
YÜZYILLIK DENKLEM ÇÖZÜLÜRKEN
-Siyonist İşgal, Kudüs Trajedisi ve Ortadoğu’nun Geleceği-

O rtadoğu tam bir kargaşa ve hengâme içindeyken Kudüs, tarihin kalbi olduğunu bir defa daha ispatladı. Ortadoğu söz konusu 
olduğunda sıklıkla konuştuğumuz Filistin, Ürdün, Mısır ve İsrail gibi başlıkların merkezinde Kudüs’ün yer aldığını bir kere daha gör-

dük. Modern tarihin, peygamberlik misyonuna tanıklık eden şehirleri unutturma, onların yerine aydınlanma aklının inşa ettiği “rasyonel” 
şehirleri ikame etme çabasına rağmen Kudüs, her fırsatta, tanıklık ettiği tevhidi mirası hatırlatmakta ve insanlık ailesine, tarih bilincinin 
“ilerleme” putunun tasallutundan kurtularak inşa edilmesi gerektiğini haykırmaktadır. 

Şurası açıktır ki Kudüs, vahyin insanlık tarihindeki hayati rolünün ete kemiğe büründüğü müstesna bir beldedir. Bu açıdan Kudüs 
Türkiye’de ve İslâm âleminde sadece İslâmcıların meselesi değildir. İsrail’in bastığı Kudüs haritasında Müslümanlara ve Hıristiyanlara 
ait dini ve tarihi mekânların silinmesinin anlamı üzerinde düşünmek lazım… Kudüs’ün bugün ‘Siyonist işgal’le anılıyor olması, sadece 
Müslümanlar açısından değil hakkaniyetten nasibi olan tüm Yahudi ve Hıristiyanlar için de trajiktir. İsrail’in bütün dünyanın gözü 
önünde işlediği cinayetler/barbarlıklar, bir şiar olarak Kudüs’ün hürmetine aykırılık teşkil etmektedir. Rahmetli Âkif Emre’nin ifadesiyle 
“Kudüs savunulmadan insanlık savunulamaz. Kudüs’ün özgür olmadığı bir zamanda İslâm âleminin özgürlüğünden bahsedilemez.”

 Siyonist propaganda tarihi uzun zamandır mağduriyet efsanesini Filistinlileri katletmeyi, topraklarını işgal etmeyi haklılık strate-
jisine dönüştürmeyi başardı. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD, İsrail’in bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu. Fakat 
Batı ittifakının hasmı durumundaki Sovyetler Birliği de ertesi gün İsrail’i tanıma kararı alacaktı. İsrail 1947’de BM’de Filistin’in taksim 
edilmesi planıyla ele geçirmiş olduğu yüzde 56’lık toprağı, savaş sonunda yüzde 78’e çıkarmayı başardı. 1947’deki taksim planına 
Türkiye red oyu vermişti. Türkiye’nin İsrail karşıtı aldığı bu tutum daha bir süre devam edecekti. Ne var ki İsrail’in ABD desteğiyle 
kazandığı zafer, Türkiye’nin Sovyet tehlikesine karşı NATO’ya girme konusundaki talebi 1949’da İsrail’i tanımakla neticelenecekti.

Onca işgal, savaş ve zulmün ardından Filistin’in sürgünde dahi olsa bir devlet olarak ortaya çıkması ancak 1988’de gerçekleşebile-
cekti. BM’ye üye 103 ülke tarafından tanınmakla birlikte Filistin hâlâ BM nezdinde bir devlet değil. 2012’de Birleşmiş Milletler Filistin’i 
“üye olmayan gözlemci devlet” statüsünde tanımladı. Bu karara dahi ABD itiraz etmiştir. Filistin’in devlet olma yolunda attığı bu adım 
BM’de 138 oyla kabul edilmişti.

Kudüs özelinde ise hâlihazırdaki durum aslında malumun ilamıdır. Nitekim ABD’nin 1995’ten beridir Kudüs’ü İsrail başkenti olarak 
tanıma niyeti olduğu bilinen ancak farklı gerekçelerle ABD başkanları tarafından ötelenen bir gerçektir. Şimdiki tek fark, bu kararın 
Donald Trump tarafından hayata geçirilmesidir. Ona kadar Amerikan başkanlık seçimlerinde adayların büyük kısmı seçim vaadi yahut 
“rüşveti” olarak Kudüs’ü başkent tanıyacakları yolunda vaatlerde bulunur ancak Beyaz Saray’a yerleştikten sonra vaadini unuturdu. 
Trump ise seçim kampanyası sırasında olanca İslâmofobik söylemlerin yanı sıra ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı, yani BM karar-
larına rağmen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı vaadinde bulunmuştu. Nitekim bu vaadini uygulamaya koymak yönünde 
karar da aldı. Her ne kadar kararın bağlayıcılığı olmasa da kararın İsrail açısından önemli bir kazanım olduğunu söylemek mümkündür. 
İslâm İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası kurumların üzerinde durdukları işgal öncesi Kudüs’e tanınan uluslararası statünün 
gerçekçi bir çözüm, adil bir yönetim biçimi olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak Siyonist işgalin Kudüs’e tanınan bu statüyü 
de çiğneyerek açıktan BM ve uluslararası topluluğu karşısına alması her şeyden önce siyasi bir tehdittir, dikkafalılıktır! Bu yönüyle 
işgalci İsrail’e destek çıkan Amerika’nın kararı BM çatısı altındaki küresel topluluğa da bir meydan okumadır. Şu ana değin umduğunu 
bulamasa da İsrail yönetiminin bundan sonraki hedefi, ABD’nin de destekleriyle başta Avrupa olmak üzere olabildiğince çok devletin 
Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanımasını sağlamak olacaktır. Zira İsrail, BM kararlarının uygulaması konusunda hiçbir baskı görmediği 
gibi, alınan kararlar ABD tarafından sürekli veto edildi. En tarafsız olanlar da İsrail’in oldubittileri karşısında sessiz kalmayı yeğledi. Buna 
rağmen işgal altındaki Kudüs’ün statüsü konusunda istediği desteği arkasına alabilmiş değil. Malum BM, Kudüs’ü İsrail’in tek taraflı 
olarak başkent ilan etmesini ve de 1967 sonrası işgal ettiği topraklardaki varlığını kabul etmiyor. Son oylama da bunu göstermiş oldu 
aslında, bir bakıma insanlık ABD ve sömürgeci İsrail’e “dur!” dedi.

İslâm İşbirliği Teşkilatı, Kudüs’le ilgili olarak aldığı kararla Amerika’nın hamlesine cevap vermiştir. Önümüzdeki süreçte bu kararın 
devamı niteliğinde yapılacaklar oluşan yeni pozisyonu Filistin lehine çevirebilir. İsrail hükümeti Trump’ın seçim vaadi olarak verdiği sözü 
yerine getirmesini isteyerek Amerika’nın bu hamlesi ile fiili bir durumu resmiyete taşımaya çalıştı. Şimdi İslâm İşbirliği Teşkilatı ise, aldı-
ğı bu kararlarla BM’nin belirlediği özel statüde olması gereken ancak gerçekte var olmayan bir realiteyi resmiyete ve hatta biraz daha 
fazlasını isteyerek Doğu Kudüs’ü  ‘başkent olması’ pratiğine taşımaya çalışıyor.

İslâm ülkelerinin ortaya koydukları bu net tavır ve eylem planının, önemli bazı küresel aktörleri kendi yanına çekeceği baştan 
belliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki liderliği belli ki, sadece zirveyi toplayıp net bir karar aldırmakla kalmamış, onun çok 
ötesine uzanmıştı. Erdoğan, bir duyguya karşı mücadele etmenin tek yolunun ondan çok daha güçlü olan başka bir duygu geliştirme 
olduğunun farkındaydı. Bu konuda yapılan hızlı temaslar hem Erdoğan ve Türkiye’nin liderliğini pekiştirdi hem de daha baştan olumlu 
sonuçlar doğurdu. Tasarının kabul edilmesi hemen başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulacak anlamına gelmiyor elbette. 
Ancak hak ve adalet zemininde ABD ve İsrail’i ilzam edecek çalışmalar meşruiyet kazandı. Orta ve uzun vadede İslâm ülkelerinin 
kararlı duruşu, dünya ülkelerinin oylarını da kendi yanlarına çekecek ve işgalci İsrail’e dünyayı dar edecektir. İsrail’in savaş ve askeri 
yaptırımlarla değil hukukun içine çekileceği bir mücadele dönemi başlamıştır. Filistin sorununun, her şeyden önce ve nihai olarak Kudüs 
sorunu olduğunu, Kudüs sorunu çözülmeden Filistin sorununun çözülmesinin mümkün olmadığını bir defa daha anladık. Bölgesel bir 
alana sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Kudüs konusunda BM’de alınan tarihi kararı bu açıdan anlamlandırmak gerekir. Şurası açık 
ki, Ortadoğu meselesi artık Türkiye dış siyasetinin çok önemli bir parçası haline gelmiştir ve partiler şu ya da bu sebeple konuyla ilgi-
lenmek zorunda kalacaklardır. Müslümanların ilk kıblesi ve üçüncü kutsal beldesi olan Kudüs’ün önümüze getirip koyduğu gerçek şu: 
Türkiye siyaseti Ortadoğu’dan kaçamaz ve bölgeye ilişkin olarak seküler kesinliklerin ötesine geçen yaklaşımlar geliştirmek zorundadır. 
Temennimiz Ortadoğu’ya dönük ilginin bir tür fırsatçılıkla malul olmaktan öteye geçerek uzun soluklu bir stratejiye uzanabilmesidir.

Hâsılı kelam, İslâm dünyasının selameti, lider ülkelerin kendi kültürel havzalarıyla hak ve adalet zemininde buluşma koşullarının 
temin edilmesinden geçiyor. Bölgenin bu anlamda yeniden inşa sürecine girdiği bir dönemde bu kapının sonuna kadar açıldığını 
görüyoruz.
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G Ü N D E M   ABD ÇÖKERKEN ÜMMET AYAĞA KALKMAKTADIR 

Burhanettin CAN

İslâm Dünyasındaki işbirlikçi yönetimlerin, bundan böyle ABD ile yaşayacakları 
tüm gerilimler, ümmetin lehine gelişmelere sebebiyet verecektir. Bu, işbirlikçi 
yönetimleri Şer İttifakından koparabilmek için iyi bir fırsat olabilir. İslâm 
İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı son karara bu açıdan bakılmalıdır. Dünyanın dört 
bir yanında müslümanlar, yalnızca Allah’ın önünde secde ederek, ‘Rabbimiz 
Allah’tır’ nidalarıyla, korkularından arınarak büyük yürüyüşü başlatmışlardır.

–Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası 1–

“İpini Eğirdikten Sonra Çözüp Bozan Kadın” Gibi Davranan

ABD ÇÖKERKEN ÜMMET AYAĞA KALKMAKTADIR

“Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan 
kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman etmiş 
olanlara karşı bir kin bırakma.” (59/10)

S oğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte (Sovyet-
lerin çöküş sonrası) ABD, dünya imparatorlu-

ğu kurmak için, gelecekte kendisine rakip olabi-
lecek tüm güçleri tasfiye etmek amacıyla “önleyici 
savaş doktrinini” benimsemiş; “21. Asır ABD Yüz-
yılı Ana Projesi (PNAC)”ni ve bunun onlarca alt 
projesini dünyanın değişik bölgelerinde uygula-
maya sokmak üzere provokasyonlara başlamıştır. 
21. asırda insanlığın en büyük ihtiyacı olan ener-
ji kaynaklarına el koyabilmek, enerji ihtiyacı olan 
tüm ülkeleri çökertmek ve kendisine ba-
ğımlı hale getirip boyunduruk altına ala-
bilmek için ABD, 2001 yılında 
New York’ta bulunan ticaret 
merkezi “İkiz Kulelerin” sivil 
uçaklarla vurulmasını, uzun 
zamandır cilalayıp, parlatıp 
servis ettiği “el-Kaide”ye yı-
karak, “terörle müca-
dele” adı al-
tında yeni 
bir savaş 
başlatmış-
tır. ABD, 

önce Afganistan’ı, ardından da Irak’ı işgal etmiştir. 
Her iki ülkeyi işgal ederek hem enerji üretim sa-
halarını hem de enerji ulaşım yollarını kontrol et-
meye çalışmıştır. 

ABD’nin başlattığı bu yeni süreç, “Siyonizm’in 
Dünya Hâkimiyeti”, “Derin Dünya Devleti” politi-
kaları ile örtüştüğü için, aralarında ihtilaflar olma-
sına karşılık yol boyu Siyonizm’le birlikte hareket 
etmeleri mümkün olabilmiştir. Neocon-Siyonist 
ittifakı ile ABD milliyetçileri WASP’çılar arasında 
zaman zaman çok şiddetli çatışmalar vuku bulsa 
bile diğer güçlere, özellikle İslâm’a karşı, yeri ve 
zamanı geldiğinde ittifak yapmakta, birlikte hare-
ket etmektedirler. 

İslâm coğrafyasında, geçmiş yazıları-
mızda isimlerini verdiğimiz 15 civarın-

da proje birbiri ile savaşmaktadır. Bu 
projelerin sahipleri bazen birbirleri 
ile uzlaşarak bazen de çatışarak he-

deflerine ulaşmaya çalışmaktadır-
lar. Bugün için asıl sı-

kıntı, savaşın müs-
lümanlar arasında 
“İslâm’ın İslâm’la 
Savaşı” şeklinde 
cereyan ediyor 
olmasıdır. Şer 
İttifakının yü-Netanyahu Trump
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rürlüğe sokmaya çalıştığı projelerin özü, sosyolo-

jik savaşı esas almakta, bu coğrafyayı Kaos teorisi 

kapsamında, din, etnik, mezhep, aşiret ve cemaat 

merkezli olarak çatıştırarak bölmektir.

Trump’ın ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşı-

ma kararının, İngilizlerin Kudüs’ü işgal tarihi olan 

1917 yılının 100. yılına denk gelmesi bir tesadüf 

değildir. ABD kongresinin 1995’de aldığı bir ka-

rarı, 22 yıl sonra yürürlüğe sokmak demek, 2001 

yılında ABD başkanı Bush’un ilan ettiği “100 yıl 

sürecek Haçlı Seferleri”nin bir ileri aşamasına ge-

çilmiş olması demektir. 

