
olmak üzere yüzde 56’sı verildi. 1949’da İsrail 
1 milyon Filistinliyi kapı dışarı ederek Filistin 
topraklarının yüzde 80’ini ele geçirdi.27 İsrail, 
Arap köylülerini bütünüyle haritadan silmiş, 
evlerini, barklarını hatta mezarlıklarını dahi 
yok etmiştir: İsrail için önemli olan her ne 
pahasına olursa olsun Siyonist sömürgeciliğe 
yeni katkılarda bulunarak, durmaksızın ‘toprak 
genişletme’ siyasetine devam etmektir.28

Temelde sömürgeci bir ideoloji olan Siyasi 
Siyonizm’in üzerinde yükseldiği iddialı tarihî 
efsaneler içi boş kuruntulardır. Bugün Hıristi-
yanlar Filistin topraklarını Yahudilere “bağış-
lanmış” görmektedirler. Ama daha önce Yahudi 
halkını Hz. İsa’nın ölümünden sorumlu tutuyor 
(Yahudilerin “tanrı öldürme” suçunu işledik-
lerini söylüyorlardı) ve katlediyorlardı. Bu ne 
yaman çelişki. Aslında (Hıristiyanlar ve Yahudi-
ler) hepsi emperyalistlerin Ortadoğu’yu sömür-
meye devam etmesi için ‘kelimelerin yerlerini 

26 Roger Garaudy, age., s. 295.
27 Roger Garaudy, age., s. 67.
28 Filistinliler için; İsrail’in, İngilizlerin ve BM’nin 

yardımıyla işgal ettiği Filistin topraklarında 
kuruluşunu ilan ettiği 14 Mayıs 1948 tarihini takip 
eden 15 Mayıs 1948 Nakba (Büyük Felaket) günü 
olarak sembolleşmiştir.

değiştirmekte’ ve açıkça yalan söylemektedirler. 
Kur’ân’ın bildirdiği şekilde: “Artık büyük azap o 
kimseleredir ki, kendi elleriyle Tevrat’ı yazarlar 
da sonra biraz para almak için, bu Allah katın-
dandır, derler.” (2/79).

Batı, Yahudilerin Filistin’de devlet kurmasını 
(Siyonizm’i) destekleyerek aslında iki hususu 
birden gerçekleştirmek istemiştir: Filistin’e göç 
Yahudileri o zamana kadar yaşadıkları (Batılı) 
ülkelerden uzaklaştırmanın bir yolu olmuş-
tur; aynı şekilde Ortadoğu’nun kaynaklarının 
sömürgeci güçlerce kontrol edilmesinin de bir 
yöntemi olmuştur.

Begin, ABD’nin limitsiz desteğine güvenerek, 12 
Ekim 1965 günü İsrail parlamentosunda şöyle 
söylüyordu: “Yürekten inanıyorum ki, hiç tered-
düt etmeden Arap devletlerine karşı derhal ‘cay-
dırıcı’ bir savaş açmak gerekir. İki hedefimize de 
ancak böyle varabiliriz: İlk olarak Arap gücünün 
yıkılışı; ikinci olarak da toprağımızın genişleyi-
şi.” Bu şekilde 6 Gün Savaşı’nda, 5 Haziran 1967 
günü İsrail hava filoları, savaş ilan etmeden, 
Mısır hava gücünü yerdeyken imha etti.29

Siyasi Siyonizm tarafından amaçlanan “Büyük 
İsrail” hedefinin adım adım gerçekleştirildi-
ği görülmektedir. Siyonist emeller ABD’nin 
dünya politikası hedeflerine uygundur. İsrail bu 
politikanın içinde yeri doldurulmaz bir görev 
yapıyor. Yahudiler Amerika’nın paralı askerleri-
dir. ABD’den İsrail’e gönderilen resmi yardımın 
yarısı hibedir; diğer yarısı da çok çabuk silinen 
kredilerdir. İsrail’e yapılan yardımın temeli 
askeridir. İsrail’in sadece 1949 ile 1966 arasında 
hibe olarak 7 milyar dolar aldığı açıklanmıştır. 30

29 Roger Garaudy, age., s. 154.
30 Roger Garaudy, age., s. 171.

1947’de BM’nin Kararıyla Filistin’in Taksim Edilmesiyle 1947’de BM’nin Kararıyla Filistin’in Taksim Edilmesiyle 
Filistin’e Göç Eden YahudilerFilistin’e Göç Eden Yahudiler
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İSRAİL’İN DEVLET TERÖRÜ VE    
BATI’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

İsrail devlet terörü uygulamaktadır. Siyonizm’in 
yöntemi budur. İsrail’i yöneten kadrolar savaş 
suçlularından meydana gelmektedir. İlk Başba-
kan Ben Gurion aynı zamanda Haganah terör 
örgütünün lideriydi. Başbakan Begin, İrgun 
terör örgütünün reisiydi. “Yahudilerin eski 
İbranilerin zürriyetinden olmadıkları ve Kutsal 
Topraklar üzerinde ‘meşru hak isteme’ hakkına 
sahip olmadıklarını” dile getiren İngiliz Bakan 
Lord Moyne, 6 Kasım 1944’te eski başbakan-
lardan Şamir’in yönetimindeki Lehi örgütü 
tarafından öldürülmüştür. Eski başbakanlardan 
Şaron (Sabra ve Şatila Filistin kamplarında o 
eşi benzeri görülmemiş katliamlar nedeniyle) 
“Beyrut kasabı” olarak hatırlanır. Tüm bu yöne-
ticilerin kariyerleri baştan sona ırkçılık ve terör 
eylemleriyle yoğrulmuştur.31

Batı düşüncesi İslâm ve Müslümanlar söz konu-
su olduğunda hep ikiyüzlüdür. Batılılar bilimsel 
araştırmayı Endülüs’te Müslüman bilginlerden 
öğrenmişlerdir. Gözlem, deney ve ölçüm yön-
temleri ve bunların neticesinde doğan deneysel 
bilim Müslümanların keşfettiği bir olgudur.32 
Gizlenen bu gerçeği Garaudy şöyle ifade eder: 
“Batı’da Rönesans’tan beri derince kök salmış 
kültürel bir ön yargı vardır: Bu artık sadece 
Yahudi ayrıcalıklığı ön yargısı değil, aksine Eski 
Yunan ayrıcalıklığı ön yargısı yani Yunan mu-
cizesidir. Batı geleneğinde Yahudi tarihi dinin 
ana örneği olarak kaldığı gibi, ‘Yunan mucizesi’ 
kültürün ana örneği, Roma imparatorluğu da 
siyasi birliğin ana örneği olarak görüldü.”33

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, İngiliz-
Yahudi ittifakı Ortadoğu’da bir Yahudi devleti 
kurmak için çalışmalarına hız vermiştir. Filistin 
topraklarına Rusya ve Orta Avrupa’dan bir 
Yahudi göçü gerçekleştirilmiştir. Filistin’de 

31 İsrail devleti bir dizi oldubittilerle ve Haganah, İrgun ve 
Lehi’nin yaptığı terörle kurulmuştur. Bu Yahudi terör 
örgütleri yüzlerce Filistin köyünü yok etmişlerdir. 
Binlere Filistinli öldürülmüş ve 1 milyon Filistinli de 
sürgün edilmiştir. Roger Garaudy, age., s. 181.

32 Bunu şöyle ifade eder düşünürümüz: “Roger Bacon’ın 
da itiraf ettiği gibi deneysel bilim Endülüs’te ortaya 
çıktı. Bu deneysel bilimi oradan alıp bütün Avrupa’ya 
yayan da Roger Bacon oldu. Roger Garaudy, Endülüs’te 
İslâm, çev. Cemal Aydın, Timaş Yayınları, İstanbul 
2019, s. 9.

33 Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, s. 21,

kolonileşmiş Yahudi yerleşim merkezleri inşa 
edilmiştir. İngiltere’nin Filistin’i işgal etmesiyle 
başlayan dönemde ve sonrasında da Yahudi çe-
teleri terör yöntemiyle Arapları evlerini terk et-
meye zorlayıp, topraklarını müsadere etmişler-
dir.34 Balfour Bildirisi’nin yayımlandığı 1917’de 
Siyonistler toprakların ancak yüzde 2,5’uğuna 
sahiptiler; 1982 yılına gelindiğinde ise toprakla-
rın yüzde 93’ünü ellerinde bulunduruyorlardı.35 
İsrail devletinin sınırları hâlâ belli değildir. Ben 
Gurion çok açık bir şekilde söylemektedir: “Di-
namik, genişlemeye yönelik bir devlet meydana 
getirmek zorundayız.”36

Dünya Siyonist Örgütü tarafından Kudüs’te 
çıkarılan Kivunum adında bir dergide “80’li 
Yıllar İçin İsrail’in Stratejik Planları” isimli bir 
makale İsrail ve ABD’nin Ortadoğu’da yapmak 
istedikleriyle ilgili bize çok net bilgiler sunmak-
tadır. Hayli önemli bölümleri bulunan bu metin-
den şu pasajları alıntılamak yerinde olacaktır: 
“Mısır’ın ekonomik durumu, rejimin niteliği ve 
Arap politikası, İsrail’in müdahale etmek zorun-
da kalacağı bir ortama doğru sürüklenmektedir. 
Mısır dâhili çatışmalarından ötürü, artık bizim 
için stratejik bir problem oluşturmuyor ve onu 
1967 Haziran savaşı sonrasında bulunduğu 
duruma, 24 saatten daha kısa bir zamanda, 

34 Çarpıcı bir örnek Deir Yasin’dir. Burada 9 Nisan 1948’de 
Nazilerin Oradour’da uyguladıkları yöntemin aynısı 
kullanılmış ve bu köyün (erkek, kadın, çocuk, ihtiyar) 
254 sakini İrgun çete elemanları tarafından 
katledilmiştir. İrgun çetesinin reisi Begin idi. İsyan: 
İrgun’un Tarihi kitabında Begin, Deir Yasin ‘zaferi’ 
olmadan İsrail devletinin ortaya çıkamayacağını yazar. 
Roger Garaudy, age., s.189.

35 Roger Garaudy, age., s.194.
36 Roger Garaudy, age., s. 426.
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geri döndürmek mümkündür. Mısır’ın Arap 
âleminin lideri olduğu efsanesi çoktan çökmüş-
tür. Hem İsrail hem de Arap dünyasının geri ka-
lanı karşısında gücünü yüzde 50 kaybetmiştir. 
Kısa vadede Sina yarımadasının geri alınmasın-
dan yarar sağlayabilecektir, fakat bu güç ilişkisi-
ni temelden değiştirmeyecektir. Merkezileşmiş 
gövde olarak Mısır çoktan beri bir cesettir; hele 
gittikçe sertleşen Müslüman- Hıristiyan çatış-
ması hesaba katıldığında ayrı coğrafi bölgelere 
bölünmesi, 1990’lı yıllarda batı cephesinde 
bizim siyasi hedefimiz olmalıdır.

Bir kere Mısır bu şekilde bölünüp merkezî 
iktidardan yoksun bırakıldı mı, Libya, Sudan 
gibi diğer uzak ülkeler de aynı parçalanmayı 
yaşayacaklardır. Yukarı Mısır’da bir Kıpti devle-
tinin ve zayıf önemde küçük bölgesel kimlikle-
rin oluşturulması, şimdilik barış anlaşmasıyla 
ertelenmiştir, fakat uzun vadede kaçınılmaz bir 
tarihi gelişimin anahtarıdır.

Görünüşüne rağmen Batı cephesi Doğu cephe-
sinden daha az problem oluşturuyor. Lübnan’ın 
beş eyalete ayrılması Arap âleminin tamamında 
olup bitecek olanın ön işareti olacaktır. Suriye 
ve Irak’ın etnik veya dini kriterler temeline 
dayalı belli bölgeler hâlinde parçalanması; ilk 
aşamada bu devletlerin askeri gücünü kırdıktan 
sonra, uzun vadede İsrail’in öncelikli gayesi 
olmalıdır.

Suriye’nin etnik yapısı, onu bölünme tehlikesiy-
le baş başa bırakıyor. Bu parçalanma, sahil bo-
yunca bir Şii devleti, Halep bölgesinde bir Sünni 
devleti, Şam bölgesinde bir diğeri ve kendi dev-
letini -belki de bizim Golan üzerinde- mutlaka 
Huran ve Ürdün’ün kuzeyini kapsayacak şekilde 
oluşturmayı isteyebilecek bir Dürzi kimliğinin 
gerçekleştirilmesiyle sonuçlanacaktır. Böyle bir 
devlet uzun vadede bölge için barışın ve güven-
liğin bir garantisi olacaktır. Bu da bizim rahatça 
erişebileceğimiz bir hedeftir.

Petrolce zengin ve iç mücadelelerin pençesin-
deki Irak, İsrail’in nişan çizgisindedir. Onun 
dağılması bizim için Suriye’nin dağılmasından 
daha önemlidir, zira o yakın vadede İsrail için 
en ciddi tehlikeyi temsil etmektedir. Bir Suriye-
Irak savaşı, bize karşı geniş çaplı bir çatışmaya 
girişemeyecek şekilde, içerden çöküşünü ko-
laylaştıracaktır. Araplar arası her çeşit çatışma 

bizim için faydalı olacak ve bu parçalanmanın 
saatini hızlandıracaktır.

Bütün Arap Yarımadası, içerden gelen bas-
kılar sonucunda, aynı türden bir dağılmaya 
mahkûmdur. Özellikle Suudi Arabistan bu du-
rumdadır, çünkü iç çatışmaların vahimleşmesi 
ve rejimin düşüşü güncel siyasi yapıların mantı-
ğı gereğidir. Ürdün yakın gelecekte stratejik bir 
hedeftir. Uzun vadede bizim için artık bir tehdit 
teşkil etmeyecektir, hele dağılmasından sonra.”37

SİYASİ SİYONİZM, SÖMÜRGECİLİK VE IRKÇILIK

Bu uzun alıntı bize Ortadoğu’da son yıllarda 
meydana gelen işgal, katliam ve sürgünleri38 ön-
ceden haber vermektedir. Bütün Arap devletle-
rini parçalamayı hedefleyen Siyasi Siyonizm’in 
sömürgeci ve ırkçı projesi Amerika ve müttefik-
leri aracılığıyla büyük ölçüde gerçekleştirilmiş-
tir; Sünni Arap toplumlarını zayıflatma ve yok 
etme planları hâlen devam etmektedir.

Açıkça söylemek gerekirse Roger Garaudy, 
entelektüel birikimi, eylemci kişiliği ve gerçek-
liğin keşfi ve düşünceyi fethetme yolunda ömür 
boyu verdiği mücadeleyle önemli bir Müslüman 
düşünürdür. Felsefe ve bilim okumuştur. Daha 
önce seçkin bir Marksist kuramcıyken, 1982’de 
“yirmi yaşındaki düşüne bağlı kalmanın sevin-
ciyle” İslâm’la buluşur.39 “Komünizmde, sosya-
lizmde ve Hıristiyanlıkta bulamadığı merhemi 
İslâm’da bulan” Garaudy’nin Siyasi Siyonizm’in 
iç yüzünü çok net bir biçimde ortaya koyduğu 
satırlar okunmaya değerdir: “Siyonizm 19. 
yüzyıl Avrupası’nın sömürgecilik ruhuna bağ-
lıdır. İsrail devleti sadece Batı’nın Ortadoğu’da 
kolektif sömürgeciliğinin koruyucusu olarak 
kalmamış aynı zamanda ABD için yeryüzü 
ölçüsünde kuvvet dengesinin çok önemli bir 
elemanı olmuştur.”40

Yukarıda dikkat çektiğimiz Şubat 1982 tarihli 
Kivunum dergisindeki “80’li Yıllar İçin İsrail’in 

37 Roger Garaudy, age., s. 461.
38 ABD yönetimindeki koalisyon kuvvetlerinin 2003’te 

Irak işgali ve bilahare 2010’da başlayan “Arap Baharı” 
sürecinde Irak, Suriye, Sudan, Libya gibi ülkelerin fiilen 
bölünmesi, gerçekleştirilen katliam ve yıkımlar Batı’nın 
çıkarları ile İsrail’in amaçlarının bir ve aynı olduğunu 
göstermektedir. İşin acı yanı bu şeytani projede İsrail 
tek kurşun atmadan hedeflerine erişmiştir.

39 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, s. 11.
40 Roger Garaudy, age., s. 169.
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Stratejik Planları” isimli makale41 başta olmak 
üzerek pek çok metne dikkat çeken Roger 
Garaudy, Siyonizm’in ve İsrail’in mit ve efsanele-
rinin nasıl uygulandığına dair aydınlatıcı siyasi 
yorumlar yapmıştır. Hiç şüphesiz Yahudiler 
geçmişte çölde altın buzağıya taptıkları gibi gü-
nümüzde de bir put edinmişlerdir: Bu zamanda-
ki modern putun adı İsrail devletidir.42 Siyonist 
devlet ABD’nin sınırsız ve koşulsuz desteğine 
sahiptir. Amerika’da resmen tasdik edilmiş 
en güçlü lobi Amerikan İsrail Halkla İlişkiler 
Komitesi’dir. Yahudiler ABD’nin şartsız bağışları 
ve sınırsız desteği sayesinde artık “Büyük İsrail 
yolundaki en ihtiraslı hedeflerini planlamakta 
ve harekete geçmektedirler.” ABD’nin Yahudi 
Dışişleri Bakanı Kissinger daha 1970’lerde 
Ortadoğu’da ülke haritalarının toptan yeni bir 
çizimini planlıyordu: Amaç bölgenin tamamın-
daki Sünni Müslüman hâkimiyetini ortadan 
kaldırmaktı. Böylelikle dinî ve etnik azınlıklar 
tarafından yönetilen, iyi düzenlenmiş ve bağım-
lı mini devletlerle etrafı çevrilecek İsrail devleti, 
herkes tarafından tanınmış sınırları içinde, 
kesin olarak meşrulaştırılacak ve güvenli hâle 
getirilecekti.43

Filistinlilerin kovulmasını, mallarına el konul-
masını ve ardından bütün Arap devletlerini 
parçalamayı hedeflemiş İsrail ve ABD’nin ortak 
sömürgeci ve ırkçı projesi bütün İslâm âlemi 
için bir tehdit oluşturmaktadır. “80’li Yıllar İçin 
İsrail’in Stratejik Planları” metninde Türkiye ve 
İran toprakları üzerinde Siyonist bir emel söz 
konusu edilmese de başka metinlerde bunun 
yapıldığı bilinmektedir. Nil’den Fırat’a kadarki 
toprakları ele geçirmek isteyen Siyonistler ger-
çekleştirmek istediklerini adım adım ve zamana 
yayarak uygulamaktadırlar. Siyonizm konusun-

41 Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, s. 458-
461.

42 Roger Garaudy, İsrail, Mitler ve Terör, s. 237.
43 Roger Garaudy, age., s. 436.

da yanılgıya 
düşmemek için 
ne yapmak ge-
rekir, gibi çok 
mühim soruya 
kafasını yor-
mak isteyen si-
yasiler başta olmak üzere herkese onun yazdık-
larında pek çok ders verildiği kaydedilmelidir.