Bunu ümmetin görmesi gerekir. Arif Ni-

hat Asya’nın “Aziz-i vakt idik, âda (düşman) ze-

lil kıldı bizi” sözü üzerinde Ümmet, tefekkür et-

meli ve kendi öz eleştirisini yapmalıdır. Yalnızca 

Şer ittifakını/Şeytanı ittifakı(ABD-İsrail-İngiltere-

Siyonizm) ya da sadece dış güçleri suçlayarak me-

selelerimizi çözmemiz mümkün değildir. 

Şeytan, Hz. Âdem’e yaptığını, tüm peygam-

berlerin yoluna gidenlere yapmak için yemin et-

miş, tüm iman edenlere sınırsız ve topyekûn bir 

savaş açtığını ilan etmiştir. Bu, Hz. Âdem’in yaptı-

ğı hatayı ortadan kaldırmaz. Şeytanın başarısı, Hz. 

Âdem’in gösterdiği bir zafiyetin ürünüdür. Nite-

kim Hz. Âdem, zaaf göstererek Allah’ın koyduğu 

emir ve yasakları çiğnediğinden dolayı suçunu ka-

bul edip tövbe etmiş ve Allah’tan bağışlanmasını 

dilemiştir. 

İç dinamiklerde zafiyet olmadan dış dinamik-

lerin etkili ve tahrip edici olması çok zordur.

1,7 milyarlık müslüman, dünyadaki 7 milyar 

insanı kurtaracak bir imkâna/güce sahipken, ken-

di içerisinde parçalanıp birbiriyle savaşmasının ve 

çok kolay oyuna gelmesinin sebepleri ortaya kon-

madan çözüm bulmamız mümkün değildir. 

Bu sebeple “Kur’ân ve Sünnetin öngördüğü 

Ümmet anlayışı ile bugün pratikte varolan, yaşa-

yan ümmet arasındaki ilişki nasıldır?” sorusunun 

sorulup en gerçekçi bir şekilde ve adalet ölçüleri-

ne uygun olarak cevaplandırılması gerekir. 

Bugün için en acil konu Ümmet Şuurunu ye-

niden inşa edebilmek ve insanlığın ihtiyacı olan 

kurtuluşu, 7 milyar insana sunabilmektir. Bu yazı 

serisinde Ümmet Şuurunun yeniden inşası için 

yapılması gerekenler konusu, ele alınıp incelene-

cek ve yol boyu öz eleştiri yapılacaktır.

Fay Hatları: Birbiri ile İlişkili Olaylar Zinciri

Son günlerde dünyada, önemli gelişmeler ya-
şanmakta ve yeni fay hatları meydana gelmekte, 
varolanlar arasında gerilim derinleşmektedir. Bun-
ları, İslâm coğrafyasını merkeze alarak iç, dış ve 
melez dinamikler olarak üç ana sınıfa ayırabiliriz:

Dış Dinamikler 
· ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm Ekseni ile 

Rusya-İran-Çin-Türkiye Ekseni ve BRIC ara-
sında gittikçe derinleşen fay hattı,

· ABD ile İngiltere arasında fay hattı,
· ABD-Japonya ile Çin- Kuzey Kore arasındaki 

fay hattı,
· ABD ile AB ülkeleri arasında, özellikle 

Almanya-Fransa ile fay hattı,
· ABD’nin iç fay hatları: WASP’çılar ile Neocon-

Siyonistler arasındaki fay hattı,
· Siyonizm ile tüm dünya ülkeleri arasındaki fay 

hatları,
· Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki fay hatları,
· İran ile ABD-İsrail-Siyonizm arasındaki fay 

hattı, 
· Türkiye ile ABD-İsrail-Siyonizm arasındaki fay 

hattı, 
· AB’nin kendi iç fay hatları,
· Zengin ülkeler ile fakir ülkeler arasında fay 

hatları.

İç Dinamikler
· Mezhepsel fay hatları: Şii yönetimlerle Sünni 

yönetimler arasında, Sünni yönetimlerle Sünni 
yönetimler arasında,

Artık çözülen ipin tekrar eski hali-
ne gelmesi nasıl mümkün değilse, 
ABD’nin de dünyadaki eski konumu-
na yeniden dönmesi, eski güvenirli-
ğini ve saygınlığını yeniden kazan-
ması mümkün değildir. Belki kendi-
sinden korkulacaktır, ancak sevil-
meyecek, nefret edilecek, kendisi-
ne saygı duyulmayacak ve güvenil-
meyecektir. Artık ABD, dünyanın 
büyük çoğunluğunun dostu ve müt-
tefiki değildir. ABD, kendisini etkin 
kılan yumuşak gücünü kaybetmiştir.
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· Kavmi fay hatları: Türk-Kürt/Arap/Pers, Arap-
Kürt/Pers,

· Laik-anti laik fay hattı,
· Zengin-fakir fay hattı.

Melez/Hibrit Dinamikler
Bu gruptaki dinamikler, iç ve dış dinamikle-

rin etkileşimi ile bir ortak payda oluşması sonucu 
meydana gelmektedir. Melez/hibrit dinamiklerden 
en dikkat çekeni, İsrail-Suud-BAE-Bahreyn-Mısır-
ABD ittifakı, Türkiye-Rusya, İran-Rusya-Çin itti-
fakıdır. 

Bugün dünyada meydana 
gelen aşağıdaki olayları, bu üç 
dinamik açısından değerlen-
dirmek gerekmektedir:
· ABD-Suud işbirliği; 

Suud’un, ABD ile 10 yıl-
lık 350 milyar $ civarında 
askerî anlaşma yapmış ol-
ması,

· Suud önderliğinde bazı 
Arap ülkelerinin Katar’a 
ambargo uygulaması,

· Katar’a uygulanan ambar-
goya Türkiye, İran, Pakis-
tan, Cezayir ve Fas’ın karşı 
çıkması ve ekonomik yar-
dım yapması. Türkiye ve 
Pakistan’ın Katar’a asker 
gönderme kararı alması,

· ABD’nin Katar’la 10 adet 
F-16 savaş uçağı satma an-
laşması imzalaması ve as-
keri tatbikat yapması; 
Katar’ın, ambargonun yu-
muşatılmasını talep etmesi,

· Katar krizi ile birlikte, Şii-Sünni fay hattına, 
Sünni-Sünni fay hattının eklenmesi ile Sünni 
dünyanın fiilen ikiye bölünmesi,

· Suud yönetiminde iç kavgaların şiddetlenme-
si, yeni yönetimin Şer ittifakının “Ilımlı İslâm 
Projesini” benimseyip uygulamaya sokması, 

· ABD-İsrail-Mısır-Suud- Birleşik Arap 
Emirlikleri-Bahreyn gibi bir eksenin orta-
ya çıkması; buna karşılık Türkiye-İran-Irak-
Katar-Pakistan-Rusya ekseninin oluşması, 

· Lübnan Başbakanı Hariri’nin Suud’da tutuk-
lanmasının ardından başbakanlıktan istifa ede-
ceğini açıklaması sonucu serbest bırakılması,

· Suud’un Filistin Devlet Başkanı Mahmut 
Abbas’a baskı yapması,

· Yemen’in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah 
Salih’in öldürülmesi,

· ABD Başkanının Pakistan’a askeri operasyon 
yapılabilir açıklaması, Pakistan başbakanının 
istifa ettirilmesi,

· ABD’nin 4000 kişilik bir askeri birliği 
Pakistan’a gönderme kararı, buna Rusya ve 
Çin’in karşı çıkması,

· Türkiye-İran-Rusya arasında hem başkanlar 
hem de askeri düzeyde ziyaret trafiğinin yo-

ğunlaşması,
· Türkiye’nin ABD karşıtı Vi-
etnam ve Venezüella ile yakın-
laşması,
· Türkiye, AB ve özellikle, Al-
manya ile ilişkilerinin bozul-
ması, gerilimin sürekli yüksel-
mesi,
· Barzani’nin 25 Eylül 
2017’de bağımsız Kürdistan 
devleti için referandum kara-
rı alıp uygulamasının ardın-
dan Türkiye ve İran’ın, mer-
kezi Irak yönetimine destek 
vererek Barzani’nin referan-
duma dâhil ettiği tüm ihtilaf-
lı bölgeleri Irak kuvvetlerinin 
ele geçirmesi; Barzani’nin isti-
fa etmesi ve referandumun ip-
tal edilmesi. Barzani referan-
dumuna destek veren ve teş-
vik eden İsrail’in Referandum 
sonrasında Barzani’ye herhan-
gi bir destek vermemesi, sus-
kunluğa bürünmesi, Kürdis-

tan bölgesinde Barzani yönetimine karşı olay-
lar zincirinin başlayıp devam etmesi,

· İspanya’da Katalonya bölgesinin Bağımsızlık 
Referandumuna gitmesinin ardından İspanya 
merkezi hükümetinin referandumu iptal et-
mesi ve tutuklamalar yapması; yapılan seçim-
lerin ardından bağımsızlık taraftarlarının seçi-
mi kazanması,

· Venezüella’da iç karışıklıkların meydana gel-
mesi,

· ABD’nin, Irak ve Suriye düzleminde PYD/
YPG’yı stratejik ortak kabul edip operasyon-
ları, Türkiye’nin itirazlarına rağmen, birlikte 

ABD bu son hamlesiyle 
kendi işbirlikçilerini çok 
zor durumda bırakmış-
tır. ABD’nin isteği istika-
metinde rey kullansalar, 
kendi halklarının hışmına 
uğrayacaklardı. ABD’nin 
kararına karşı oy kullana-
rak ABD’nin düşmanlığı-
nı kazanmayı göze almış-
lardır. İslâm İşbirliği 
Teşkilatı’nın yayınladı-
ğı deklarasyonu imzala-
yan ve/veya BM Genel 
Kurulu’nda ABD’nin kara-
rına karşı çıkan ülkeler-
le ilgili önümüzdeki gün-
lerde her türlü operasyon 
yapılmak istenecektir.
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yapmaları ve ABD’nin PYD/YPG’ye 60.000 ki-
şilik düzenli bir ordu kurması ve ağır silahlarla 
donatması, maddi yardımda bulunması,

· ABD’nin, Suriye’de PYD/YPG’nin hakim oldu-
ğu bölgelere “Özel birlikler” göndermesi ve As-
keri üsler açması,

·  ABD’nin, Türkiye’yi dışlayarak PYD/YPG ile 
birlikte Rakka operasyonunu yapması,

· ABD’nin, DAEŞ ile savaşma yerine Suriye as-
keri güçlerinin ABD’nin çizdiği sınırların dışı-
na çıkmasını engellemek için Suriye askeri bir-
liklerine operasyon yapması,

· ÖSO’dan ayrılan bazı birliklerin PYD/YPG ve 
Suriye ordusuna katılması,

· ABD, PYD/YPG/PKK ve IŞİD işbirliğinin ger-
çekleştirilmesi, IŞİD’in kuşatıldığı bölgelerden 
ABD-PYD desteği ile uğurlanması, IŞİD’in de-
ğişik İslâm ülkelerine kamuflaj içerisinde gön-
derilmesi,

· Türkiye’nin Suriye’deki hareket alanının bizzat 
ABD tarafından kısıtlanması,

· Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretin-
de Türk heyetine saldıran bir gruba, Cum-
hurbaşkanı korumalarının müdahale etmesin-
den dolayı ABD yargısının Türk korumalara 
mahkûmiyet vermesi,

· ABD New York Güney Bölgesi mahkemesinin, 
Halk Bank ile ilgili dava açması, Rıza Zarrab’ı 
ve Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan 
Atilla’yı tutuklaması; Halk Bankası eski genel 
müdürü Süleyman Aslan ile eski ekonomi ba-
kanı Zafer Çağlayan hakkında da tutuklama 
kararı vermesi. Rıza Zarrab için Türkiye’nin 
ABD’ye iki kez nota vermesi, Rıza Zarrab’ın 
itirafçı olup Türkiye’yi suçlaması üzerine 
Türkiye’nin Riza Zarrab’ı casuslukla suçlama-
sı, Hakan Atilla’nın sanık değil tanık olması,

· Türkiye ile ABD arasında vize krizinin çıkması 
ve krizin 2019 yılına kadar devam edeceğinin 
ABD tarafından açıklanması,

· Gerek ABD ve gerekse AB ülkelerinde FETÖ 
mensuplarının koruma altına alınması,

· Fransa, Almanya, İngiltere’den sonra 
İspanya’da IŞİD adına(!) yapılan terör eylem-
leri ve bunun üzerine İslâm coğrafyasına karşı 
Batıda oluşturulmaya çalışılan psikoloji,

· ABD’nin değişik eyaletlerinde son zamanlarda 
meydana gelen ırkçı görüntüsü verilmiş kitle-
sel sokak eylemleri ve terör,

· ABD Merkez Bankası FED’in mali operasyon-
ları ile ABD’deki iktidarı sıkıştırması,

· Mısır’da bir camiye yapılan saldırı sonucunda 
250 civarında insanın ölmesi,

· ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak açıklaması ve ABD’nin İsrail’deki 
büyükelçiliğini BM’nin 478 sayılı kararına rağ-
men Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı alma-
sı. Buna bağlı olarak başta İslâm coğrafyası ol-
mak üzere Dünyanın her tarafında protesto 
eylemlerinin meydana gelmesi, gerilimin aşırı 
yükselmesi; Filistin’de yeni bir intifadanın baş-
latılması, İsrail’in zulmünün artırması. Bu ko-
nuda da İslâm Dünyasının fiilen ikiye bölün-
mesi,

· Türkiye’nin çağrısı üzerine İslâm İşbirliği 
Teşkilatı’nın İstanbul’da toplanıp ABD kararı-
na karşı çıkması, Doğu Kudüs’ü Filistin devle-
tinin başkenti kabul eden bir deklarasyon ya-
yınlaması,

· ABD’nin Kudüs kararını, Mısır’ın BMGK’na 
götürmesi, konseyde ABD kararının 1 oya kar-
şılık 14 oyla reddedilmesi, bu kararı ABD’nin 
veto etmesi; Türkiye’nin ABD’nin veto ettiği 
kararı BM Genel Kurulu’na taşıması ve yapı-
lan oylamada 9 oya karşılık 128 oyla ABD’nin 
kararının reddedilmesi, Bunun üzerine 
ABD’nin red oyu veren ülkeleri tehdit etmesi, 
Guetamala’nın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıya-
cağını açıklaması,

· Avrupa’daki NATO tatbikatında Mustafa Ke-
mal ve Erdoğan’ın düşman olarak gösteren 
bir sahnenin yer almış olması ile Türkiye’nin 
NATO’yu protesto etmesi,

· ABD’nin açıkladığı Milli Güvenlik Belgesi’nde 
(Trump Doktrini) Rusya ve Çin’i suçlayıp düş-
man sınıfında göstermesi ile tartışmaların baş-
laması,

· NATO’nun Türkiye’nin çevresindeki NATO 
üslerine ve Türkiye’nin de üssü olan ülkelere 
asker yığınağı yapması,
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· Norveç’teki NATO üssünde Komutanın “sava-
şın yaklaştığına” ilişkin açıklamada bulunma-
sı.
Bütün bu olaylar, Şer İttifakının (ABD-İngiltere-

İsrail-Siyonizm) Ortadoğu üzerinden “Kaostan 
Kaynaklanan Düzen” (”Yaratıcı Savaş”/“Düzeltici 
Savaş”) Teorisi kapsamında, Küresel savaş çıkar-
mak için öngördüğü bir stratejinin(1,2) uygulan-
maya sokulmuş olmasının bir sonucu olabilir. 