İsrail’i dolayısıyla Siyonizm’i daha doğru, 
daha gerçekçi ve daha haysiyetli bir zaviyeden 
ele alan Roger Garaudy, İsrail devletinin Batı 
dünyası ortak yapımı olarak nasıl ve ne mak-
satla kurulduğunu ve niçin ayakta tutulduğunu 
bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren eserler 
kaleme almıştır. Filistinlilere uygulanan zulüm 
ve baskının tarihî kökenlerine de inen Garaudy, 
Siyonistlerin Yahudileri diğer bütün milletler-
den üstün gördüklerinin belgeleri sunuyor. Tüm 
bunlardan hareketle Garaudy şöyle söylüyor: 
“İsrail devletinin o yerleştiği yerde ne ahlaki ne 
hukuki bakımdan hiçbir meşruiyeti yoktur.”

Zalim İsrail yönetiminin şimdiki ve gelecekteki 
gayesini apaçık sergileyen Roger Garaudy’nin 
İsrail, Mitler ve Terör, Siyonizm Dosyası ile İlahi 
Mesajlar Toprağı Filistin kitapları, birincil kay-
naklardan yararlanarak İsrail’in politik yöne-
limlerini, terör uygulamalarını, mülksüz kılıcı 
sömürgeciliğini dört başı mamur bir şekilde 
ortaya koyuyor. Garaudy eserlerindeki dipnot-
larda İsrail yönetiminin şimdiki ve gelecekteki 
gayesini apaçık sergiliyor. Bunu yaparken de 
bizzat İsrail kaynaklarından yararlanıyor. İşte 
bu yüzden Garaudy’nin Siyonizm ve bağlıları 
hakkında verdiği bilgiler ve belgeler çok değerli-
dir. Bu nedenle onun gibi müstesna bir kalemin 
yazdıklarını göz ardı eden ve yok sayan bir tavır 
kabul edilebilir değildir.

İsrail Mitler ve Terör kitabı yasaklanmakla kalmaz, 
Fransa’da insanlığa karşı işlenmiş suçları reddetme ve 
ırkçı iftiralarda bulunma suçundan hapis ve para cezasına 
çarptırılır. Garaudy kitabının antisemit değil, antisiyonist 
olduğunun altını çizse de davasını temyize götürme talebi 
kabul edilmez.
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İhsan Fazlıoğlu’nun   
Çabası
ÖMER KANTARCI

A kademik camiaya mensup 
olup da hayatın ve tarihin 

içinden geçerek meseleleri 
aktüel bir düzlemde tartışmak, 
tespit ve çıkış yollarını aramak 
öyle zannedildiği gibi kolay bir 
meşgale olmasa gerek. Bu işin 
en ağır tarafı fikir yani teorik 
düzlemidir. Ahmet Cevdet 
Paşa’nın ifadesiyle insanın eyle-
mi üç yapıdan oluşur; eylemeyi 
bilmek (ilim), eylemeyi istemek 
(irade) ve eyleyebilmek (kud-
ret). Eylemeden önce ilim ve 
iradenin yanısıra düşünmek de 
şarttır. Peki düşünce nedir, na-
sıl düşüneceğiz ve eyleyeceğiz? 
Ayaklarımız nereye basacak, bu 
coğrafyaya mı yoksa bazılarının 
yaptığı gibi yabancı felsefelerin 
Türkiye temsilciliğini mi üstle-
neceğiz? Ya da “hangi tarafa ku-
lak kesilmişsek ötekine sağır” 
mı olacağız?

Ülkemizde felsefe-bilim üzerine 
yapılan tartışmalar, hem seviye 
hem de muhteva olarak yıllarca 
kendini aşamadı, vasat düzey-
de kaldı. Mensup olduğumuz 
kültür havzası ya da medeniyet 
övgü ve sövgü arasında yapılan 
değerlendirmelere kurban edi-
lerek Türkiye’yi taşıyabilen bir 
düşünce sistemi uzun bir süre 
geliştirilemedi. Batı Avrupa 
merkezci bir düşünce yapısı ile 
iğfal edilen zihinler geçmişiy-
le ve ayak bastığı coğrafyanın 

maddi ve manevi mirasıyla hep 
problem yaşadı. Bununlar bir-
likte yaşadığımız siyasi, ahlaki, 
iktisadi krizleri geçmişin biri-
kimini bırakmadan anlamaya 
çalışan, kapıları açmaya gayret 
eden çalışmaların olması bizi is-
tikbale dair her zaman ümitlen-
dirmektedir. Mümin ümitvar 
olmanın diğer adıdır.

SORU SORMAK;    
AKLIN DİNDARLIĞI

Yukarıda değinmeye çalıştığı-
mız alanlar/meseleler üzerin-
de hem düşünüp hem eyleyen 
hocalarımızdan biri de İhsan 
Fazlıoğlu’dur. Üniversite yılla-
rıma tekabül eden bir dönemde 
ismini ilk kez Mustafa Özel’in 
genel yayın yönetmenliğini 
üstlendiği Anlayış dergisinde 
görmüştüm. Sadece görmekle 
kalmayıp okumaya, olabildi-
ğince anlamaya da çalışmıştım. 
Toplamda 84 sayı yayımlanan 
dergide Fazlıoğlu 83 yazısıyla 
yer alarak derginin düşünce yü-
künü çekenlerden biri olmuştu.

İhsan Hoca Anlayış dergisin-
den sonra takip edebildiğim 
kadarıyla İtibar, Türkiye Gün-
lüğü, Arkakapak, Dîvân İlmî 
Araştırmalar ve Kutadgubilig 
dergilerinde de yazdı. Hâlen 
altı ayda bir yayımlanan Naza-
riyat dergisinin editörü ve aynı 
zamanda iki aylık düşünce der-

gisi Teklif’in yayın kurulu üyesi. 
Fazlıoğlu’nun yayımlanan ilk 
kitabı Fuzuli Ne Demek İstedi 
adını taşıyordu. Daha sonra 
kitapları farklı yayınevleri ta-
rafından okuyuculara takdim 
edildi. Kitaplarından bazıları 
şunlar: Kendini Aramak, Ken-
dini Bulmak, Akıllı Türk-Makul 
Tarih, Soruların Peşinde, Sözün 
Eşiğinde, Derin Yapı ve Nazari 
Ufuk.

İhsan Fazlıoğlu felsefe-bilim 
tarihi ile matematik felsefesi 
alanlarında ilmî çalışmaları-
nı yoğunlaştıran bir hocamız. 
Tahsil hayatına baktığımızda 
bu alanlarda uzun yıllara va-
ran bir mesai harcadığını gö-
rürüz. İstanbul Üniversitesi 
Felsefe bölümünü bitirdikten 
sonra (1989), sırasıyla Ürdün 
Üniversitesi’nde ve Halep Arap 
Bilim Tarihi Enstitüsü’nde bi-
lim ve matematik tarihi üzerine 
araştırmalar yaptı. Doktorasını 
İstanbul Üniversitesi Felsefe 
Bölümünde tamamlayan Fazlı-
oğlu, İstanbul Üniversitesi Bi-
lim Tarihi Bölümü ile Oklaho-
ma Üniversitesi’nde sahasıyla 
ilgili çalışmalar yaptı. McGill 
Üniversitesi’nde misafir öğre-
tim üyeliği ve proje danışman-
lıklarında bulundu. IRCICA’nın 
yazmalar bölümünde araştır-
macı olarak çalıştı. Hâlen İs-
tanbul Medeniyet Üniversitesi 
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KÜLTÜR -SANAT

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bö-
lümünde öğretim üyeliğine de-
vam etmektedir.

Bilim Sanat Vakfı ve İlmi Etüd-
ler Derneği’nde uzun yıllar se-
minerler veren İhsan Fazlıoğlu 
her cumartesi Yusuf Genç ile 
birlikte Tv Net’te Soruların Pe-
şinde isimli bir program yapı-
yor. Yazılarını muhtelif dergiler-
de yayımlamaya yani soruların 
peşinde olmaya devam ediyor. 
Peki İhsan Hoca’nın soruları 
nelerdir? Hangi soruların ceva-
bını bulmuştur? Ona soru sor-
duran saikler neler?

İşte bu yazıda Anlayış dergi-
sinde ilk kez tanıdığım İhsan 
Fazlıoğlu’nun çabasını, işaret 
ettiği birkaç derinlikli meseleye 
daha yakından bakarak hocanın 
derdini anlamayı ve anlatmayı 
deneyeceğiz. Dert edinilen me-
seleler içinde bulunduğumuz 
çok yönlü krizler karşısında bir 
çıkış kapısı olabilecek nitelikte.

İnsanı diğer mahlûkattan ayı-
ran en önemli vasıf akıl ve ira-
de sahibi oluşudur. İnsan kendi 
dünyasını mazi ve istikbaliy-
le birlikte anlamlı bir zemine 
oturtmak ister. Bu metafizik 
kaygı insanı soruya ya da suale 
iter. Sualin bir manası da talep, 
istek, rica ve yakarışta bulun-
mak isteğidir. Sorularla insan 
kendi önünü görmek ister. Bu 
sebeple Heidegger’e göre soru 
sormak aklın dindarlığıdır. 
Fazlıoğlu Tanrı’nın insan ile ilk 
diyaloğunu soru ile olduğunu 
hatırlatıyor; “Elestu biRabbi-
küm? Rabbiniz değil miyim? 
Maceramız böyle başlıyor. İn-
san bir sorudur? Yanıtı ne? Ka-
nımca soru da yanıtı da henüz 
tamamlanmamıştır, her ikisi de 
birebir örüntüdür, kendilerini 
örmeye devam ediyorlar.” İnsan 

sorularla aramaya devam eder. 
Zaten insanın esas gayesi bul-
mak değil aramak olmalıdır. O 
meşhur sözü hemen hatırlata-
lım; aramakla bulunmaz, lakin 
bulanlar arayanlardır!

FELSEFE-BİLİM TARİHİ   
NASIL ELE ALINMALI?

Geçmişte İslâm felsefesi alanın-
da okumalar yaparken Türkçe-
ye çevrilen birçok İslâm felse-
fesi tarihi kitaplarında miladi 
8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar 
olan dönemin “İslâm Rönesan-
sı, İslâm bilim tarihinin altın 
çağı” şeklinde taltif edildiğini, 
ayrıca buna ilaveten, 19. yüz-
yıl oryantalist tarih anlayışının 
ürettiği “Gazâlî sonrası Müslü-
man coğrafyada bilimsel çalış-
maların durakladığı” gibi sert 
söylemlere tesadüf etmiştim. 
Yakın dönemde ise bu problem-
li bakış açısını terk eden, mese-
leyi hakikat penceresinden ba-
kan yerli ve yabancı akademik 
çalışmalar yayımlandı. Şüp-
hesiz bunda arşivlerin, yazma 
eserlerin gün yüzüne çıkması 
ve mütecessis ilim adamlarının 
etkisi büyüktü.

İhsan Fazlıoğlu ise bu mesele-
ye çok daha farklı yaklaşıyor. 
İslâm’ın altın çağının (bu tabi-
ri kullanmayı sevmese de) asıl 
1200 ile 1600 yılları arası ol-
duğunu dile getiriyor. Bu yıllar 
İstanbul, Meraga, Semerkand 
okullarının en aktif üretim yap-
tıkları, Batlamyus astronomisi 
yanında Aristotales metafizik 
ve fiziğini aşmaya çalıştıkları, 
hem hesabı hem de gözlemi dik-
kate alarak yeni bir bilim yön-
teminin oluşmaya başladığı bir 
dönemdir. Astronomi çalışma-
larının bu tarihten önce pratik 
olduğunu ama 1240’tan itibaren 
teorik astronomi ile ilgilenen 

âlimlerin ortaya çıktığı (Nasred-
din Tusi, Kutbuttin Şirazi, Ali 
Kuşçu) söylenebilir. Mantık ve 
optik ilimleri için de benzer tes-
pitleri (pratikten teoriğe) yap-
mak mümkün. Fazlıoğlu’nun 
son dönemlerde yaptığı araştır-
malarının sonunda ulaştığı bir 
bilgiye göre Gazâlî sonrası felse-
fe-bilim çalışmaları sekteye uğ-
raması söz konusu olmayıp tam 
aksine mezkûr tarihten sonra 
medreselerde felsefe-bilim eği-
timi onun takipçileri tarafından 
Maveraünnehir coğrafyasında 
başlatılıyor.

1200’den sonraki dönemin pa-
ranteze alınmasının iki nedeni 
var. Birincisi; Batı’ya etkimiz 
oranında kendimizi tanımlama 
problemi, bu tarihten sonraki 
bilimsel çalışmaların Batı dil-
lerine pek tercüme edilmediği 
için yok sayılması, ikincisi ise 
siyasidir. Selçuklu-Türk düşü-
nürü olan Gazâlî’yi ve kültür 
havzası olan Selçuklu-Osmanlı 
çizgisini dışlamak için yapılan 
bir yok sayma girişimidir.

İhsan Fazlıoğlu modern dönem-
de Batı’da ortaya çıkan doğa 
ve toplum bilimleri arasında 
yaşanan gerginliğin yanlı bilgi 
ve bilme anlayışından kaynak-
landığını; Dilthey, Sarton gibi 
düşünürlerin de whigist (geç-
mişi bugünü verecek biçimde 
örgütlemek) bir yöntemle pozi-
tif bilimlerin insanlık tarihinin 
amacını olduğunu gösteren bir 
bilim anlayışının ortaya çık-
tığını belirtiyor. Modern ulus 
devletler ise bu oluşturulan 
bilim tarihine ve teknolojiye 
katkı sağladıkları oranda psi-
kolojik olarak üstünlük sağla-
maya çalıştılar. Konuyla ilgili 
şu tespitler de meseleyi daha 
iyi okumamızı sağlıyor: “(…) Öte 
yandan bu sürece ana katkıyı 
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Mensup olduğumuz kültür havzası ya da medeniyet övgü 
ve sövgü arasında yapılan değerlendirmelere kurban 
edilerek Türkiye’yi taşıyabilen bir düşünce sistemi uzun 
bir süre geliştirilemedi.

yapan uluslar ‘Bu süreç niçin 
diğer toplumlarda gelişmedi?’ 
sorusunu önceleyip kendi bi-
riciklerini tebarüz ettirmeye 
çalıştılar. Diğer uluslar ise hem 
keşifte öncelik arayışına girdi-
ler hem de bilim kahramanları 
yaratmaya çalıştılar. Bugün bi-
lim tarihi alanlarında en baskın 
anlayış ‘öncelik arayışı’ ve ‘kah-
raman yaratma’ terimleriyle 
özetleyebiliriz.”

Müslümanlar da bu süreçte 
keşif ve kahraman arayışına gi-
rerek psikolojik olarak rahatla-
maya çalıştılar. “Bize borçlular”, 
“zaten bizimdi” söylemi bu yeni 
bilim tarihi anlayışını kabul 
etmemizi kolaylaştırdı. İhsan 
Fazlıoğlu’na göre “felsefe-bilim 
tarihi büyük bir göl olarak dü-
şünülmeli. (…) Bu gölde ortak 
kültür havzaları söz konusudur 
ve gölün bir kısmında yoğunlaş-
ma olurken bir kısmında seyrel-
me vuku bulur; ancak su yoğun-
laşma ve seyrelme tarih içinde 
yer değiştirir.”

Bugünkü Batı bilim ve teknolo-
jisi geçmiş dönemlerin tecrübe 
ettiği birikim sonucu ortaya 
çıkmıştır denilebilir. Medeni-
yetler ortak kültür havzalarının 
karşılıklı etkileşiminden belirli 
bir tarihî süreç içerisinde do-
ğar. Bununla birlikte modern 
bilim ve felsefenin eleştirecek 
çok yanları da vardır. Fakat 
Türkiye’de batı bilim ve tekno-
lojisi eleştirileri genelde tercü-
me odaklıdır. Yapılması gereken 
en başta bilim ve teknoloji alan-
larında kendi hayat görüşümü-
zü ortaya koyup daha sonra bu 
görüş çerçevesinde (varlık, bilgi 
ve değer) bir eleştiri ortaya koy-
mak olmalıdır. Eleştiriyi ortaya 
koyarken sadece değerler üze-
rinden değil “nesnemize yönel-
meli hakiki/tabii/tekvini olan 

ile itibarî olanı birlikte dikkate 
alarak çözüm üretmeliyiz.”

MEDENİYET Mİ TEMEDDÜN MÜ?

İnsanlığın bilimle imtihanı 
farklı veçheleriyle bugün de de-
vam ediyor. Güçlü medeniyetler 
zamanla insanlığın biriktirdiği 
bilim ve teknoloji tecrübesini 
tabiri caizse kendine yontuyor 
ve medeniyetlerin değil, tek 
bir medeniyetin olduğunu (o 
da kendisi) iddia ederek politik 
seviye kültürel şiddete başvu-
ruyorlar. Kültür havzalarının 
birbiriyle etkileşimli olduğunu, 
medeniyetlerin ve kültürel mi-
rasın bu şekilde ortaya çıktığı 
akademik camiada kabul edilse 
de politik alanda kültürel şiddet 
hâlâ geçerliliği sürdürüyor.

Yaklaşık on sene önce lisede 
öğretmenlik yaptığım dönemde 
felsefe öğretmeniyle yaşadığım 
olay da aslında konu ettiğimiz 
meselelerle ilgili. Öğrencimin 
biri felsefe dersinden aldığı öde-
vine yardımcı olmam için bü-
yük filozofları sordu bana. Ben 
de İbn-i Sina, Farabi, el-Kindi 
gibi filozofları söyledim. Daha 
sonra hocasıyla görüştükten 
sonra bu isimlerin filozof olarak 
kabul edilmediğini belirtti. Ben 
de felsefe hocamıza biraz da 
esprili dille niçin bu isimleri fi-
lozof kabul etmediğini sordum. 
Verdiği cevap çok acıydı. Onla-
rın filozof olmadığını, Müslü-
manlardan filozof bilmediğini 
ifade etti. Bunları söylerken 
espri yapmıyordu, gayet ciddiy-

di. Ben de ayaküstü kendisine 
meseleyi birkaç cümlede izah 
etmeye çalıştım. Karşılaştığım 
bu durum aslında Türkiye’de 
felsefe eğitiminin (genelde eği-
tim ve öğretimin) bu topraklar 
ve hayat görüşümüzle problem-
li olduğunu göstermesi bakı-
mından ilginçti. İhsan Fazlıoğlu 
da konuyla ilgili vurucu tespit-
lerde bulunuyor. Kulak vere-
lim: “Bugün Türkiye’de felsefe 
büyük oranda bir gevezeliktir. 
Bunun geçmişi batılılaşmaya 
dayanır; nedeni de zamanında 
tarihi tecrübeden, gelenekler-
den, dinden, milletin anlam-de-
ğer dünyasından kaçışın bir ara-
cı olarak görülmesidir. Durumu 
şöyle özetleyebiliriz: Almanlar 
Hans’ın felsefesinin yapıyorlar, 
bizimkiler Mehmet’in felsefesi-
ni yapmadıkları gibi Hans üze-
rine yapılan felsefenin Türki-
ye’deki bayiliğini üstleniyorlar.”