ABD BMGK Kararını Niçin Veto Etmiş Olabilir?

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kara-
rının, BMGK’da, ABD’nin yalnız başına evet de-
mesine karşılık 14 ülkenin hayır oyu ile reddedil-
miş olması, gerçek anlamda ABD’ye verilen önem-
li bir mesajdı. Ancak bu sonuç, ABD için bir sürp-
riz olmamalıydı. Çünkü bu 14 ülkenin neredeyse 
tamamı, ABD’nin bu kararına itiraz etmişler ve bu 
kararın hem Ortadoğu’da hem de dünyada büyük 
gerilimlere ve hatta çatışmalara sebebiyet verece-
ğini önceden açıklamışlardı. 

22 yıl önce 1995 yılında alınmış bir kararın 
aradan geçen bunca zamana rağmen uygulama-
ya sokulmamış olmasının sebebi neydi? Şimdi ne 
değişti de uygulamaya sokulmak istendi? Bu gün, 
ABD kararında neden ısrar etmiştir? ABD’nin Ku-
düs kararı, BMGK tarafından 14 oyla reddedilmiş 
ve ABD tamamen yalnız bırakılmış olmasına rağ-
men ABD’nin BMGK kararını veto etmiş olması-
nın sebebi ne olabilir? BM Genel Kurulu’nda ka-
rar reddedilince ABD’nin ortaya koyduğu sert, kı-
rıcı, kaba tavrın sebebi nedir? Normalde ABD ile 
birlikte hareket etmesi gereken birçok ülkenin çe-
kimser kalmasının ya da hayır demesinin sebebi 
nedir? Bu durum doğal mıdır; yoksa bir gizli güç 
devreye mi girmiştir? Gizli bir stratejimi uygulan-
mak istenmektedir?

Bu soruların muhtemel cevaplarını aşağıdaki 
gibi özetleyebiliriz:

1-Allah, her şeyi bir kanuniyete tabi olacak 
tarzda yaratmıştır. Bu yaratılış kanununa “Sün-
netullah” denmektedir. Kur’ân ve Sünnete göre 
helak olan kavimlerin helak olma/edilme ne-
deni; Şirk Koşmak-Allah’tan Başkasına Kulluk 
Etmek-İbadet Etmek(Nuh Kavmi: 11 Hud 26; 
23 Müminûn 23), Allah’ı Önemsiz Kabul Etmek-
Unutmak(Şuayb Kavmi: 11 Hud 91,92), Peygam-
beri Yalanlamak(Nuh Kavmi: 25 Furkan 37), Kul-
ları Şaşırtıp Saptırmak(Nuh Kavmi: 71 Nuh 27), 

Eşcinsellik(Lut Kavmi: 7 A’râf 80-84; 11 Hud 77-
83; Neml 54-58; 29 Ankebût 28, 30,34; 26 Şu’arâ 
160-174), Yol Kesmek(Lut Kavmi: 29 Ankebût 
29), İfsad Etmek(Şuayb Kavmi: 11 Hud 85; 7 A’râf 
85-90; 7 A’râf 73-79; 43 Zuhruf 54; Lut Kavmi: 
21 Enbiya 74; 29 Ankebût 30,34; Nuh Kavmi: 51 
Zariyat 46; Semûd Kavmi: 11 Hud 85; 26 Şu’arâ 
152; 11 Hud 62; Firavun Kavmi: 7 A’râf 103; 27 
Neml 14; 28 Kasas 4; Karun: 28 Kasas 76-83), Te-
razi Mizan Bozukluğu(Şuayb Kavmi: 11 Hud 91, 
92; 11 Hud 85, 7 A’râf 85-90; 7 A’râf 73-79, 43 
Zuhruf 54), Zulüm-Zorbalık-Kibir-Büyüklenme, 
Azgınlık(Hud Kavmi: 11 Hud 59-60; 26 Şu’arâ 
128-130; 41 Fussilet 15; Firavun Kavmi: 2 Ba-
kara 49; 7 A’râf 123-127; 11 Hud 91; 43 Zuh-
ruf 54; Karun: 28 Kasas 76-83). Nuh Kavmi: 11 
Hud 37,44; 25 Furkan 37; 23 Müminûn 27; 29 
Ankebût 14; 11 Hud 27-31; 53 Necm 52), Refah-
tan Şımarıp Azmak(Sebe Halkı: 34 Sebe’ 15-22; 
Karun: 28 Kasas 76-83), Bölünmüşlük(Semûd 
Kavmi:27 Neml 45; Firavun Kavmi: 28 Kasas 4), 
Ölçüsüzce Davranmak(Semûd Kavmi:26 Şu’arâ 
151; Lut Kavmi: 26 Şu’arâ 166; Nuh Kavmi: 71 
Nuh 27) ve Çeteleşmektir(Semûd Kavmi: 27 
Neml 45-52). Şer İttifakında bunların hepsi mev-
cuttur. İlahi sünnete göre Şer İttifakı, kendi kendi-
sini yok edecek bir yola girmek üzeredir:

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oyna-
tacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış 
düzen vardır.” (14 İbrahim 46)

2- İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada 
kurulan düzenin patronu olarak ABD, kendisini 
“Dünya Köyünün ağası” olarak kabul etmektedir. 
ABD, “Dünyanın ağası”(!) olarak söylediği her şey 
emirdir ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir, psi-
kolojisinin etkisi altındadır,

3- ABD içinde var olan zaman zaman şid-
detlenen Neocon-Siyonist İttifakı ile ABD 
milliyetçilerinin(WASP’çılar/Pentagon) arasındaki 
savaşı durdurma, en azından geçici bir barış sağla-
mak amacıyla Siyonistlerin asırlar boyu süren ar-
zusu gerçekleştirilmek istenmiştir,

4- 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve 
ABD’nin kesin hâkimiyeti olan dünya düzeni-
nin bugün çöktüğünü, işe yaramaz olduğunu, 
ABD’nin hâkimiyetinin yok olmak üzere olduğu-
nu, ABD halkına göstererek yeni bir dünya dü-
zenine olan ihtiyacı ABD halkına kabul ettirmek, 
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bunun için ABD halkının bedel ödemeyi kabul-
lenmesini sağlamak,

5- 2000’li yıllardan bu yana yayınlanan ABD 
Milli Güvenlik belgelerinin hepsinde ABD’nin 
otoritesinin zayıfladığı, ekonomisinin çözülmeye 
doğru gittiği ve böyle devam ederse ABD’nin da-
ğılma, parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya ka-
labileceği her seferinde vurgulanmıştır. Bütün bu 
belgelerde Rusya ve Çin’in asıl rakip, hatta üstü 
kapalı düşman olduğu vurgulanmıştır. İkinci dün-
ya savaşı sonrasında kurulan düzene karşı çıkan 
ve “Revizyonist” olarak nitelenen bu ülkelerle he-
saplaşmanın kaçınılmaz olduğu ortaya konmak-
tadır. ABD’nin liderliğinde yeni bir dünyanın ku-
rulabilmesi için “yaratıcı yıkım savaşına ihtiyaç” 
vardır. Bu askeri anlamda üçüncü dünya savaşı 
demektir. Böyle bir savaşa ABD halkını ikna et-
mek için ABD yönetimi sürekli gerilim ve buna-
lım üretmek zorundadır.

6- ABD, BM’de Kudüs kararında ısrar et-
mesi ile İslâm coğrafyasındaki ABD işbirlikçi-
si yönetimleri(Mısır, Ürdün, Suud, BAE, Bahreyn 
gibi), kendi halkları ile karşı karşıya getirecek 
bir durum meydana getirmiştir. Bu yönetimler, 
ABD’nin kararını onaylayacak olsalar ülkelerinde 
halklarının büyük protestoları ile karşı karşıya ka-
lacaklardı. Desteklemedikleri takdirde de ABD ile 
karşı karşıya kalacaklardı. Eğer arkada ABD ile bir 
danışıklı dövüş yoksa birinciyi tercih ettikleri için 
ABD bu ülkelerde iç karışıklıklar çıkarmak için 
yeni bir strateji uygulamaya başlayacaktır. Diğer 
bir tabirle “İkinci Arap Baharı projesini”(4. Ne-
sil Kadife darbeler dönemi) yürürlüğe sokup Bü-
yük Ortadoğu projesini Mısır-Ürdün-Suud-BAE-
Bahreyn ekseninde hayata geçirerek bu ülkeleri 
bölmek isteyecektir.

7- ABD, Büyük bir ihtimalle büyükelçiliği 
Kudüs’e taşıma kararının BM’de reddedileceği-
ni bilerek hareket etmiştir. BM’de alınan red ka-
rarından sonra hem kendi Büyükelçiliğini hem de 
başka ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıt-
tırarak BM’nin kararını geçersiz, işlevsiz hale ge-
tirmek isteyecektir. Büyükelçiliklerin Kudüs’e ta-
şınması ile İslâm coğrafyasındaki halklar düzeyin-
de gerilim yükselecek ve iç karışıklıklar meyda-
na gelecektir. Böylece ABD, İslâm coğrafyasında 
meydana gelecek kaostan yararlanarak bölgeye 
müdahale edip Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve 
Yemen’de olduğu gibi yeni bir iç savaş zinciri baş-
latmak isteyecektir.

8- ABD’de 22 yıl önce alınan bir kararın bu-

gün hayata geçirilmesini birinci derecede isteyen 

güç Siyonizm’dir. ABD Milliyetçileri(WASP/Penta-

gon), böyle bir kararın bugün için uygulanmasını 

uygun görmemiş olabilirler. Bu nedenle dünyanın 

değişik ülkeleri ile teması geçip red vermelerini ya 

da en azından çekimser kalmalarını sağlamış ola-

bilir. Böylece Neocon-Siyonist ittifakına büyük bir 

darbe indirmiş olabilir. Eğer böyle ise ABD’de iç 

kavga daha da derinleşecek ve bunun etkisi, dün-

yanın her tarafına farklı bir şekilde yansıyacaktır.

9- İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul toplan-

tısında, Doğu Kudüs’ün Filistin Devleti’nin baş-

kenti olarak kabul edilmesi kararı alınmış ve bu 

tüm dünyaya duyurulmuştur. ABD’nin Büyükelçi-

liğini Kudüs’e taşıma kararının BMGK’de görüşül-

mesi bundan sonradır. BMGK’nin 14’e 1 aldığı ka-

rarı ABD’nin veto etmesinin bir sebebi, BM Genel 

Kurulu’nda da reddedilmesini sağlamak olabilir. 

Bu durumda İslâm Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı’nın 

Doğu Kudüs’le ilgili aldığı kararın önü kesilmiş 

olacaktır. İslâm Ülkeleri böyle bir kararı uygula-

maya soktuklarında, ABD bunu BMGK’ne ora-

dan da BM Genel Kurulu’na götürecek, ABD’nin 

Kudüs’e Büyükelçiliğini taşımayla ilgili BM Ge-

nel Kurulu’nun aldığı kararı gerekçe olarak göste-

rip İslâm ülkelerinin aldığı kararın reddedilmesi-

ni isteyecektir. İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın yayınla-

dığı bildiriden sonra Rusya’nın “Kudüs konusun-

da Türkiye ile aynı düşüncede değiliz” açıklaması-

nı yapmış olması; İslâm Ülkelerinin aldığı kararın 

BM’de reddedilebileceğinin bir işareti olarak de-

ğerlendirilebilir.

10- Şer ittifakı, Kudüs’ün uluslararası bir yapı 

tarafından yönetilmesini zaman zaman seslendir-

miştir. Bu son operasyonla birlikte BM’den böyle 

bir kararı çıkarabilmek için ABD böyle bir taktiğe 

başvurmuş da olabilir.

Bu ihtimallerden hangisinin doğru olduğunu 

zaman gösterecektir. Fakat unutulmaması gere-

ken en önemli nokta, ABD’nin bu tavrı, uzun va-

deli bir stratejide sadece taktik bir hamledir. Asıl 

strateji, “Kaostan Kaynaklanan Düzen”/“Yaratıcı 

Yıkım”/ “Düzeltici Savaş” ile ABD patronluğun-

da yeni bir dünya düzeninin kurulabilmesini 

sağlamaktır. Bunun için ABD, 3. Dünya Savaşını 

Ortadoğu’dan başlatmak istemektedir1. 

Ümmet buna hazır olmalıdır.



10

 Umran • Ocak 2018

G Ü N D E M   ABD ÇÖKERKEN ÜMMET AYAĞA KALKMAKTADIR 

“İpini Eğirdikten Sonra Çözüp Bozan Kadın”: ABD

Günümüz dünyasında insan fıtratına karşı gi-
rişilen büyük saldırının öncülüğünü ABD yap-
maktadır. İnsanı sefahate, çürümeye, sonu be-
lirsiz bir maceraya sürüklemektedir. Tarihte he-
lak olmuş tüm toplumların helak olmasına se-
bep olan tüm özellikleri kendinde toplayan siste-
me sahip tek devlettir. 11 Eylül 2001 provokasyo-
nundan (ABD’deki İkiz Kulelerin sivil uçaklar ta-
rafından vurulması) sonra ABD, ‘Müslümanlar bi-
zim yaşam tarzımıza karşılar’ deyip “100 yıl sü-
recek Haçlı Savaşlarını başlattığını” ilan etmiştir. 
Bu savaş ilanı, 21. yüzyılda nelerin olabileceğinin, 
Şer İttifakının/Şeytani İttifakın/21. Asrın Firavun-
larının ağzından açık aleni söylenmiş olmasından 
başka bir şey değildi. Müslümanlara karşı açtığı 
bu savaş, gerçekte ABD için sonun başlangıcıdır. 
Bunu hep beraber göreceğiz inşallah.

Afganistan’dan sonra Irak’ın işgal edilmesi için 
BM’den karar çıkartamadığında BM’ye, dünya-
ya karşı sarf ettiği sözler unutulmamıştır. Özellik-
le Fransa ve Almanya’nın BM’deki tavrından dola-
yı ‘Yaşlı Avrupa’ deyip onları aşağılamıştır. Her se-
ferinde BM’ye ayırdığı bütçeyi kesme ya da büt-
çede kısıtlama yapma tehdidinde bulunmuştur. 
ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına, 
BMGK ve BM genel kurulunun verdiği red ceva-
bı karşısında ABD Başkanı Trump’ın ve ABD’nin 
BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in sarf ettiği söz-
ler ve yaptığı tehditler, Firavunlaşmış bir zihniye-
tin ürünüdür:

“Trump: “Yüzlerce milyon hatta milyarlarca 
dolar alıp sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Peki, 
bu oyları takip edeceğiz. Bırakalım aleyhimize oy 
kullansınlar, biz de epey (parayı) muhafaza etmiş 
oluruz. Umurumuzda değil.” .

“Haley: “Aleyhte oy kullananların isimlerini 
alacağız.”… “ABD, Kudüs’e büyükelçiliğini taşı-
yacaktır. Bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğ-
ru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirme-
yecektir ama bu oylama Amerikalıların BM’ye na-
sıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan 
ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark ya-
ratacaktır.”2 

Ayrıca ABD, BM’ye ayırdığı bütçede kısıtlama 
yapacağını açıklamıştır. 

BM’de çok farklı zamanlarda yapılan oylama-
larda ABD, istediğini alamayınca karşı oy kulla-
nan herkesi tehdit etmekle tutarsızlığını ortaya 

koymuştur. Dünya insanlığı açısından güvenilir 
olmaktan çıkmış bir ülkedir ABD. Bu durum bize, 
Hz. Musa’nın mücadele ettiği Mısır Firavunu’nu 
hatırlatmaktadır. Aradan asırlar geçmiş olmasına 
rağmen Firavuni düşünce ve davranış değişme-
mektedir; sonları da değişmeyecektir.

Şu ana kadar dünyaya önerdiği düzenin tam 
zıddına davranışlarda bulunmuş, tüm insanlığın 
birikimi ve dayanışmasının sembolü haline gelen 
ve dün kutsadığı tüm değer ve kurumlara bugün 
saldırmış, onları kendisine ayak bağı olarak görüp 
devirlerini tamamladıklarını ve onlara ihtiyacı ol-
madığını söylemiştir. Firavunlar gibi gücünü put-
laştırarak “ipini eğirdikten sonra çözüp bozan ka-
dın” gibi davranmıştır:

“Bir toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve 
malca) daha çok olduğu için yeminlerinizi, ara-
nızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca 
büktükten sonra, çözüp bozan (kadın) gibi olma-
yın.” (16 Nahl 92)

Artık çözülen ipin tekrar eski haline gelme-
si nasıl mümkün değilse, ABD’nin de dünyada-
ki eski konumuna yeniden dönmesi, eski güve-
nirliğini ve saygınlığını yeniden kazanması müm-
kün değildir. Belki kendisinden korkulacaktır, an-
cak sevilmeyecek, nefret edilecek, kendisine saygı 
duyulmayacak ve güvenilmeyecektir. Artık ABD, 
dünyanın büyük çoğunluğunun dostu ve mütte-
fiki değildir. ABD, kendisini etkin kılan yumuşak 
gücünü(Soft Power) kaybetmiştir

ABD, zalim Roma imparatorluğunun girdi-
ği yıkılış sürecine girmiştir. Yıkılışın ne zaman ta-
mamlanacağı ya da hangi hız ve ivme ile vuku bu-
lacağını zaman gösterecektir. Şüphesiz ki bu, bu 
günden yarına olmayacak fakat mutlaka vuku bu-
lacaktır. 

Sonuç: “Rabbimiz Allah’tır” Diyerek                      
Dosdoğru İstikamet Tutturanlar Zafere Ulaşacaktır

Büyük Ortadoğu, Büyük İsrail ve 2. Sevr Pro-
jelerinin uygulanmak istendiği bir zamanda mü-
minler, etnik, mezhep, cemaat ve hareket düzle-
minde parçalanmak ve birbirine düşürülerek, bir-
birine kırdırılarak tasfiye edilmek istenmektedir. 
Geçmişte birçok cemaat, yapı, kurum ve kuruluş 
birbirine düşürülmüş ve araya kan davası sokul-
muştur. Birçok yapı, cemaat ve siyasi parti bölün-
müş ve kamuoyu indinde itibarları zedelenmiştir. 
Bugün de “İslâm’ın İslâm’la savaşı” projesi kap-
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samında İslâm coğrafyasının kahir ekseriyetinde 
Müslümanlar birbirleri ile savaşmaktadır. 

Ümmetin bu gerçeği görmesi, ona göre dav-
ranması ve insanlığa önderlik yapabilecek bir da-
yanışma ve organizasyonun içine girmesi gerek-
mektedir. Ümmetin birlik ve beraberliği, insanlık 
için gerek şarttır. O nedenle bu ça-
tışmaları sonlandırmak zorundayız.

Şer İttifakının Kudüs ile ilgi-
li kararı, bölge üzerinden çıkar-
mak istediği küresel savaş için bir 
alt yapı hazırlama süreci ile ilgili 
olabilir. Bu karar, belli bir strateji-
ye dayanmakta olup belli bir ama-
cı vardır. Bunun için önümüzdeki 
günlerde İslâm dünyasının tepki-
leri belli bir düzeye geldiğinde ve 
belli bir şekil kazandığında, Şer İt-
tifakının karşı psikolojik harekât 
başlatacağı göz ardı edilmemelidir. 
İslâm dünyasındaki birlik, beraber-
lik ve dayanışmayı kırmak, hatta yok etmek için 
bazı ülkelerle ilgili irade bozucu haberler yaymak 
ve değişik provokasyonlara başvurmak isteyecek-
lerdir. Bu, şeytani ittifakın tarih boyu başvurduğu 
metotlardan biridir: 

“Bir kısım insanlar, müminlere: «Düşmanları-
nız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman 
sakının onlardan!» dediklerinde bu, onların iman-
larını bir kat daha arttırdı ve «Allah bize yeter. O 
ne güzel vekildir!» dediler.” (3 Âl-i İmran 173)

ABD bu son hamlesiyle kendi işbirlikçilerini 
çok zor durumda bırakmıştır. ABD’nin isteği is-
tikametinde rey kullansalar kendi halklarının hış-
mına uğrayacaklardı. ABD’nin kararına karşı oy 
kullanarak ABD’nin düşmanlığını kazanmışlar-
dır. İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın yayınladığı dekla-
rasyonu imzalayan ve/veya BM Genel Kurulu’nda 
ABD’nin kararına karşı çıkan ülkelerle ilgili önü-
müzdeki günlerde her türlü operasyon yapılmak 
istenecektir. 

İslâm Dünyasındaki işbirlikçi yönetimlerin, 
bundan böyle ABD ile yaşayacakları tüm gerilim-
ler ümmetin lehine gelişmelere sebebiyet verecek-
tir. Bu, işbirlikçi yönetimleri Şer İttifakından ko-
parabilmek için iyi bir fırsat olabilir. İslâm İşbir-
liği Teşkilatı’nın aldığı son karara bu açıdan ba-
kılmalıdır. Dünyanın dört bir yanında Müslüman-
lar, yalnızca Allah’ın önünde secde ederek, ‘Rab-
bimiz Allah’tır’ diyerek ve korkularından arınarak 
büyük yürüyüşü başlatmışlardır:

“Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dos-
doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. 
Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vat olunan 
cennetle sevinin, derler.” (41/30)

Kullandıkları yöntemler birbirinden farklı, ba-
zıları yanlış da olsa zulme başkaldırıyorlar ve di-

reniyorlar. Kendi öz deneyimleri 
ile kendi coğrafyalarında en uygun 
mücadele yol ve yöntemlerini mut-
laka bulacaklardır. Gelinen nokta-
da, bu meşale işbirlikçi ellere tes-
lim edilmeyecektir. 

İman edenler, 200 yıllık çile 
ve deneyimin sonucunda Allah’ın 
yüklediği emaneti taşıma ehliyetini 
kazanmışlardır. Bu nedenle Allah’ın 
lütfuna, yardımına ve desteğine 
mazhar olacaklardır:

“Ey iman edenler! Sizden kim 
dininden dönerse (bilsin ki) Allah, 

sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak 
gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zor-
lu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolun-
da cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından 
korkmazlar. Bu, Allah’ın dilediğine verdiği lütfu-
dur.” 

“Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost 
edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz 
Allah’ın tarafını tutanlardır.” (5 Maide 54, 56) 

Allah’ın yardımına mazhar olabilmek için üze-
rimize düşen görev ve sorumluluğu, Allah’ın em-
rettiği şekilde yerine getirmek, Allah uğrunda ge-
rektiği gibi cihad etmek zorundayız. 

Unutmayın; 
“…Fitne ise, katilden beterdir…” (2 Bakara 217)
Merhum Mehmed Âkif, bundan bir asır evvel 

27 Kanunuevvel (Ekim) 1913’de 
Ümmeti çok veciz bir şekilde ikaz etmişti:
“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”
Bugün ümmetin toplumsal düzeyde, gönül-

lü kuruluşlar düzeyinde ve yönetimler düzeyinde 
birlik olma, bütünleşme ve geçmişte olanları geç-
mişte bırakıp ileriye bakma zamanıdır. 

Henüz vakit varken!

Dipnotlar
1 Can, B., “İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan Kaynaklanan 

Düzen” ve “Küresel Savaş” Umran, Eylül 2017. Can, B., “İslâm 
Coğrafyası ve Küresel Savaş-2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden 
mi(!)? Çıkarılmak İsteniyor, Umran, Ekim 2017. 

2 http://aa.com.tr/tr/dunya/kudus-tasarisi-abd-nin-tehditlerine-
ragmen-bm-de-kabul-edildi/1011415
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Tahsin YAMAK - Emre SAYGIN

Zarrab davasının siyasi yanının ağır bastığına ve ABD’de süren yargılama 
neticesinde menfi ya da müspet her ne hüküm verilirse verilsin bu sonucun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin doların hegemonyasına karşı yürüttüğü aktif 
ekonomi diplomasisini kırmaya matuf operasyonun bir merhalesi olacağına 
kuşku yoktur. Ancak bölgesel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin, mevcut 
hegemonik düzenin rağmına geliştirdiği söylem ve eylemlerine karşın bu 
çeşit yıldırma politikalarına sürekli olarak maruz kalacağı da bilinmelidir.

‘Sarraf’tan Zarrab’a Metamorfoz:
Ekonomik Darbenin Piyonları

“Gregor Samsa bir sabah hu-
zursuz düşlerinden uyandı-
ğında kendini yatağında ko-
caman bir böceğe dönüşmüş 
buldu.”1 şeklinde başlıyor-
du Kafka, o meşhur ve sar-
sıcı romanına… 17/25 Ara-
lık sürecinin adeta merke-
zinde yer alan ve o dönem-
de hukuku kendi menfaatle-
ri uğruna araçsallaştırmak suretiyle bir yargı darbe-
sine kalkışan FETÖ’nün kâbuslarında yoğrulan (o 
günlerin) Reza Zarrab da, 2016 yılının Mart ayında 
Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yaptığı seya-
hati esnasında, Miami eyaletinde Federal Soruştur-
ma Bürosu (FBI) tarafından yakalandığında, Gregor 
Samsa’nın yaşadığı metamorfozu yaşamak suretiyle 
Türkiye’ye yönelik kapsamlı ekonomik darbe süre-
cinin en kritik aktörlerinden birisi haline evrilebile-
ceğini muhtemelen hiç tahmin etmiyordu.2

Hegemonya ve Alternatifler

Peki, kimdi Reza Zarrab ve hangi koşullar altın-
da duymuştuk bu ismi? Aslen İran’lı olan ve eğiti-
mini Bakü’de tamamlayarak genç yaşta ticari faali-
yetlere girişen Zarrab, Türk kamuoyu ile 2010 yı-

1 Franz Kafka (2017), Dönüşüm, 11. Baskı, (çev.) Gülperi Sert, 
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.1.

2 A.B.D.ye giderek teslim olma sürecinin Reza Zarrab’ın iradesi 
doğrultusunda bilinçli bir davranış olduğu da zaman zaman 
dillendirilmektedir.

lında yaptığı magazinel ev-
liliğine dair haberler dola-
yısıyla tanıştı. Kendisinin 
hayli meşhur hale gelmesi 
ise 17/25 Aralık sürecindeki 
operasyonlar sayesinde ger-
çekleşti. Öyle ki Zarrab ve 
ortağı olduğu ileri sürülen 
Babek Zencani’nin dar kap-
samda Türkiye-İran ekono-

mik ilişkilerinin sürdürülebilmesinde, geniş pers-
pektifte ise ABD’nin İran’a yönelik ekonomik am-
bargosunun kırılmasında kritik rol oynadıkları öne 
sürülmekteydi.