Akademisyen olması hasebiyle, 
sempozyumlara katılan, birçok 
şehirde konferanslar veren İh-
san Fazlıoğlu’nun 2014 yılında 
Erzurum’daki bir konferansına 
ben de katılmış, yanımda kitabı 
olmadığı için Türkiye Günlüğü 
dergisindeki (sayı: 117) bir ya-
zısını kendisine imzalatmıştım. 
Hoca da bu talebime mütebessim 
bir çehreyle şaşırmış “ilk defa 
dergideki bir yazıma imza atıyo-
rum” demişti. Söz konusu maka-
le “Sözcük ve Kavram Arasında 
Medeniyet mi, Temeddün mü?” 
başlığını taşıyordu. Biraz da bu 
makale ve işaret ettiği meseleler 
üzerine durmak istiyorum.
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Medeniyet, İslâm medeniyeti 
hatta medeniyet tasavvuru söy-
lemleri epeydir kullandığımız 
terkipler olmakla birlikte içerik 
olarak bazı tartışmaları da bera-
berinde getirmektedir. Yapılan 
saha araştırmalarında (anket-
ler, vak’a çalışmaları) medeni-
yet kavramının genelde çağdaş 
Batı medeniyeti; İslâm mede-
niyeti kavramının ise geçmişte 
yaşamış, tarihte kalmış, ölü bir 
yaşam tarzı olarak biraz da ha-
masi duygulara konu edilerek 
anlaşıldığı ortaya konulmuştur. 
Genelde bir araştırma konusu 
olarak görülen İslâm medeni-
yeti muhteva olarak yalnızca 
maddi nitelikler, politik, eko-
nomik ve teknik değerleri içer-
mektedir. İhsan Fazlıoğlu ise 
medeniyet kavramının mastar 
yapıya sahip olması sebebiyle 
dondurulmuş ve sabitlik içer-
diğini, onun yerine temeddün 
kavramını öneriyor. Medeniyet 
gibi temeddün de m-d-n kökün-
den türetilmiş bir kelime. Peki 
temeddün nedir? Şehirli veya 
medeni hayat yaşamak, mede-
ni olma, kültür, ilim ve sanatta 
ilerleme, yükselme, gelişme 
anlamlarına gelen temeddün 
yaşanılan, yapılan ve sürekliliği 
içermesi bakımından medeni-
yet kelimesi yerine kullanılabi-
leceğini teklif eden Fazlıoğlu bu 
iddiasını dil-bilim açısından da 
temellendiriyor.

Tarihe bakıldığında klasik 
Osmanlı düşüncesinde de te-
meddün kavramına (medeni 
hayat anlamında) rastlamak 
mümkündür. Örnek olarak 
Taşköprizâde’nin erdemli bir 
toplum ve uygarlık oluşturma-
nın medeni hayatla (temeddün) 
dinî hayat (tedeyyün) arasında 
sıkı bir irtibat kurmaktan geç-
tiğini belirtmesini verebiliriz. 

Modern dönemde medeniyet 
kavramı belirli bir coğrafya ve 
kültüre hasredildiğini, dünya-
nın diğer bir kısmının medeni-
leştirilmeye çalışıldığını, hatta 
bazı toplulukların doğaları ge-
reği medeni olamayacakları id-
dia edilmiştir. Fazlıoğlu’na göre 
temeddün kavramı bir imkânı 
içinde barındırması bakımın-
dan önemlidir. Zira maddi ve 
manevi şartlar olgunlaştığında 
tüm insanlar için temeddün zo-
runlu olmasa da mümkün bir 
durum olacaktır. Temeddünün 
nasıl bir imkân olduğunu şu 
cümlelerle dile getiriyor: “İnsan 
olmak sürekli bir eylem ise ve 
dahi temeddün de insanın za-
tını gerçekleştirmesi ise İslâm 
temeddünü geçmişte kalmış 
değildir, tersine devam etmek-
tedir; çünkü bir temeddün ha-
reketinin şartların el verdiği 
sınırlarına ulaşması, kendini 
tekrar etmesi ile Sümerler, eski 
Mısırlılar ya da antik Yunan 
gibi çökmesi, ölmesi ayrı ayrı 
olgu ve olaylardır. İslâm te-
meddünün tarihi tecrübesinde, 
pek çok atıl unsurun tasfiyesi, 
etvâr ve ahvâlin değişmesi, bu 
etvâr ve ahvâle ilişkin yasala-
rın başkalaşması ilkelerin/usûl 
ortadan kalktığını göstermez; 
çünkü İslâmî Hayat Görüşü’nün 
temel ilkeleri, varlığını ve canlı-
lığını sürdürmektedir.”

SONSÖZ YERİNE

Nurettin Topçu Yarınki Tür-
kiye kitabında şöyle diyordu: 
“Yarınki Türkiye’nin kurucu-
ları, millet ve cemaat uğrunda 
fedakârlıklar kabullenenlerin 
artık bulunmadığı cemiyetimiz-
de, muhtelif simada insanları 
şahıslarında birleştireceklerdir. 
Onlarda Yunus Yavuz’la birle-
şecek; Sinan Âkif ’e uzanacak, 

Ebu Hanife Hüseyin Avni’yi 
tebrik edecektir. Ve onların 
eseri olan yarınki Türkiye, şu 
temellerin üstünde kurulacak; 
Anadolu’nun toprağından kay-
nayan bir kan, cemaat için har-
canan emek, bin yıllık bir tarih, 
otoriteli bir devlet ve ebedî ol-
duğuna inanmış bir ruh...”

Yukarıda iktibas ettiğimiz satır-
lar aslında İhsan Fazlıoğlu’nun 
çabasını açıklar niteliktedir. 
Onun derslerine ve dertlerine 
dikkat edildiğinde tarihe nos-
talji olarak bakmadığını, tarihi 
sadece ibret alınacak bir alan 
olarak da görmediği fark edile-
cektir. Tarih geleceğe ilişkin bir 
projesi olan insan için anlamlı 
bir yapıdır. Başta kendi kültürel 
mirasımız olmak üzere insanlı-
ğın birikiminden azami derece 
istifade edip yeni, yaşanabilir 
bir hayat görüşü ortaya koymak 
mümkündür. İslâm medeniyeti 
birikiminin farkında olup bun-
dan güç alarak İslâm temeddü-
nünü devam ettirmenin ilmî, 
felsefi, siyasi ve ahlaki zeminini 
inşa etmenin gayretinde olmak 
çok değerli ve anlamlı bir çaba-
dır. Bu çabanın en önemli itici 
gücü ise süreklilik düşüncesi-
dir. Çünkü süreklilik düşüncesi 
hem geçmişi hem ânı hem de 
geleceği bir arada tutar. Bu dü-
şünce kadim olandan güç alır 
ve ancak “kadim olan tekaddüm 
eder. “Bu bakımdan Müslüman-
lar tarihten aldıkları büyük bir 
mirası kritik edip bugüne ve 
geleceğe taşıma gibi ontolojik 
bir görevle karşı karşıyadır. Ya-
rının Türkiye’si bu mesuliyet 
bilincini kuşananların elinde 
büyüyecek ve bu millet tarihte-
ki kurucu vazifesini (i’la yı keli-
metullah) yeniden ifa edecektir.
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Exlibris Ne Ola Ki Demeyin!
ALİ SALİ

B aşlarken hemen itiraf ede-
yim yazının başlığındaki 

kelimenin ne anlama geldiğini, 
hangi maksatla kullanıldığını 
bilmiyorum. Bu kelime ile aşa-
ğıda bahsedeceğim diğerlerinin 
hepsini Yeni Şafak yayın gru-
bunun bir alt müessesi Ketebe 
Yayınları’nın bir kitabından 
aldım. Bu kelimelerin kitapta 
geçtikleri bölümlerde hangi 
maksatla kullanıldığını, neye 
delalet ettiklerini, neye işaret 
ettiklerini, hatta hangi anlamı 
taşıdıklarını bilmediğim gibi 
öğrenemedim de. Kelimelerin 
bu hâliyle geçtiği cümleleri de-
falarca okumama rağmen ben 
işin içinden çıkamadım, cüm-
leler aracılığıyla bir okur olarak 
bana bu kelimelerin ne söyle-
diğini çözemedim! Çözmem de 
mümkün değil açıkçası. Biliyo-
rum bu benim eksikliğimden, 
bu benim cehaletimden neşet 
ediyor. Sebebi câhil cühelâ, hat-
ta echel tayfasından olmamız 
olabilir muhtemelen! Entel mu-
hitlerden değiliz hamd olsun. 
Kendi hâlimizce kıraat eder, 
kendi hâlimizce iki kelamı bir 
araya getirebilmek için ter dö-
ker, üç beş cümle de olsa yazılı 

hâlde bu cümleleri kurmaya 
gayret ederiz. Bunun ötesi bizi 
aşar, bize ağır gelir. Bize ağır gel-
mesine rağmen yine de kendi-
mize hâkim olamaz tutar garip 
kitaplar okumaya hevesleniriz.

Uzun yıllar Yeni Şafak gaze-
tesinde çalışmanın getirdiği 
bir itimatla gazetenin kurdu-
ğu ve neredeyse her ay onlar-
ca kitap yayımlayan Ketebe 
Yayınları’nın okur karşısına 
çıkardığı kitaplardan biz de is-
tifade edelim dedik. Alakamız 
sebebiyle de edebiyatın nazari 
yönüne dikkat çeken kitaplarla 
hususen alakadar olduk. İşte 
yazının başlığındaki ilk kelime 
olan Exlibris bahsettiğim yayı-
nevinin nazariyat kitaplarının 
yayımlandığı dizinin ismiymiş. 
Tabii edebiyatla alakalı kitap-
ların nazari olanlarının neş-
redildiği dizinin ismi. Burada 
edebiyatla ilgili kitaplar yayım-
ladıklarına göre bu kelime de 
edebiyatla, en azından kitapla 
alakalı bir kelime olmalı, ama 
anlamı ne ola ki! İşte bunu ben 
bilmiyorum!