Bu pencereden bakıldığında, anılan isimle-
rin gündemimize ağırlığını koymalarının altında, 
20’nci yüzyılın hegemonik gücü olan ve bu konu-
munu enerji hâkimiyeti, Ortadoğu’nun kontrolü ve 
doların rezerv para hüviyetinin devamlılığı üzeri-
ne kurgulayan,3 bu bağlamda bir taraftan aktif si-
yasi, askeri ve ekonomik hamleler sayesinde kü-
resel sultasını devam ettirirken bir yandan da en 
önemli müttefiki olarak nitelendirdiği İsrail’in gü-
venliğini öncülleyen bir politika tercihinde bulu-
nan ABD’nin, Obama’nın ilk dört yıllık dönemin-
de izlediği nispi itidalli siyaset nedeniyle Ortado-
ğu ve dahi küresel düzeyde odağı kaçırmak sure-

3 Bu konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. Emre Saygın ve 
Tahsin Yamak (2017), “Arap Dünyası’nda Yükselen Tansiyon 
ve Küresel Hegemonyanın Aşil Tendonu”, Umran, Sayı: 275, 
ss.4-8.
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tiyle başta Çin ve Rusya olmak üzere İran ve Türki-
ye gibi ülkelerin etki alanlarının genişlemesine se-
bebiyet vermesinin önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Zira adı geçen bu ülkeler, ABD’nin Birleşmiş Millet-
ler, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi 
uluslararası örgütler üzerinden kurguladığı, dolar 
üzerinden güç devşirdiği, liberal felsefeden besle-
nen ve demokrasi ihracı çerçevesinde genişleyen 
hegemonyasının aleyhine önemli hamlelere girişe-
bilecek potansiyeli fazlasıyla barındırmaktadırlar.

Öyle ki Çinli yetkililerin küresel para sistemi ve 
doların imtiyazlı konumuna dair alternatif görüşle-
ri açıkça dillendirmesi, Rusya’nın Ortadoğu ve siya-
si ve askeri güç kapasitesini arttırması, İran’ın mez-
hepsel etki alanını genişletmesi, Türkiye’nin de iç 
siyasette devlet-toplum arasındaki bağları kuvvet-
lendirip, ekonomik altyapısını güçlendirerek ken-
di hinterlandında itibarlı bir konuma yerleşme-
si sayesinde, küresel hegemonyanın rağmına Av-
rasya sathında vücut bulan bu gerçeklik, özellikle 
Obama’nın ikinci döneminde ABD’nin daha sert bir 
takım refleksler vermesine neden olmuştur.

Bütün bu olup bitenin konumuz özelinde Tür-
kiye yansıması ise AK Parti hükümetleri ile birlik-
te Cumhuriyet dönemi boyunca ekonomik gelişme-
kriz sarmalına sıkışmış bulunan kronikleşmiş/yapı-
sal sosyal ve iktisadî problemlerin çözüme kavuştu-
rulması ve böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişen 
küresel ve bölgesel vizyonu çerçevesinde başta ener-
ji ve savunma sanayi olmak üzere finans, ulaşım, 
bilgi-iletişim ve birçok kritik alanda makro projele-
re girişilmesinin hemen akabinde MİT krizi, 17/25 
Aralık yargı darbesi, gezi parkı kalkışması, bombalı 
terör eylemleri, çoğu defa medya desteğini de arka-
sına alan kısır ve fakat tahrik edici muhalefet üslu-
bu gibi iç provokasyonlar şeklinde vuku bulmuştur.

Bezer şekilde, İran tarafından 2000’li yıllar ile 
birlikte başlayan nükleer araştırmalar neticesinde 
Ahmedinejat’ın “İran, bugün itibarıyla endüstriyel 
seviyede nükleer yakıt üreten bir ülkedir.” şeklin-
deki Nisan 2007 tarihli açıklaması sonrasında hare-
ketlenen; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 
Haziran 2010’da, Türkiye ve Brezilya’nın olum-
suz oylarına rağmen 12 olumlu oyla kabul ettiği ve 
İran’ın nükleer faaliyetlerini devam ettirebilmesine 
destek olabilecek her türlü maddi kaynağın önlen-
mesini içeren 1929 sayılı kararı sonrasında gergin-
leşen; İran’da ilk nükleer reaktörün faaliyeti geçme-
siyle birlikte 2011 yılında sıcak savaş ihtimalinin 
dahi gündeme geldiği hararetli bir ortama sebebiyet 
veren gelişmeler sonrasında ABD Senatosu da, bah-

si geçen Birleşmiş Milletler kararının kapsamını ge-
nişleterek, İran’ın enerji ticaretinden elde ettiği ka-
zanımların da nükleer faaliyetlerine katkı sağlayabi-
leceğinden bahisle bütün bu gelirleri tek taraflı ola-
rak karapara statüsüne almış ve bu kapsamda yü-
rütülecek para transferlerini karapara aklama faa-
liyeti olarak tanımlamıştır.4

Bu dönemde hızlanan Türkiye-İran enerji iş-
birliği anlaşmaları ile diğer ticari ve ekonomik ak-
tiviteler, ABD’nin merkezinde yer aldığı ve birçok 
Batı’lı devletin de iştirak ettiği uluslararası bir koa-
lisyonun, bir taraftan Türkiye’nin itibarını azaltma 
ve güç motivasyonunu kırma, öte yandan ise İran’ı 
yalnızlaştırma politikası doğrultusunda siyasal, as-
keri, ekonomik ve toplumsal içerikli operasyonla-
ra girişmelerini tetikleyen bir diğer önemli unsuru 
teşkil etmiştir.

Daha sonra Avrupa Birliği (AB) tarafından da 
benzer bir ambargo kararı alınmış ise de ABD ve 
AB’nin bütün bu yaptırım uygulamalarına karşın, 
neredeyse 2000’li yılların başından bu yana Türkiye 
ve İran arasındaki devam eden doğalgaz alım-satım 
anlaşmaları ve enerji nakil projelerine dayanan eko-
nomik ilişkiler, uluslararası hukuk kuralları (yani 
-Türkiye tarafından ret oyu verilmişse de- bağlayıcı-
lığı bulunan 1929 sayılı Birleşmiş Milletler kararını) 
dikkate alınarak sürdürülmüş; ancak bu bağlamda 
kayda geçen ve Türkiye Halk Bankası (Halkbank) 
nezdinde yürütülen para hareketleri, ABD’nin yo-
ğun eleştiri ve tepkisi yanında çeşitli düzeylerden 
yetkililerin cüretkâr ve tehditkâr uyarılarda bulun-
malarına dahi neden olmuştur.

Bu atmosferin bir yansıması olarak, ABD’nin 
Türkiye içindeki taşeronu olan FETÖ tarafından or-
ganize edilen 17/25 Aralık yargı darbesi sürecinin 

4 Selva Tor (2016), “Büyük Resmin Küçük Adamı: Sarraf”, 
Aljazeraa Turk, 25.03.2016, (http://www.aljazeera.com.tr/
gorus/buyuk-resmin-kucuk-adami-sarraf).

Zarrab davasının siyasi yanının ağır 
bastığına ve ABD’de süren yargılama 
neticesinde menfi ya da müspet her 
ne hüküm verilirse verilsin bu sonu-
cun, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ‘dola-
rın hegemonyasına karşı yürüttüğü 
aktif ekonomi diplomasisi’ni kırmaya 
matuf operasyonun bir merhalesi ola-
cağına kuşku yoktur.
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merkezinde o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Er-
doğan, Ekonomi (Eski) Bakanı Zafer Çağlayan, İçiş-
leri (Eski) Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehir-
cilik (Eski) Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Halkbank 
(Eski) Genel Müdürü Süleyman Arslan ile birlik-
te Reza Zarrab’ın isminin de bulunması hiç şaşırtıcı 
olmamıştır. 17/25 Aralık operasyonları kapsamın-
da rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla iki ayı aşkın bir 
süre tutuklu olarak yargılanan Zarrab, daha sonra 
hakkındaki suçlamalar sübuta ermediği cihetle tah-
liye edilmiştir.

Öncülleri ve Artçılarıyla ‘Ekonomik Darbe’

Esasen 2010 yılının Şubat ayında geçekleşen 
ve kamuoyunda MİT Krizi olarak bilinen gelişme-
ler, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir kaidesi 
uyarınca 17/25 Aralık sürecinin öncüllerini barın-
dırmaktaydı. Peki, bu hainane provokasyonlar sil-
silesinin boyutları nereye kadar erişebilirdi? İşte bu 
sorunun cevabını bulabilmek için, olup bitenin te-
mellerinin nereye dayandığının, bütün bu gelişme-
lerin nasıl bir sosyolojik bağlam üzere kurgulandı-
ğının aydınlatılması önem taşımaktadır.

Her zaman ve zeminde olduğu gibi Türkiye’de 
de, süregelen ekonomik krizlerin ve konjonktürel 
dalgalanmaların, siyasal yönetimlerin sorgulanma-
sına ve yeni arayışlara kapı aralanmasına sebebiyet 
vermek suretiyle Türk siyasi hayatında önemli deği-
şim ve dönüşümlerin habercisi olduğu söylenebil-
mektedir. İşte 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz 
ertesinde de, o dönemin siyasal aktörleri meşru se-
çimler yoluyla doğrudan halk tarafından neredeyse 
tamamen tasfiye edilmiş ve kırılgan toplumsal at-
mosferin de etkisiyle seçmenin yaklaşık 3’te 1’inin 
oyları AK Parti’de konsolide olmuştur. Tek başına 
iktidar kudretini eline alan ve önceleri Avrupa Bir-
liğine üyelik çıpasını da etkin şekilde kullanmak 
suretiyle ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlar-

da hızlı bir dönüşümü gerçekleştirmek hususunda 
muvaffak olan AK Parti hükümetleri, başta Recep 
Tayyip Erdoğan’ın baskın ve karizmatik liderlik va-
sıflarının getirdiği kararlı duruşun da toplum nez-
dinde ortaya çıkardığı olumlu etki sayesinde yerel 
ve genel seçimlerde büyük destek görmüş; böylece, 
küresel hegemonik sistem içerisinde sınırlı ve etki-
siz bir rol biçilen, finansal olarak ise yüksek karlı 
ve güvenli bir liman olarak kurgulanan Türkiye’yi 
bu açmazdan çıkararak etki alanı artan bölgesel bir 
güce ulaştırma çabasına girişmiştir.

Ancak, halk nezdindeki güçlü desteğe rağmen, 
ülkedeki yerleşik egemen sınıfların AK Parti yöne-
timleri ile yıldızının barışmaması, Türkiye’nin ge-
lişim ve dönüşüm trendinin çeşitli kereler sekteye 
uğramasına sebep olmuştur. Öyle ki bürokratik ve-
sayetçi yerleşik düzenin tarafgirlerince, beğenilme-
yen bir siyasi iktidarın klasik tasfiye yöntemi ola-
rak, tıpkı 28 Şubat sürecinde olduğu gibi laik-dinci 
tartışmaları bağlamında bir tasfiye operasyonu-
na girişilmiş, bu çerçevede 27 Nisan 2007 tarihin-
de, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylık tartışma-
ları bahane edilerek, meşru sivil siyasete muhtıra 
ile müdahale edilmeye çalışılmıştır. Seçkin zümre-
nin bu girişimine karşı sert ve kararlı bir tutum ser-
gileyen meşru siyasi otorite, bu hamlenin akame-
te uğramasına sağlamak bir yana akabinde yapılan 
genel seçimden daha da güçlenerek çıkmış ve böy-
lece kendisini hizaya sokmaya yeltenen güç odak-
larına etkili bir cevap vermiştir. Ancak, küresel he-
gemonik güç ve bunun yerli taşeronları, bu ceva-
bı bir karşı atakla savuşturmanın gereğine inandık-
larından, 2008 yılından günümüze kadar, biraz ev-
vel de kısmen bahsedildiği üzere, konsept olarak 
farklılıklar içermekle birlikte özü itibariyle küresel 
üst aklın Türkiye Cumhuriyeti’ne biçtiği sınırlı rolü 
kabul edecek bir siyaset anlayışının yerleşmesi için 
her türlü baskı unsurunu devreye sokarak yıldırma 
politikalarını uygulamaya devam etmişlerdir.

İşte bu çerçevede, uzun yıllardan bu yana dev-
letin neredeyse bütün kritik kurumlarına sızmış 
bulunan FETÖ de, (sözde) eğitim kurumları olan 
dershanelerin kapatılmasından bahisle MİT Krizi ve 
17/25 Aralık süreçleri vasıtasıyla bir taraftan vatana 
ihanet, bir taraftan ise yolsuzluk söylemleri üzerine 
kurulmuş olan bir iktidarı terbiye etme oyununu 
sahnelemeye başlamıştır. 2012-2016 periyodunda 
yaşanan bütün iç ve dış menşeli provokasyonlar 
nedeniyle sosyo-ekonomik hayata yansıyan kısmî 
olumsuz etkiler ortaya çıkmışsa da, bu süreçte hem 
Türkiye’nin güçlü ekonomik yapısına ket vurula-

Türkiye’de de, süregelen ekonomik 
krizlerin ve konjonktürel dalgalanma-
ların, siyasal yönetimlerin sorgulan-
masına ve yeni arayışlara kapı ara-
lanmasına sebebiyet vermek suretiy-
le Türk siyasi hayatında önemli deği-
şim ve dönüşümlerin habercisi oldu-
ğu söylenebilmektedir.
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mamış ve hem de herhangi bir askeri müdahaleyi 
meşru kılacak uygun bir sosyo-ekonomik ve psi-
kolojik ortam oluşturulamamıştır. İşte 15 Temmuz, 
anılan başarısız girişimlerin kapsamlı bir ekonomik 
darbeye tahvil edilmesi yönündeki çabaların en so-
mut çıktısı olarak planlanmış ve bir defa daha siyasi 
aktörlerin ferasetli tutumları ile halkın kararlı sivil 
karşı duruşu sayesinde kısa bir süre içerisinde atla-
tılmıştır.

Keza, Türkiye Cumhuriyeti’ni yoğun bir finan-
sal baskı ve ekonomik yıldırma politikalarına ma-
ruz kaldığı bu dönemin hemen ertesinde de faiz 
artışı, döviz kuru yükselişi, kredi notu düşüşü gibi 
başlıklar altında özetlenilebilecek kısa ve orta va-
deli birçok olumsuz etkiler gözlemlenmiş ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan 15 
Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu’na göre 15 
Temmuz ertesinde, yıl sonuna kadar kamu finans-
man maliyetinde 750 milyon TL civarında ilave fi-
nansman yüküne katlanılmış, Hazine garantili dış 
borcun üstlenimi nedeniyle ise yaklaşık 270 mil-
yon TL ilave mali külfet ortaya çıkmış5 ise de, tüm 
bu olumsuz trend, AK Parti döneminde yakalanan 
devlet-toplum bütünleşmesinin bir neticesi olarak 
yerini ekonomik, toplumsal ve siyasal anlamda gü-
ven ortamının yeniden tesis edildiği stabil bir yapıya 
bırakmıştır. 

Türkiye’nin ekonomik gücünü zayıflatmak mak-
sadıyla kurgulanan, son kertede FETÖ üzerinden 
yürütülen ve 15 Temmuz ile adeta tavan yapan sis-
tematik yıpratma çabalarının berhava olması son-
rasında operasyonun zemini uluslararası alana ge-
nişletilmiş ve bu kapsamda ekonomik, politik, hu-
kuki ve sair her türlü aktör ve araçlar vasıtasıyla kri-
tik bazı alanlara doğrudan nokta atışı hamleler ya-
pılmak suretiyle ülke kıskaca alınmaya çalışılmıştır.

Piyonun Başkalaşımı: Sanık mı, Tanık mı?

15 Temmuz kalkışması ve gerek öncesinde ge-
rekse sonrasındaki bağlantılı girişimlerde rol alan 
aktörler ile ABD arasında organik bir bağ olduğun-
dan neredeyse kimsenin şüphesi bulunmamaktadır. 
Zira başta FETÖ elebaşının iade edilmemesi olmak 
üzere, FETÖ’nün en önemli aktörlerini hâlihazırda 
gayet konforlu bir şekilde yaşamalarına müsaade 
eden ve hatta FETÖ’ye istihbari, teknik, mali ve sair 
alanlarda fazlaca destek sağladığına kuşku olmayan 

5 TBMM (2017). Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 
Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün 
Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu, s.549-551.

ABD, Türkiye’de başarılı bir şekilde nihayete erdire-
mediği oyunu kendi topraklarında yeniden kurgu-
lama çabasına girişmiştir. 

Bu bağlamda, 17/25 Aralık sürecinin kilit isim-
lerinde olduğu iddia edilen Reza Zarrab, 19 Mart 
2016 günü tatil (!) için gittiği ABD’de, New York 
Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara tarafından 
gözaltına alınmıştır. Bharara6, “Zanlılar ABD’nin 
İran’a uyguladığı yaptırımları aşabilmek için yıllar-
ca çaba sarfetti. Dünyanın farklı bölgelerindeki ku-
rumlarıyla karapara aklamakla suçlanan Reza Zar-
rab, (…) ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların 
etkisini azalttı.” demek suretiyle tutuklamaların ge-
rekçesini açıklamış ve Twitter üzerinden yaptığı bir 
paylaşım ile “Reza Zarrab çok yakında Manhattan 
Adliyesi’nde Amerikan yargısıyla yüzleşecek.” de-
mek suretiyle yargılama sürecinin bugünlere uzana-
cağının adeta sinyallerini vermiştir.7 Öyle ki, Bhara-
ra tarafından hazırlanan soruşturma dosyası, 17/25 
Aralık sürecinde FETÖ mensubu adli kolluk görev-
lilerinin hazırladığı fezleke ile (başlıkları ve vurgu 
yapmak için kullanılan renkler de dâhil olmak üze-
re) oldukça büyük benzerlikler taşımaktaydı.8

Dosya kapsamında, 2009-2013 yılları arasında 
İran’ın ihraç ettiği yaklaşık 200 milyar dolar tuta-
rındaki petrole ait ödemelerin dolandırıcılık ve ka-
rapara kapsamında değerlendirildiği anlaşılmakta-
dır. İşte Halkbank da, İran’ın enerji alanındaki en 
önemli ticari partnerleri olan Çin ve Hindistan’a 
hiç kesintisiz sürdürülen petrol ihracının tahminen 
dörtte birine ait ödemelere aracılık etmiş ve böy-

6 New York Güney Bölge Başsavcısı Preeth Bharara, Trump’ın 
Başkan seçilmesinin hemen akabinde görevden alınmış ve 
yerine Joon H. Kim atanmıştır.

7 BBC Türkçe (2016), “Reza Zarrab ABD’de tutuklandı”, 
16.03.2016, (http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/ 
160322_riza_zarrab_abd_gozalti).

8 Yeni Şafak (2017), 13.11.2017, “Virgülü bile aynı”, (http://
www.yenisafak.com/gundem/virgulu-bile-ayni-2809596).
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lece (BM kararına aykırılık taşımasa da) ABD’nin 
tek taraflı olarak yürürlüğe koyduğu karara aykı-
rılık teşkil edecek bir hamlede bulunmuştu. Ancak 
İran’ın ihraç ettiği petrolün kalan dörtte üçlük kıs-
mına ilişkin parasal hareketler hiçbir şekilde ABD 
yargısı tarafından mevzu bahis edilmediği gibi, ko-
nuya ilişkin basit bir araştırma yapma gereği dahi 
duyulmamıştır.9 Bu durum, Zarrab davasının Tür-
kiye özelinde yürütülen maksada matuf ve siyasi 
içerikli bir hukuki süreç olduğunu açıkça göster-
mektedir.

Soruşturma kapsamında kendisine de biraz ev-
vel zikredilen petrol ticareti kapsamında Halkbank 
üzerinden İran’a yapılan ödemelere aracılık ettiği 
suçlaması yöneltilen Zarrab, ABD yargısı tarafın-
dan, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine oluşturulacak 
uluslararası algı operasyonuna altlık teşkil edecek 
bazı somut bilgileri vermeye zorlanmıştır. Tabi, 
Zarrab’ın ortağı olduğu ileri sürülen ve benzer şe-
kilde İran’a karşı yürütülen uluslararası yaptırımla-
rı etkisizleştiren Babek Zencani’nin, ABD ve AB’nin 
yaptırım listesine girerek İran dışındaki hesapları-
nın dondurulmasını müteakip İran devletine olan 
yüklü borcunu ödeyememesi sonrasında İdam’a 
mahkûm edilmesi de,10 Zarrab’ın ABD’de itirafçı 
olarak konforlu bir hayata devam edebilmesine yö-
nelik motivasyonunu desteklemiştir. Hatta bu du-
rum, Zarrab’ın ABD’de tutuklanarak yargılanması 
sürecinin, henüz Türkiye’de iken FBI ile iletişime 
geçerek kendi iradesi doğrultusunda bilinçli bir şe-
kilde gerçekleşen bir tercih olduğu yönündeki savı 
da kuvvetlendirmektedir.

9 Akşam (2017), “Finansal saldırılar uzmanı Selva Tor: Rıza 
Sarraf davası Türkiye’ye saldırı”, 28.11.2017, (http://www.
aksam.com.tr/guncel/finansal-saldiri lar-uzmani-selva-tor-
riza-sarraf-davasi-turkiyeye-saldiri/haber-683428).

10 NTV (2016), İranlı işadamı Zencani’ye verilen idam kara-
rı onandı, 03.12.2016, (https://www.ntv.com.tr /dunya/
iranli-isadami-zencaniye-verilen-idam-karari-onandi, 
1VWlspZzZkOZpLHfKst70Q).

Haliyle, yargılama sürecinin hemen başında adı 
dosyaya sanık olarak yazılan Zarrab’ın mahkeme 
safahatına kadar tanık hüviyetine bürünmesinin/
kavuşmasının (!) hiç de şaşırtıcı bir yönü bulun-
mamaktadır. Öyle ki, 25 Eylül 2016’da amcası ol-
duğu söylenen Ahad isimli kişi ile yaptığı telefon 
görüşmesinin çözümlerinde yer alan “Ahad durum 
öyle değil, sana söylüyorum. Burada çıkıp ‘tamam 
bu haltı ben yaptım’ dersen rahat ediyorsun... Anlı-
yor musun? Ben zaten suçumu kısmen kabul ettim... 
Başka çarem yoktu, neyleyeydim. Ömür boyu hapis 
cezası mı alsaydım? Burada kanun yok, Yapmadığın 
bir şeyi kabul etmek zorundasın. Burada işler böyle 
yürüyor. Önemli olan suçunu kabul etmen. Bu bas-
kı sadece Amerika’da var diğer ülkelerde olmaz. Su-
çunu itiraf edersen serbest bırakılırsın, durum bun-
dan ibaret”11 şeklindeki beyanları doğrultusunda 
ilerleyen süreçte tanık kürsüsüne geçen Zarrab’ın, 
zamanla çelişkili ifadeler vermeye başlaması, 
ABD’deki hapishane hayatında yaşadığı ve kişilik 
özelliklerini yansıtan rüşvet ve taciz gibi eylemleri-
nin deşifre edilmesi, avukatına verdiği, savcılık nez-
dinde pazarlık yapılması suretiyle özgürlüğünün 
garanti edilmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
yaşamını devam ettirebilmesinin temini talebini içe-
ren yazılı talimat notunun ifşa olması ile birlikte za-
ten hakkında ciddi şüpheler ve eleştiriler bulunan 
dava sürecinin tamamen güvenilirliğini yitirerek 
gündemden düştüğü görülmektedir.

Tabi dava sürecinde, haklarındaki terör soruş-
turmaları nedeniyle kaçak durumda bulunan FETÖ 
üyelerinin mahkeme salonundan paylaştıkları pro-
vokatif haberlerin Türk kamuoyu üzerinde ortaya 
çıkardığı antipati ile Türkiye’deki muhalif kesim-
lerin itidalli ve aklıselim yaklaşmak suretiyle esa-
sen maksatlı bir politik süreç işletildiğini kavrama-
ları da etkili olmuştur. Kuşkusuz Sarraf’ın Zarrab’a 
dönüşümünden sonra, Halkbank’ın resmi açıkla-
masına göre görev nedeniyle bulunduğu ABD’de 
28.03.2017’de tutuklanan ve bir anda davanın sa-
nığı haline gelen Halkbank’ın uluslararası bankacı-
lık (Eski) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan 
Atilla’nın, şahsi özgürlüğünü tehlikeye atmak paha-
sına (en azından şimdilik) milli bir duruş sergileye-
rek hakkındaki iddiaları çürütmeye yönelik tutumu 
da, en kritik eşiklerden birisi olarak zikredilmeli…

11 Türkiye Gazetesi (2017), Zarrab, kumpası amcasına itiraf 
etti, 20.12.2017, (http://www.turkiyegaze tesi.com.tr/gun-
dem/529064.aspx).

CHP Lideri Kılıçdaroğlu
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Türk Siyasetine ‘Dekont Ayarı’

Tabi bütün bu yaşananlar esnasında Türk siyasal 
hayatının kadim ve en az kadim olduğu kadar da 
köhnemiş aktörü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
(CHP) sessiz kalması düşünülemezdi. Zira zayıf te-
melleri üzerinde ayakta kalamayacağının farkında 
olması hasebiyle iktidar olma hedefi dahi bulunma-
yan CHP’nin kurmay takımı, vakit kaybetmeksizin 
kaynağı meçhul dekontlar üzerinden, ABD’de yürü-
yen dava süreci ile de illiyet kurmak gayesine ma-
tuf olarak kapsamlı bir algı operasyonuna giriştiler. 
Tabi olarak bu ekibin başını ise CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu çekmekteydi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında, parti grubunda yaptı-
ğı haftalık olağan konuşması sırasında elindeki de-
kontları sallayarak, Cumhurbaşkanı’na yakınlığıy-
la bilinen ile bazı isimlerin, vergi 
cennetlerine yüklü miktarlarda 
para transferlerinde bulundukla-
rını iddia etti.

Oysaki Kılıçdaroğlu’nun ser-
vis ettiği banka dekontları ince-
lendiğinde, iddia edildiği gibi 
yurtdışına gönderilen bir para-
dan ziyade, yurtdışından yurtiçi-
ne transfer edilen bir paranın söz 
konusu olduğu anlaşılmaktaydı. 
Zaten gelen reaksiyonlar da, Kı-
lıçdaroğlu açısından çok iç açı-
cı değildi, zira konusu suç teşkil 
ettiği öne sürülen bu belgelerin 
derhal ilgili yargı makamlarına 
gönderilmesi yönünde ciddi bir 
kamuoyu baskısı oluşmuştu. İşte 
bu noktada CHP kurmaylarının suç vurgusu yeri-
ni önce “siyasi etiğe sığmaz” söylemine, nihayetin-
de ise Cumhurbaşkanı’nın “milli duruş” vurgusuna 
gönderme yapacak şekilde “her gün millilikten, yer-
lilikten bahseden birisinin yurtdışına para gönder-
mesi normal mi?” şeklinde zorlama tevillere bıraktı. 

Peki, aşağı yukarı 50-60 sayfa tutan belgelerin 
basına dağıtılma bahanesiyle yüzlerce nüsha ço-
ğaltılıp toplu olarak kameralar önüne konulma-
sı ve böylece büyük bir evrak yığınının arkasında 
poz verilerek, Cumhurbaşkanı’nın servetinin bü-
yük miktarda para transferleri yapılmak suretiyle 
bir vergi cenneti olan Man Adası’na kaçırıldığı şek-
linde büyük bir yolsuzluğun açığa çıkartıldığı izle-
nimi oluşturma gayretinin arkasında hangi saikler 
yatmaktaydı? Bunu kavrayabilmek için vergi cenne-
tinin ne olduğu ve bu ülkelerle yapılan para trans-

ferlerinin uluslararası hukukta neye tekabül ettiği-
nin kısaca da olsa açıklanması gerekmektedir.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) vergi cennetini, vergilemenin hiç olmadığı 
ya da sadece nominal vergilerin uygulandığı, ülke-
si dışında yaşayanlara kendi yerleşik ülkelerindeki 
vergilerden kaçınma imkânının tanındığı yerler ola-
rak ifade etmiştir. Nitekim OECD’nin 1998 yılında 
yayınladığı Zararlı Vergi Rekabeti: Yükselen Küresel 
Bir Konu başlıklı raporunda vergi cenneti ülkeleri 
nitelemek üzere; a) hiç vergi olmaması yada nomi-
nal vergileme yapılması, b) diğer ülkelerle etkin bil-
gi değişiminin olmaması, c) şahıs ve şirket bilgile-
rinin sıkı şekilde korunması ya da şeffaflığın yoklu-
ğu, d) kişi veya şirketlerin fiilen faaliyette bulunma-
ması, şeklinde dört özellik tespit etmiştir.12

Ülkeler arası vergi rekabeti-
nin olumsuz bir neticesi olarak 
ortaya çıkan (ve genellikle küçük 
ada ülkeleri olan) vergi cennetle-
ri, gizlilik esasıyla gelir kaynak-
larına sıfır veya çok düşük oran-
da vergi uygulamalarıyla küresel 
sermayeyi kendilerine çekerek 
yatırıma dönüştürme ya da diğer 
şekillerde değerlendirme amacı-
nı gütmektedirler.13 Böylece bir 
taraftan sermayenin bizzat elde 
edildiği ülke vergi kaybına uğ-
ramakta; diğer taraftan ise gayrı 
meşru yollarla elde edilen ve ka-
rapara olarak adlandırılan gelir-
ler vergi cennetleri aracılığıyla fi-
nansal sisteme dâhil edilerek ak-
lanabilmektedir14.