TÜRKÇENİN MARUZ KALDIĞI 
CİNAYET

Hamd olsun Türkiye’de yaşı-
yorum, Türkçe konuşuyorum, 
Türkçe okuyup yazıyorum. Yu-
nanca ve Latince bilmiyorum. 
Bilsem hiç de fena olmazdı 
muhtemelen, o mesele ayrı. Bu 
neviden kelimelerle karşı kar-
şıya kaldıkça 1 Kasım 1928’de 
başlayan, Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti’nin kurulmasıyla res-
mî olarak lisan anlamında dili-
mizin, yani Türkçemizin cenaze 
merasiminin hazırlandığı sıra-
larda tavsiye edilen Türkçeye, 
yabancı dillerden kelime alındı. 
Dilde bunlar yapılırken Yunan-
ca ve Latincenin tercih edilme-
sinde ısrar edenlerin yolu mu 
tutulsaydı, Ataç’ın okullarda 
Yunanca ve Latincenin zaruri 
yabancı dil kabul edilmesi ısra-
rı olumlu sonuçlansa mıydı, de-
mekten kendimi alamıyorum! 
Bu düşüncelerin cazibesine ka-
pılmam da muhtemelen benim 
cehaletimden neşet ediyor, ama 
ne yapalım vaziyet bu! Türkçe 
okuyup yazan, Türkçe edebiyat 
eseri kaleme alan, Türkçe şiir 
yazan, Türkçe türkü söylenen 
bir memlekette Türkçe ile uzak-
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tan yakından alakası bulun-
mayan, üstelik de yazanların 
dışında pek fazla kimsenin de 
ne anlama geldiğini bilmediği 
kelimelerle kitap yazmak da 
(tercüme etmek de buna dâhil) 
sadece Türkiye’de karşılaşıla-
bilecek bir garabet olsa gerek 
herhâlde! Türkçenin içine düş-
tüğü bu durum vesilesiyle yüz 
yıl önceki kendine güveni ile 
bugünkü güvensizliği mukaye-
se bile edilemeyecek durumda 
ne yazık ki. Hâliyle kendine 
güveni yerlerde sürünen bir dil 
ile edebiyat eseri kaleme almak 
mecburiyetinde kalanları da 
yüz yıl öncesinin kalem erbabı 
ile mukayese edemiyoruz!

Neyse meselemiz, daha doğru-
su yazımızın konusu bu değil. 
Yoksa Türkçe, Türkçenin maruz 
kaldığı cinayet hep meselemiz 
oldu, bundan sonra da mese-
lemiz olmaya devam edecek. 
Çünkü Türkçe İslâm’ın dilidir. 
Kur’ân Arapçadır, Arapça lisanı 
ile nazil olmuştur. Bunda şek ve 
şüphemiz yok, olamaz da. Çün-
kü bu husus kitabımızda açıkça 
belirtiliyor. Türkçeye İslâm’ın 
dilidir derken bunu kastetmi-
yoruz tabii ki. Kastımız Türkçe-
den birkaç bin kelime bilirseniz 
İslâm’ın temel meselelerini ta-

lim edebilecek yola girmiş sa-
yılırsınız. Nasibiniz de varsa 
ve Müslüman da değilseniz bu 
birkaç bin kelime ile İslâm’la 
müşerref de olabilirsiniz. Bu 
birkaç bin kelime ile İslâm’ın, 
mesela başta akaid ve muame-
lat olmak üzere temel umdeleri-
ni neredeyse eksiksiz izah ede-
bilirsiniz. Bu anlamıyla İslâm’ın 
dilidir Türkçe. Onun içindir ki 
1928’de başlayan ve Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti’nin kurulması-
nın ardından hız kazanan Türk-
çe düşmanlığı, Türkçeden dinî 
anlamlı kelimelerin tasfiyesi bu 
aziz milletin İslâm’la olan rabı-
tasını kesmeye matuf bir cinaî 
teşebbüstür. Kasten ve taam-
müden bir düşmanlıktır Türkçe 
düşmanlığı.

TÜRKÇE SAVRUKLUĞU

Yukarda bahsettik Ketebe Ya-
yınları Exlibris başlığı altında 
bir dizi başlattı ve bu dizide be-
nim görebildiğim kadarıyla 20 
kitap yayımladı. Benim görebil-
diklerim bu kitaplar. Başka var-
sa ben haberdar değilim. Kitap-
ların ismini şöyle zikredebiliriz: 
Çalınan Poe (Lacan ve Derrida), 
Edebiyat Dersleri (Peter Bich-
sel), Dikkat Yazar Var (Jurek 

Becker), Auschwitz’den Sonra 
Yazmak (Günter Grass), 
Sanatta Ruhsallık Üzerine 
(Wassily Kandinsky), Şu Şiir 
İşçiliği, (Jorge Luis Borges) 
Dünyaya Gelmek Dile Gelmek 
(Peter Sloterdijk), Çamurdan 
Doğanlar (Octavio Paz), Ben 
Hayal Gücünden Yanayım (He-
len Gardner), Nesnesiz Dünya 
(Kazimir Maleviç) Yaşamak ve 
Yazmak (Hermann Lenz), Genç 
Kızlar İçin Altı Derste Tabiî 
Yazmak Sanatı (Ömer Seyfet-
tin), Roman Nasıl Oluşturulur 
(Miguel de Unamuno), Nasıl 
ve Neden Okumalıyız (Harold 
Bloom), ben: Altı Konferans Ol-
mayan (e. e. Cumings), Önsözler 
Kitabı (Mehmet Narlı), Kano-
nun Estetiği (Frank Kermode), 
Fragmanlar (Cemal Şakar), 
Sözdizim Değeri Üzerine (Durs 
Grünbein) ve İşitme Mesafesin-
de Öteki Dil (Yves Bonnefoy).

Bu kitaplardan Çalınan Poe, 
Edebiyat Dersleri, Sanatta Ruh-
sallık Üzerine, Şu Şiir İşçiliği, 
Çamurdan Doğanlar, Dünyaya 
Gelmek Dile Gelmek ve Nesne-
siz Dünya daha önce başka ya-
yınevleri tarafından da yayım-
lanmış kitaplardı ama Ketebe 
Yayınları bu kitapları aynı ter-
cümeleri kullanarak mı yayım-
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ladı, bilmiyorum. Karşılaştırma 
yapma imkânım da yok. Hem 
vakit anlamında hem de o kitap-
ları temin anlamında imkânım 
yok. Yayınevi bu konuda her-
hangi bir bilgi vermemiş. Yeni-
den tercüme ettirdiyse de eski 
tercümeleri kullandıysa da bu 
konuda en azından kısa da olsa 
bir cümlelik izahta bulunsa hiç 
de fena olmazdı, üstelik şık da 
olurdu. Ömer Seyfettin, Cemal 
Şakar ve Mehmet Narlı’nın ki-
taplarını baştan başlayıp oku-
madım. Parça parça o kitap-
lardan da okudum. Nesnesiz 
Dünya’yı okuyamadım. Kitabın 
sunuş yazısında maddi tarih 
hataları vardı, onun için okuya-
madım. Sunuşta böyle hatalar 
yapılıyorsa, tercümede kim bi-
lir nasıl hatalar vardır tereddü-
düyle okumadım. Aynı mesele 
hakkında üç dört farklı tarih ve-
riliyor sunuşta. Buna tahammül 
edemedim. Şu an Bonnefoy’un 
kitabını okuyorum. Çünkü en 
son onu edindim. Nesnesiz 
Dünya hariç kitapların hepsini 
okudum. Edebiyat Dersleri ve 
Çamurdan Doğanlar kitapların 
Türkçeleri üzerine de bir şeyler 
söylenebilir, ama o kitaplarda-
ki Türkçe savrukluğu diğerleri 
ile mukayese edildiğinde gör-
mezden gelinebilecek vaziyet-
te. Fakat 20 kitabın 20’sinde 
de Türkçe savrukluğu hâkim. 
Tercüme edenin gözünden kaç-
mış olabilir bazı cümleler, bazı 
kelimeler insana “Bu kadar da 
olmaz ki kardeşim!” dedirtecek 
kadar uyduruk ve savruk, bun-
lar da tercüme edenin gözün-
den kaçmış olabilir, ama “Bu ki-
tapları matbaaya göndermeden 
gözden geçirecek aklı başında, 
Türkçe bilen birisi de mi yok 
Ketebe Yayınları bünyesinde!” 

diye insanın aklına tuhaf soru-
lar gelmiyor da değil!

Benim fazla hassasiyet göster-
memden ya da lisan anlamında 
dile bakışımın 1970’lerde kal-
mış olmasından kaynaklanabi-
lir “yapıt”, “yanıt”, “yazın” gibi 
kelimelerden rahatsız oluşum. 
Mesela yapıt kelimesi “yap-
mak)” kelimesinin kökünden 
türetilme bir kelime ise bu uy-
duruk kelime (hangi kökten 
türetildiğini bilmiyorum, bil-
mek de istemiyorum açıkçası) 
sadece eser anlamına gelmez, 
aynı zamanda diyelim ki “şiirin 
yapılabileceği” anlamına da ge-
lir. Şiirle bir biçimde alakadar 
olanlar hatırlayacaktır “Şiir ya-
pılabilir bir şeydir, oturursun 
ve şiiri üretirsin” görüşünü 
savunan ciddi bir şair sayısına 
sahip bu ülke. Üstelik bu şair-
lerden bazıları Türkçe şiirin en 
büyükleri arasında falan sayılı-
yor. ‘İslâmcı şair’ arkadaşların 
birçoğunun kült şairleri arasın-
da bu isimler. Bu isimleri “bizim 
camia”nın başına bela eden ise 
“İkinci Yeni Türk şiirinin son 
büyük atılımı” diyerek İsmet 
Özel yaptı, günahı vebali boynu-
na. “Yazın” kelimesinin kökeni 
nedir onu da bilmiyorum, ama 
“yazmak” fiilinden emir midir, 
mevsim anlamında yaza mı 
işaret eder, yoksa yayla-ova bağ-
lamında “yazıya çıkmak” ile bir 
alakası var mıdır çözemiyorum 
ben!