Vergi cenneti ülkelerin sağlam bir bilgi-iletişim 
teknolojisi ve ulaşım altyapısı ile teçhiz edilmesi, 
yani rahatça erişilebilir ve kolayca ulaşılabilir olma-
sı gerekmektedir. Buna göre 1990’lı yıllardan sonra 
teknolojinin hızla gelişmesi ve hem iletişim hem de 
ulaşım imkânlarının genişlemesi ile birlikte büyü-
yen küresel finans sistemi içerisinde vergi cennet-
lerinin önemi bir kat daha artmıştır. 1980’li yıllar-
da dünya kamuoyunun yakından bildiği tek vergi 
cenneti İsviçre iken, daha sonraları Hong Kong, Sin-

12 OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging 
Global Issue, s.22-23.

13 Abdurrahman Akdoğan (2007), Kamu Maliyesi, 12. Basım, 
Ankara: Gazi Kitabevi, s.188.

14 Detaylı bilgi için bkz. N. Semih Öz (2005), Uluslararası 
Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara: Maliye ve Hukuk 
Yayınları.

1980’li yıllarda dünya 
kamuoyunun yakından 
bildiği tek vergi cen-
neti İsviçre iken, daha 
sonraları Hong Kong, 
Singapur, Lüksemburg, 
Monako, Bahamalar, 
Cayman Adaları, Virgin 
Adaları, İrlanda, Man 
Adası, Malta Adası, 
Manş Adaları gibi vergi 
cennetleri de popüler 
hale gelmiştir.
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gapur, Lüksemburg, Monako, Bahamalar, Cayman 
Adaları, Virgin Adaları, İrlanda, Man Adası, Malta 
Adası, Manş Adaları gibi vergi cennetleri de popü-
ler hale gelmiştir. Her ne kadar kendi ararlarında bir 
rekabet varmış gibi görünüyorsa da, esasen, öncele-
ri İsviçre’deki bankalarca tamamı tek elden sonuç-
landırılan işlemler, artık anılan vergi cenneti ülkeler 
arasında kademeli olarak ve izi takip edilemeyecek 
şekilde, çoğu kez işbirliği halinde yürütülmektedir.

İrlanda ve İngiltere civarında yer alan vergi 
cennetleri (ve muhtemelen Man Adası da), Lük-
semburg ve Cayman Adaları ile birlikte, özellikle 
Avrupalı’ların günümüzde en çok yatırım yaptıkla-
rı vergi cennetleri olarak bilinmektedirler. Bu ver-
gi cennetleri genel olarak, ortaklarına kâr sağlamak 
amacıyla küresel çapta fon yatırım yapan değişken 
sermayeli yatırım ortaklıklarının ve hedge fonla-
rın tercih ettiği vergi cennetleridir.15 Düşük vergi-
leri nedeniyle bir vergi cenneti olarak bilinen Man 
Adası’nın kişi başına 50 bin doları aşan milli geliri-
ne en büyük katkıyı finans sektörü sağlamakta olup, 
ülkenin son dönemlerde vergi cenneti kavramı etra-
fında oluşan kötü ününü silebilmek için onlarca ül-
keyle vergi bilgisi değişim anlaşması imzalanmış ve 
böylece ülkenin ismi, uluslararası vergi standartları-
na uyan ülke statüsünü ifade eden OECD’nin Beyaz 
Liste’sine eklenmiştir.16

Vergi cennetlerinin genel özellikleri ve kamuo-
yu nezdindeki kötü ünleri birlikte değerlendirildi-
ğinde, henüz grup başkan vekili olduğu dönemler-
deki dosyacılık hevesine yeniden kapılıp klasörle-
ri (!) manidar bir zamanlama ile tozlanmış raflar-
dan indirerek gündeme taşıyan CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun bu iddialarıyla öncelikle Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığını yakın 
çevresi üzerinde tuttuğu izlenimini doğurmayı, ikin-

15 Gabriel Zucman (2015), Vergi Cennetleri-Ulusların Gizli 
Zenginliği, (çev.) Yasemin Özden Charles, İstanbul: Yordam 
Kitap, s.44-46.

16 BBC Türkçe (2017), “Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği Man Adası 
hakkında merak edilenler”, 28.11.2017, (http://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-42154366).

ci olarak ise bahse konu bu servetin hem vergiden 
kaçınmak hem de kıyı bankacılığı (off-shore) ara-
cılığıyla serbest/kontrolsüz şekilde değerlendirildi-
ği algısını oluşturmayı hedeflediği açıktır. Kuşkusuz 
ABD’de rüşvet ve yolsuzluk algısı üzerinden kurgu-
lanan ve başrollerini FETÖ mensuplarının sponsor-
luğunda Reza Zarrab’ın oynadığı dava tiyatrosunun 
küllenen ateşine bir nebze cansuyu taşımak maksat-
lı bu hamlenin ana muhalefet partisi genel başkanı 
tarafından gerçekleştirilmesi de ayrıca trajiktir.

***
Son günlerde ülke gündemini meşgul eden Zar-

rab davası ve yurtdışına gönderilen paralara ait de-
kontlar meselesine daha geniş bir perspektiften bak-
tığımızda, esasen birbiriyle ilgisi bulunmayan bu iki 
olayın, aynen 17/25 Aralık sürecinde olduğu gibi, 
yakın zamanlarda gündeme getirilerek kamuoyu-
nun zihninde yolsuzluk ve vergi kaçırma gibi iti-
bar zedeleyici iki konunun birbirleriyle bağlantılı 
oldukları algısının oluşturmaya çalışıldığını, böyle-
ce toplumun yönetime karşı olan güvenini sarsarak 
sistematik bir şekilde devam eden ekonomik darbe 
girişimlerini sürdürülebilir kılmaya gayret edildiği-
ni söyleyebiliriz.

Zarrab davasının siyasi yanının ağır bastığına 
ve ABD’de süren yargılama neticesinde menfi ya da 
müspet her ne hüküm verilirse verilsin bu sonucun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin doların hegemonyasına 
karşı yürüttüğü aktif ekonomi diplomasisini kırma-
ya matuf operasyonun bir merhalesi olacağına kuş-
ku yoktur. Ancak bölgesel güç olma yolunda ilerle-
yen Türkiye’nin, mevcut hegemonik düzenin rağmı-
na geliştirdiği söylem ve eylemlerine karşın bu çeşit 
yıldırma politikalarına sürekli olarak maruz kalaca-
ğı da aşikârdır.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın mal varlığı üzerinden oluşturulmaya ça-
lışılan tartışma zemininin bir türlü altının dolduru-
lamadığı gerçeği karşısında, CHP’nin alet edildiği 
son girişimi AK Parti’nin politik olarak zayıflatılma 
çabasından çok Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın kur-
may ekibine yönelik bir tasfiye sürecinin başlangıcı 
olarak değerlendirebiliriz. Zira köken itibarıyla He-
sap Uzmanı olan Kılıçdaroğlu’nun, basit bir banka-
cılık işlemine ait -nereden temin edildiği de ayrı bir 
tartışma konusu olan- belgeleri tam tersi olacak şe-
kilde anlatmasını, bilgisizlikten ziyade ava giderken 
avlanmak kabilinden yorumlayarak, siyasi intihar 
olarak değerlendirmek sanırım yanlış olmayacaktır.

İzleyip göreceğiz…
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

B M Güvenlik Kurulu’nda Ku-
düs tasarısının kabul edilmesi, 

Filistin, Araplar, Müslümanlar ve 
Kudüs davası için oldukça önemli 
büyük siyasi bir zaferdir. Özellik-
le de kötüleşen Arap şartları, Arap-
lar ve Müslümanlar lehinde olma-
yan güç dengeleri, güya Araplar ve 
Müslümanlara çalışan örgüt ve şa-
hısların gerçekleştirdiği ve dünya-
nın farklı başkentlerini vuran te-
rör eylemleri sebebiyle doğuda ve 
batıda Arap ve İslâm dünyasıyla il-
gili korkunç imaj, Arap dünyası-
nı vuran, varlığını zayıflatan, ma-
nevi, siyasi, ekonomik ve hatta gü-
venlik ve askeri açıdan emen teh-
likeli bölünmüşlük gölgesinde… 

Tüm bunlara rağmen dünyanın 
farklı bölgelerinden 128 ülke ABD 
Başkanı Trump’ın Kudüs’ü Siyo-
nist oluşumun başkenti gören ka-
rarı aleyhine oy kullandı.   Bu so-
nuç kutsal kentin Arap yapısının 
korunması, kentin dokusunu de-
ğiştirmeyi hedefleyen ve büyük 

Amerikan desteğiyle Yahudileştir-

meye çalışan İsrail oluşumunun 

tüm eylemlerinin hukuksuz oldu-

ğu anlamına geliyor. Oldukça az 

sayıda devlet veya devletçik (hatta 

bazısını insanlar ilk defa duydu) 

Trump lehine oy verdi. 35 ülke 

de farklı hesaplardan ötürü çe-

kimser kaldı. Bu sonuç en önemli 

uluslararası bir kurumda Filistin 

ve Araplar için ezici bir zaferdir. 

Gaspçı İsrail oluşumunun hezime-

tidir. ABD ve başkanının da ağır 

yenilgisidir. Özellikle de kendisi-

ne karşı oy kullananlar arasında 

başta İngiltere, Fransa ve Almanya 

olmak üzere NATO’daki müttefik-

lerini görüyoruz. Ayrıca oylama 

Kudüs davasının Arap vicdanında-

ki heybetini, Arap ödünleriyle ilgili 

yayılan haberlerin ve bazı yetkili-

lerin bu yöndeki tuhaf açıklamala-

rının Arap kararını doğru şekilde 

ifade etmediğini gösterdi. Arap 

oyları Türkiye’nin karar tasarısının 

lehindeydi ve bunun dışında başka 

bir şey tasavvur edilemez esasında. 

Amerikan yönetimi oylama ön-

cesi durumu hissetti ve bu yüzden 

BM’deki temsilcisi Trump kararına 

karşı oy kullanacak ülkelerin isim-

lerini yazacakları ve bu ülkelere 

karşı ekonomik yaptırımlara gide-

cekleri yönünde çocukça uyarılar-

da bulundu. Trump da bu tehdidi 

tekrarladı. Bu tehdit dünyada ve 

hatta ABD içinde alay konusu oldu. 

Bununla birlikte ezici tarihi oylama 

ABD yönetiminin yüzüne bir to-

kattır, aşağılamadır, ahlak ve adalet 

ilkelerine karşı bir yönetim oldu-

ğunu göstermektedir. Karar ayrıca 

ABD’nin dünyadan tecrit edildiğini 

ve benzeri görülmemiş bir yalnızlık 

içinde olduğunu gösterdi.

Bu büyük siyasi kazanımın 
önemini azaltmaya çalışan bazı 
Arap yorumcular ve yazarlar nez-
dindeki karamsarlık dilinden ra-
hatsızım. “Bundan sonra ne olacak 
ve pratikte bir şeyi değiştirecek 
mi?” diye soruyorlar.   Bugünün 
sabahında kurtuluşuna ve güneş 
doğmadan İsrail’i Akdeniz’e dö-
külmesine yol açmayacak her ge-
lişmenin hiçbir anlamı ve kıymeti 
olmadığını düşünen Araplardan 
geliyor bu tür uğursuz sözler. Bu 
kimselerin susması daha efdaldir. 
Konuları Filistin’in, Arapların ve 
Kudüs’ün çıkarı kriteriyle ölçecek 
olursak bizler siyasi, insani, kül-
türel, dini ve askeri boyutlarıyla 
uzun ve tarihi bir çekişme karşı-
sında olduğumuzu görürüz. Bu 
kolların her birindeki bir zafer 
zaferdir, Kudüs’ün kurtarılması ve 
gasp edilmiş haklarının halkına ve-
rilmesi yolunda bir adımdır. Niha-
yetinde savaşın kazanılması zafer-
lerin birikimidir. Zafer sabırla gelir 
ve uzun solukludur. Önemli olan 
sürekli şekilde pusulayı doğrult-
mamız, siyasi, kültürel, dini, med-
ya ve askeri alanda farklı boyutla-
rıyla direnişi güçlendirmemizdir, 
dünya kamuoyunu bu sorun için 
seferber etmeye çalışmamızdır. 

İsrail Arap ve İslâm coğrafyası 
ortasında tecrit edilmiş bir adadır. 
Bu ülkelerle ilişkiler kurduğu yala-
nını pazarlayarak kendini tatmin 
etmektedir. Bu çocukça bir yakla-
şımdır. Zamanın bu oluşuma baskı 
yaptığı, insani, siyasi, kültürel ve 
dini ablukanın korkunç şekil aldı-
ğı anlamına gelmektedir. Yalnızlığı 
ve kuşatılmışlığı uzadıkça İsrail’in 
içeriden tükendiği yönünde bir 
anlayış vardır. Hak bizimledir, ada-
let ve ahlak da. Tarih bizimledir ve 
dünyanın çoğunluğu da. Zaman 
bizimle ve lehimizedir. Allah’ın 
izniyle nihayetinde zafer bizimdir. 

(Mısır gazetesi el- Mısriyyûn, 

23 Aralık 2017)

Kudüs’ün Zaferi                                                      
Arap ve Müslümanların Zaferidir
Cemal SULTAN 
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Y emen Ali Abdullah Salih’siz. 
Bu adam yıllar boyunca 

Yemen’in adını kendi adı ve is-
miyle eş anlamlı kıldı. ‘Aslanla 
baş etmek Yemen’i yönetmekten 
daha kolaydır’, derler ancak Salih, 
hayatta kalma ve zıtlıklar üzerin-
de oynama sanatındaki ustalığı 
kendisini bırakana kadar aslan-
la baş etti ve yılanlarla dans etti.