Meseleyi fazla dallandırıp bu-
daklandırmanın âlemi yok! 
Hangi kitap olduğunu söyleme-
yeceğim, ama bu diziden, yani 
Exlibris dizisinden bir kitaptan 
rastgele bazı kelimeler aktaraca-
ğım buraya: “a priorisel”, “yarar-
sal”, “dölüt”, “dengelemlerinde”, 

“doğuşsal”, “insansal”, “tanrıbi-
limsel”, “aşkınsal”, “özyıkımsal”, 
“inisiyativite”, “yönetleri”, “çar-
pınçlı”, “arkaik inisiyatif ritüel-
lerinde”, “doğumsal”, “tümlev”, 
“gidimli us”, “yeni-tutuculu-
ğun”, “tiyatrocu oyuncusu”,” po-
etolojik”, “neticesel”, “faydasal”.

Bu kelimeleri ismini vermedi-
ğim kitabın yarısından rastgele 
seçtim. Sayfalarını da vermiyo-
rum. Çünkü o kitabın Türkçe 
bilen biri tarafından yeniden 
okunması ve tashih edilmesi 
gerekiyor. Sadece o kitap değil 
Edebiyat Dersleri ve Çamurdan 
Doğanlar isimli eserler (bu iki 
kitapta da tashih edilecek yerler 
var, ama bereket ki az) dışındaki 
tüm kitapların Türkçe bilen biri 
tarafından okunup tashih edil-
mesi şart.

DİL, ŞİİR VE DİN

Bu kelimelerin tercihinin hem 
mütercimler hem Ketebe Ya-
yınları tarafından bilinçli yapıl-
dığını sanmıyorum. Bu dil dizi 
veya yayın yöneticisinin özel 
bir tercihi ise, o zaman farklı 
konuşmak lazım. “Biz bu dili 
tercih ediyoruz, sen 1970’lerde 
kalmışsın, biraz 2022’ye gel-
men senin yararına olur.” deni-

Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti’nin 
kurulmasının ardından 
hız kazanan Türkçe 
düşmanlığı, Türkçeden 
dinî anlamlı kelimelerin 
tasfiyesi bu aziz milletin 
İslâm’la olan rabıtasını 
kesmeye matuf bir cinaî 
teşebbüstür.
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yorsa dediğim gibi tüm bu lafla-
rı etmenin hiçbir anlamı yok, 
tüm bu lafların hiçbir zemini 
yok. Bu cumhuriyet iradesinin 
kasten ve taammüden Türkçeye 
düşmanlık etmesiyle aynı kefe-
de değerlendirilir. Türkçenin 
düşmanları arasına Müslüman-
lar da katıldı, ‘İslâmcılar’ ka-
tıldı der ve çekiliriz köşemize. 
Burası Türkiye, burada Türkçe 
yazılıp Türkçe okunuyor. Bizim 
Türkçe düşmanlarıyla aynı ke-
fede değerlendirilecek kadar 
ucuz değil hayatımız. Türkçe 
düşmanlığı İslâm düşmanlığı-
dır nezdimizde. Bizim düşman-
la bir işimiz olmaz.

Aslında meselenin Batı yanlı-
sı (tarafgirlik anlamında değil, 
belki Batı’yı olumlu görmek an-
lamında) bir siyasi ideoloji olan 
İslâmcılık üzerinden tartışılma-
sı verimli sonuçlar doğurabilir. 
Tarafgirlik anlamında değil de-
dim, ama ne yazık ki edebiyat 
mesele edildiğinde Batı edebi-
yatını yere göğe sığdıramadı-
ğımız da bir vakıa. Özellikle 
şiir söz konusu olduğunda Batı 
taklitçiliği almış başını gidiyor. 
Batıda ne kadar uç şiir akımları 
varsa, bu akımların Türkiye’de 
çok ciddi taraftarları var. Bu ta-
raftarlar dergiler çıkarıyorlar, 
kitaplar yayımlıyorlar. Kendi 
şiir anlayışları dışında şiir ya-
zanları, özellikle de batıda bile 
uç sayılabilecek herhangi bir 
şiir tarzını takip etmeyenleri 
görmezden geliyorlar, şairden 

saymıyorlar! Ciddiye alındık-
larını sanıyorlar, ama farkında 
değiller “ne olarak” görüldük-
lerinin! İşin tuhaf tarafı Türk 
edebiyatının, Türk şiirinin 
temsili olarak onlar görülüyor. 
Bu önemli mi? Tabii ki şahıslar 
anlamında önemli değil. Fakat 
Türk şiiri o değil işte. Bu kadar 
uç şiir tarzları olmasına rağ-
men, hâlen dünyanın en güzel 
şiirleri Türkçe yazılıyor. Eğer 
Türkçemiz bu tahribatın üste-
sinden gelebilecek olursa gele-
ceğe kalacak şiirler de her şeye 
rağmen “görmezden gelinen” 
bu şiirler olacak. Türkçe bu 
tahribatı salimen atlatamazsa 
geleceğe kalacak şiirlerin de bir 
anlamı yok.

“Şiir dili tahrif etmektir!” gibi 
bir vecizeden hareket ediyor 
olabilir bu arkadaşlar, ama şiir 
dili tahrif etmez, aksine dili ku-
rar. Fakat bu kelimelerle dil fa-
lan kurulmaz, hele hele Türkçe 
hiç kurulmaz. Diller, özellikle 
de medeniyet inşa etmiş diller 
başka dillerden tabii ki kelime 
alır. Dil öyle zenginleşir çünkü. 
Türkçe de başka dillerden ke-
limeler almış nezih bir dildir. 
Alınan o kelimeler bir başka 
dilden alındığı artık belli olma-
yan ve Türkçe kelimelerdir. Çok 
yaygın bir kelime: Artık aşevi 
demiyoruz da lokanta diyoruz 
mesela. Gerçi artık lokanta da 
demeyecek hâle doğru gidiyo-
ruz! “Sel-sal” ekleri aidiyet be-
lirtmek üzere uydurulmuş ek-

ler. Tamam, toplumsal de, ama 
Arapça kelimelere, mesela (ar-
tık Türkçe birer kelime olan ve 
kökeni hatırlanmayan) netice-
fayda gibi kelimelere bu ekleri 
yamama! “apiriosel” deme veya 
metaforiksel deme mübarek!

Bu dilin, yani Türkçenin dini 
İslâm’dır. Bu dilin dinini değiş-
tirmeye çalışmayın. Betik keli-
mesi bereket tutmamıştır, ama 
yapıt kelimesi kullanılmakta 
ne yazık ki. Tamam, yapıt keli-
mesi de kullanılsın, ama kitap 
kelimesini Türkçeden kaldırır-
sanız, kitap kelimesini duydu-
ğunda “Kitaplar 104’tür, 100’ü 
suhûf 4’ü ana kitaptır, bizim 
kitabımız Kur’ân-ı Kerim’dir.” 
diye zihni ve dili şekillenen ço-
cuğun bu bilgisini geçersiz hâle 
getirmeyin. Kelime kelimesi 
yerine artık neredeyse eli ka-
lem tutanların kahir ekseriyeti 
sözcük kelimesini tercih edi-
yor, o kelimeyi kullanıyor. Bir 
misal vereyim: Bir Müslüman 
olarak biz kelime-i şehâdet ge-
tiririz, kelime-i tevhid çekeriz, 
kelimetullâh deriz. Sözcük keli-
mesiyle bu ifadeleri dile getirin. 
Ben beceremedim, muhteme-
len benim eksikliğimden neşet 
ediyor, ama buyrun siz becerin! 
Bu tavır, görünüşte dil üzerine-
dir, dili zenginleştirme tavrıdır! 
Fakat bu dini tahrif etmektir. 
Dil vasıtasıyla dini tahrif ettiği-
mizin farkında olalım.

Sel-sal ekleri aidiyet belirtmek üzere uydurulmuş ekler. Tamam, toplumsal de, ama 
Arapça kelimelere, mesela (artık Türkçe birer kelime olan ve kökeni hatırlanmayan) 
netice-fayda gibi kelimelere bu ekleri yamama! apiriosel deme veya metaforiksel deme 
mübarek!
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Türk Edebiyatı ve Türk İslâm 
Edebiyatı’nın Kaynakları
CENGİZ TATAR

T ürk İslâm Edebiyatı dersi 
sun’i/yapma bir ders oldu-

ğundan ilmî anlamda bu derse 
dair umdeler belirlemek de zor-
laşmaktadır. Bu bağlamda Türk 
İslâm Edebiyatı’nın kaynakları 
konusunda çok çeşitli ve birbi-
rinden farklı bilgiler verilmek-
tedir. Verilen bu bilgiler daha 
çok klasik edebiyatın kaynakla-
rını ihtiva etmektedir.

Türk İslâm Edebiyatı ders ki-
taplarında kaynakların başında 
Kur’an, hadis, İslâm tarihi ve 
kısas-ı enbiya zikredilir. Ardın-
dan geleneksel kaynaklardan 
alınan malzeme, dönemin akli 
ve havas ilimleri, biyografik ve 
bibliyografik kaynaklar gelir. 
Bazı kitaplarda bunlara ek ola-
rak sözlükler, ansiklopediler 
ve tarih kitaplarını da görmek 
mümkündür. Bu kaynaklara 
ilaveten güncel bilgi ve verile-
rin dersin kaynakları arasın-
da zikredilmemesi büyük bir 
eksikliktir.

KAYNAKLARA ERİŞİMİN 
ARTMASI VE OSMANLI 
TÜRKÇESİ ZARURETİ

Teknolojik gelişmelerle birlikte 
araştırma kaynaklarının büyük 
bir kısmı dijital platformla-
ra aktarılmıştır. Öğrencilerin 
hangi dijital ortamlardan na-
sıl faydalanabilecekleri onlara 
anlatılmalıdır. Eskiden her yıl 
neşredilen Türkiye Makaleler 

Bibliyografyası araştırmacıla-
rın takip ettiği bir kaynakken 
bugün onun yerini çeşitli aka-
demik makalelerin yayımlan-
dığı siteler almıştır. Örneğin 
İSAM’ın Makaleler Veri Tabanı 
öğrenci ve araştırmacılar için 
büyük bir imkân sunmakta-
dır. Bunun yanında YÖK’ün 
bütün tezleri dijital ortama 
aktarmasıyla birlikte buradan 
yüzlerce akademik çalışmaya 
ulaşma imkânı elde edilmekte-
dir. İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi’nin belli 
bir kısmının dijital ortama ak-
tarımı da araştırmacılar için 
önemli bir gelişmedir. Atatürk 
Kitaplığı’nın Osmanlıca süreli 
yayınları ve kitapları taranabi-
lir ve ulaşılabilir hâle getirmesi 
de araştırmacılara kolaylık sağ-
layacak başka bir imkândır. Öğ-
rencilerin ve araştırmacıların 
bütün bu dijital platformlardan 
haberdar edilmesi ve bunların 
nasıl kullanılacağının onlara 
aktarılması da göz ardı edile-
mez bir gerekliliktir.

Türk Edebiyatı ve Türk İslâm 
Edebiyatı araştırmacılarını il-
gilendiren diğer önemli bir 
gelişme de arşiv kaynaklarına 
ulaşma imkânlarının artması-
dır. 1980’lerden sonra açılan 
Osmanlı Arşivleri de artık diji-
tal ortama aktarılmış ve araş-
tırmacılar için büyük kolaylık 
sağlanmıştır. Arşivdeki belge-
lerin taranıp okuyucuya ulaştı-

rılması noktasında son yıllarda 
çok büyük bir mesafe kat edil-
diği için Osmanlı tarihi âdeta 
yeniden yazılmaktadır. Benzer 
şekilde bu arşiv kaynaklarının 
taranmasıyla birlikte Türk Ede-
biyatı Tarihi ve Türk İslâm Ede-
biyatı dersi için yeni belge ve 
bilgiler elde edilebilmektedir. 
Bu bağlamda İsmail Erünsal’ın 
Osmanlı Arşiv Belgelerinden 
faydalanarak ortaya koyduğu 
“Şair Nedim’in Muhallefâtı”, 
“908 (1502) Tarihli Saray Ka-
taloğu ve Türk Edebiyatı”, 
“Lamii Çelebi’nin Terekesi”, 
“Arşiv Belgelerine Göre On Al-
tıncı Asır Şairleri” ve “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda On Beşinci 
ve On Altıncı Asırlarda Saray 
Şairleri ve Şairliği Var mıydı?” 
isimli makaleleri bunun için iyi 
birer örnektir. Erünsal’ın kale-
me aldığı “Türk Edebiyatı Tari-
hine Kaynak Olarak Arşivlerin 
Önemi” isimli makalesi de bu 
bağlamda bizim için öncü ola-
bilecek bir nitelik taşımaktadır.

Bu makaleden hareketle Türk 
Edebiyatı ve Türk İslâm Edebi-
yatı araştırmacıları için Osman-
lı Arşivleri’nin vazgeçilmez bir 
kaynak olduğu inkâr edilemez 
bir gerçeklik hâlini alır. Tabi ki 
arşivde araştırma yapabilmek 
için yeterli derecede Osmanlı 
Türkçesi’nin bilinmesi gerek-
mektedir. Bu da araştırmacı-
ların iyi bir Osmanlı Türkçesi 
eğitimi almalarını zorunlu kı-
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lacaktır. İlahiyat fakültelerinde 
Osmanlı Türkçesi dersi yok de-
necek kadar azdır ve bu dersler 
dönemlik olduğundan herhan-
gi bir fayda sağlamamaktadır. 
İlahiyat fakültelerinde öğren-
cilerin Arap hurufatını öğren-
meleri veya Arapçayı bilmeleri 
öğrencilerde Osmanlıcayı da 
biliyor oldukları kanaatini yer-
leştirmiştir. Hâlbuki her iki dil 
de birbirinden farklıdır. Arapça 
bilmek Osmanlı Türkçesini öğ-
renmeyi kolaylaştırsa da bu di-
lin tamamen bilinmesi anlamı-
na gelmez. Tıpkı iyi bir Osmanlı 
Türkçesi bilen birinin Arapçayı 
iyi bildiğini iddia edemeyeceği 
gibi. Bu durumun ilahiyat fa-
kültesi öğrencilerine uygun bir 
şekilde anlatılıp bu öğrencile-
rin ciddi bir Osmanlı Türkçesi 
eğitimi almaları ve bunu des-
tekleyecek kültür ve medeniyet 
tarihi derslerini takip etmeleri 
gerekmektedir. Aksi takdirde 
ilahiyatlı bir araştırmacı/öğren-
ci Osmanlı Türkçesi hurufatı-
nı okuyabilir ama o harflerin 
hangi manayı havi olduğunu 
anlayamaz.

YENİ KAYNAKLAR VE   
YENİ İMKÂNLAR

Araştırmacılar, Osmanlı Türk-
çesiyle ilgili sıkıntıyı aştıktan 
sonra onların arşivde inceleye-
cekleri birçok belge olacaktır. 
Son döneme dair araştırma 
yapıyorsa eğer “Sicill-i Ahvâl 
Defterleri” inceleyeceği kay-
nakların başında gelir. Osmanlı 
devlet memurlarının kayıtları-
nın tutulduğu ve Abdülhamid 
döneminden başlayarak oluş-

turulan bu defterlerde toplam 
elli bin küsur devlet memuru-
nun kaydı mevcuttur. Memur-
lar bu deftere kaydedilmeden 
önce tercüme-i hâllerini ve bazı 
resmî evrakları hazırlamaları 
gerektiğinden bu defterlerde 
memurların doğum tarihleri, 
baba adı, eğitim durumu, aldık-
ları görevler, eserleri, rütbeleri, 
kazandığı mükâfatlar vb. bilgi-
ler yer alır. Osmanlı üdeba ve 
şuarasının büyük çoğunluğu-
nun devlet ricali olduğu dikkate 
alındığında bu defterlerin ne 
kadar önem arz ettiği anlaşılır. 
Özellikle 19 ve 20. asır Türk 
Edebiyatı tarihiyle ilgili bir ça-
lışma yaparken Sicill-i Ahvâl 
Defterleri başvurulacak önemli 
kaynaklar arasında bulunur.

Türk Edebiyatı ve Türk İslâm 
Edebiyatı araştırmacılarının in-
celeyebileceği ikinci arşiv kay-
nağı İnamat Defterleridir. Padi-
şahların çeşitli sebeplerle devlet 
ricâline, şuarâya, sanatkârlara, 
ulemâya, meşâyihe vb. verdik-
leri para, elbise ve kumaş cin-
sinden hediyelerin kaydedildiği 
defterlerdir. Bunlardan 16. asır-
da düzenli bir şekilde tutulmuş 
olan bazı örnekleri elimizde 
mevcuttur. Bu defterlerden en 
eski olanı II. Bayezid dönemine 
aittir (1503-1511 yıllarını ihtiva 
eder).

Türk Edebiyatı ve Türk İslâm 
Edebiyatı’nın üçüncü arşiv kay-
nağı Şer’iyye Sicilleri’dir. İstan-
bul Müftülüğü’nde İstanbul’da 
görev yapan kadıların tuttuğu 
mahkeme defterlerinde borç, 
alacak, şikâyet, alım-satım vb. 

bilgiler yer almaktadır. Şuara 
ve üdebanın büyük bir kısmı 
İstanbul’da yaşadığı için başla-
rından geçen hukuki bir olay 
illa bu kayıtlarda yer alacaktır. 
Bu da araştırmacı için önemli 
bir veri olacaktır.

Edebiyat araştırmacılarını il-
gilendiren dördüncü arşiv 
kaynağı Mevâcib (Üç aylık) 
ve Müşâhere-Horan (Aylık) 
Defterleri’dir. Osmanlı’da dev-
let hizmetinde bulunan görevli-
lerin üç ayda bir aldıkları maaş-
lar “mevâcib defterlerine”, aylık 
maaşlar ise “müşâhere-horan 
defterlerine” kayıtlıdır. İşte bu 
defterler içinde müteferrika 
başlığı altında (hesap dışı) cerr-
rahlar, hakkaklar, udiler, şim-
şirgerler, kıssahanlar, nedimler, 
şairler vb. sanatkâr ve şuarâ da 
yer almaktadır. Bunlar arasında 
şair ve ediplerin olma ihtimali 
fazladır.

Araştırmacıların faydalanacağı
beşinci arşiv kaynağı ise 
Muhallefât ve Tereke 
Kayıtları’dır. Vefat edenlerin 
miras bıraktıkları eşya, para, 
mülk, borç, alacak vb. bilgileri 
“tereke” veya “muhallefât def-
terlerine” kaydedilir. Bu def-
terler genelde Kadı Sicilleri 
Arşivi’nde veya Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’nde bulunur. 
Bu defterler sayesinde şuarâ ve 
üdebânın okudukları kitaplar, 
ilgi alanları, eşyaları, zevkleri, 
ekonomik durumları hakkında 
bilgi edinmek mümkündür.

Yukarıda bahsettiğimiz yeni 
kaynaklar ışığında Türk Ede-
biyatı Tarihi yeniden ele alınıp 
(sadece eserler üzerinden değil) 
üdebâ ve şuarânın şahsi hayat-
larına dair arşiv belgelerinden 
hareketle daha sıcakkanlı ve ha-
yatın içinden bir bakış açısıyla 
telif edilebilir.

Türk Edebiyatı Tarihi yeniden ele alınıp (sadece eserler 
üzerinden değil) üdeba ve şuaranın şahsi hayatlarına dair 
arşiv belgelerinden hareketle daha sıcakkanlı ve hayatın 
içinden bir bakış açısıyla telif edilebilir.
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