1978’de iktidara geldiğinde 
kendisinden önceki tüm darbe-
ci subaylar için söylendiği üze-
re, ‘birkaç haftadan fazla daya-
namaz’, dendi. Belkıs’ın tahtına 
oturarak tam 35 yıl iktidarda 
kaldı. Bölgesel iradenin gücüy-
le iktidardan koptu ancak bü-
yük hile sahibi bu adam İmam 
Yahya’nın 40 yıllık iktidarlık re-
korunu ekarte etmek için iktida-
ra dönmeyi hayal ediyordu. Tüm 
bunlar Yemen’de son yıllarda 
yaşananların onun aleyhine ge-
lişeceğine işaret ediyordu. Birçok 
defa herkesi şaşırttı ve masayı 
tüm rakiplerinin ve müttefikle-
rinin üzerine devirmekte başarılı 
oldu. Hiçbir gün kalıcı müttefik-
leri ve kalıcı düşmanları olmadı. 
Hayatı ittifaklar serisi ve ardın-
dan bu ittifaklara darbe yapmak 
üzerine kuruluydu. Güneylilerle 
ittifak kurdu ve onlarla savaştı. 
Hûsilerle savaştı ve onlarla ittifak 
kurdu. Keza Suudilerle de öyle. 
Onlarla ittifak kurdu ve hastane-
lerinde tedavi gördü sonra savaştı 
ve ardından yeni bir sayfa açmak 
için döndü. 

Ali Salih Yemen’deki şartları 
yeniden değiştirmeye ve dünün 
müttefiki Hûsilere karşı ayaklan-
ma ilanı sonrası savaşın çehresini 

değiştirmeye çalıştı. Ancak son 

girişimi başarısız oldu. Evdeki 

hesap çarşıya uymadı. Ayaklan-

ma ikilinin yaptığı darbeye darbe 

oluşturabilirdi. Kendi çıkarları-

nın Hûsilerle olmadığını gördü-

ğü açık. Yemen’de savaşı komuta 

eden Suudi-BAE ittifakıyla büyük 

anlaşma için en uygun zaman ol-

duğunu düşündü. Özellikle de 

bu koalisyon sahada başarı elde 

edememenin gölgesinde tam bir 

trajedi yaşarken. Suudi Arabis-

tan ve BAE tarafından dayatılan 

abluka sebebiyle Sana’daki kriz-

lerin ciddi boyutlara ulaşması-

na yönelik uluslararası bir baskı 

vardı. Salih, şu süreçte, şahsen 

veya akrabalarından bir isimle 

Yemen siyaset sahnesinin başı-

na dönmek gibi büyük bir bedel 

karşılığında Suudi Arabistan’ı bu 

çıkmazdan kurtarmayı teklif etti. 

Kanımca Riyad ve Abu Dabi 

için son dansını oynayabilir ve 

onların Yemen’deki arzularını 

gerçekleştirebilirdi. Ancak son 

dans öldürücü oldu. Kendi kale-

sinde ve özellikle de kendi saha-

sı olarak gördüğü Sana’da Hûsi 

nüfusunun derinliğini idrak ede-

medi. Ayrıca kendisine rüzgâr 

satmaya çalışan koalisyonun fır-

tına biçmeyi alışkanlık edindiği-

ni kavrayamadı. 

Salih’in yokluğu sadece 

Hûsileri Yemen’in kuzey bölge-

sinde tek aktör yapmadı aynı 

zamanda Suudi Arabistan ve 

BAE’ye geçen yıllar boyunca ol-

gunlaştırmaya çalıştıkları ve karşı 

iç cepheyi yarmak için milyarlar-

ca dolar harcadıkları altın fırsatı 

kaybettirdi.

Yılanlarla dans eden adam 

gitti. Yemen’deki krizin son bula-

cağını ve mutlu olmayan ülkenin 

saadetini tekrar kazanacağını, 

askeri zaferlerle veya kapalı oda-

larda anlaşmalarla istikrar bu-

lacağını düşünenler yanılırlar. 

Bu anlaşmalar güçle ve baskıyla 

kendi geleceklerini çizmekten ve 

siyasi tercihlerini belirlemekten 

alıkonulmuş Yemenlilerin değil 

de sahiplerinin çıkarlarına hiz-

met ettikçe durum değişmez.

Anlaşmalar değil uzlaşma. 

Sadece Yemen uzlaşısı ülke-

de güvenlik ve istikrarın doğru 

yoludur. Çetin savaşı bitirmek 

Riyad’ın başını çektiği koalis-

yonun tek çıkış yoludur. Ne Ali 

Abdullah Salih’in Kongre Partisi 

ne Hûsiler ne Mansur Abdu Rab-

buh Hadi ne Riyad’da sürgün-

deki meşru cemaat ne Abu Dabi 

otelleri ne güneydeki hareket ve 

ne kuzeydeki büyük aşiretler tek 

başlarına Yemen’i yönetebilirler. 

Bu ülkeyi tüm oluşumların uzlaş-

ması ve anlaşması yönetir ancak. 

Yemen gençlerine ülkeleri için en 

iyi rejimi seçme fırsatı verilmeli-

dir. Bu rejim kesinlikle ülkeyi ha-

rap eden, kapılarını dış müdaha-

lelere açan ve bu noktaya getiren 

aşiret-asker ittifakına dayalı eski 

rejim değildir kesinlikle.

(Katar gazetesi Vatan, 7 Aralık 

2017)

Salih’in Ölümü ve Yılanlarla Dans
Emin KAMURİYE
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A BD-İran ilişkileri görüntü 
itibariyle her gün kapsamlı 

bir savaşa işaret ediyor. Olan biten 
ise tüm olanların ve yüksek tonlu 
açıklamaların her daim ne İranlı-
ların kırdığı ne de Amerikalıların 
kırmızıçizgilerle kontrol altında 
tutulması. 

Bu yüzden ikisi arasında bir sa-
vaş imkânsız ve aralarındaki doğal 
ilişkiler çok uzak, stratejik ve de-
rin dönüşümlere bağlı. Washing-
ton İran halkının kendisin takdir 
ettiğini ve doğal ilişkiler istediğini 
biliyor. İran kara bulutunun döne-
ceği ve yağacağı temelinde hareket 
ediyor. Bu yüzden İran halkının 
hafızasında yara açmaya gerek ol-
madığını düşünüyor Washington. 

Burada Başkan Jimy Carter’in 
devrimi ve özellikle de sokaklarda 
silahlı gençleri vurması için Hal-
dun Tümenini harekete geçirmeye 
kadir olduğunu unutmamak gere-
kir. Ancak Carter böyle bir çatış-
manın İran halkıyla tüm köprüleri 
yıkacağını, ABD’yi İran’ın Orta-
doğu’daki stratejik konumundan 
mahrum bırakacağını, maliyeti 
çok ağır olacak jeopolitik den-
geleri ihlal edeceğini düşündüğü 
için bu seçeneğe başvurmamıştı. 

Dini lider Ayetullah Ali 
Hamaney’in uluslararası ilişkiler-

de en deneyimli baş danışmanı Ali 
Ekber Velayeti İran söylemindeki 
ikircikli tutumu vurgulayarak şöy-
le diyor: “ABD’nin yenilgiye uğra-
yacağını iyi bilmesi gerekir. Çok 
yakında Bukemal’den çıktığı gibi 
Rakka’dan da çıkarılacak.” Bu vur-
guyu aynı açıklamada şu ifadeler 
ortadan kaldırıyor: “Amerikalıla-
rın Suriye’de 12 üssü oldu. Güçle-
rini 10 bine çıkarmayı hedefliyor.”

Doğal olarak dini liderin yö-
netimi Kudüs Tugayları Komuta-
nı Kasım Süleymani’ye Amerikan 
varlığını bitirmekle görevlendirdi. 
Suriyeliler ve hatta Esetçiler dahi 
kendisine Şam ve Fırat Tugayları-
nın komutanı lakabını takıyorlar. 
Soru şu: Süleymani, Rusya’nın da 
onayıyla Rakka’yı İran ve Esed nü-
fuzu dışında bir muhalefete yeni 
özerklik bölgesine dönüştürmeye 
çalışan Amerikalılara karşı ne ya-
pacak?  Hamaney rejimi stratejik 
kartı olan Suriye’yi kaybetme en-
dişesini açıklamıyor. Zira Suriye, 
koruyucu bir savunma hattı İran 
için. Rus çarının emelleri, Ame-
rikan düşmanlığı ve İsrail husu-
metinin boyutu ne olursa olsun 
Suriye, İran’ın Ortadoğu politika-
larının oluşumunda şu an ve ge-
lecekteki pozisyonunu vurgulama 
noktasında eksen rol oynamak-

tadır. Ayrıca stratejik ekonomik 
emeller açısından Suriye önem-
lidir Tahran için. Ali Hamaney’in 
askeri danışması General Safevi 
bu durumu şöyle formüle ediyor: 
“Enerji hatlarını ve demir yollarını 
Irak ve Suriye üzerinden İran’ın 
güneyi ile Akdeniz arasında bağ-
lamak gerekir.” 

Devrim Muhafızları Fransa dı-
şişleri bakanının “Akdeniz’den 
Tahran’a bir eksen kurma yö-
nünde bir İran eğilimi ve İran 
varlığı yoktur” sözüyle reddet-
tiği Hamaney’in projesinin de-
mir yumruğudur. Devrim Muha-
fızları Komutanları “Rus ihane-
tini” hesaba katarak hareket et-
mektedirler. Özellikle de Mos-
kova Washington’la derin anlaş-
mazlık, İsrail’le çatışma ve hat-
ta ciddi bir sürtüşme istemez. 
Daha da tehlikelisi içerisidir. 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi 
İran devleti ilgilendirmekte-
dir. Bu yüzden kovanlarına ço-
mak sokmakta tereddüt etmez. 

Bu yüzden Devrim Muha-
fızları Suriye kararının merkezi-
ne girmektedir. Yani ordudaki ki-
lit noktaları tutmaya çalışmakta-
dır. Bir yandan da Şiileşmiş gü-
venlik kuşağı, başkent Şam, Ha-
lep, Dera yönünde ve Şam’ın 
güneyinin bazı kenar kesimle-
ri gibi önemli kentlere milis ai-
leler yerleştirmektedir. Aynı za-
man zarfında İsrail’e karşı kap-
samlı bir savaşı ateşleyeceği yö-
nünde gizli tehdit savurmaktadır. 

Cenevre, Astana veya Soçi’deki 
konferanslar başarısızlıkla sonuç-
landı. 2018 yılı pek hayır müj-
delemiyor. Zira Suriye savaşı-
na katılan tüm taraflar en büyük 
payı isterken bunun yaşanma-
sı imkânsızdır. Çünkü Suriye’nin 
kotası sınırlı ve emelleri olanların 
iştahı kabarık.

(Lübnan gazetesi Müstakbel, 
22 Aralık 2017)

ABD, İran ve Karışık İlişkiler
Esad HAYDAR 

Jimy Carter Humeyni
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T rump’ın faziletleri bitmek 
bilmiyor. Bizler “Amerikalı 

dost” ve “Amerikalı arabulucu” 
yanılgılarından uyanmaları için 
hem seslendik ve hâlâ sesleniyo-
ruz. 

Obama bazı Araplarımıza 
ABD’nin bölgeye ve halkına yö-
nelik Amerikan bakış açısı dışın-
da hiçbir şey yapmaksızın yanılgı-
lar satarken Siyonist projeye hiz-
met bağlamında Suriye’deki çe-
kişmeyi uzatarak ölüm ve yıkım 
stratejisine yoğunlaştı. Trump ise 
daha açık yapıyor bunu. Belki de 
kendisini iktidara getiren (Arma-
gedon savaşı bekleyen Hıristiyan 
sağ) böyle bir şeye ihtiyaç duyu-
yor. Belki de Trump’ın kendisini 
devirecekleri yönündeki endişesi, 
tüm alanda Siyonist lobiye güzel-
leme yapmaya sevk ediyor ken-
disini. Belki de doğaüstü ve tüm 
beklentilerin dışında bir isim ol-
duğu için! 

Trump’ın bizi onurlandırdığı 
en büyük fazilet Kudüs’ü Siyonist 
oluşumun başkenti olarak tanıma 
kararı. Bu karar Filistin davasını 
yeniden ilk sıraya taşırken aynı 
zamanda Filistin davasını bitir-
mek için pişirilen “asrın anlaşma-
sı” kâbusunu bizden uzaklaştırdı. 

Farklı şekillerle müttefikle-
rine yeniden baskı yapmayı sür-
dürmeye çalışacaktır. Geçen pa-
zartesi günü yaptığı son konuş-
masında sarf ettiği koruma karşı-
lığında teşvik edici söylemleri ye-
niden tekrarlayacaktır. Aynı ko-
nuşmada ABD’deki altyapıya har-
camak yerine Ortadoğu’da har-
canan 7 trilyon dolardan bahset-
ti. Seattle’deki tren kazasından 
bahsederken bu ifadeyi kullan-

dı. Sanki devleti bu parayı ölüm 
ve yıkım için, aynı Siyonist ha-
yaller ve Siyonistleşmiş Hıristi-
yan sağı hoşnut etmek için değil 
de halklarımız refahı için har-
camış gibi… Bush Irak’a yine 
Armegedon savaşları ve kendi-
sini iktidara getiren Evanjelist 
kiliseleri hoşnut etmek amacıyla 
Siyonist hayalin ölçülerine göre 
Ortadoğu’yu yeniden şekillendir-
mek için gitmişti.

Geçen pazartesi günü ayrı-
ca ABD’nin Siyonist oluşum için 
kullandığı 43’üncü vetonun gü-
nüydü ancak vetonun bu kez 
tadı büyük ölçüde farklıydı. Bu 
farklılık Trump’ın küstah BM 
temsilcisinin şu ana kadar ki 
Washington’un BM temsilcileri 
içinde en Siyonist isim olması de-
ğil sadece, aynı zamanda Kudüs’ü 
Siyonist oluşumun başkenti ola-
rak tanıma kararını savunmak 
için Güvenlik Konseyi üyeleri-
nin istisnasız hepsinin karşısında 
durması sebebiyledir. 

Uluslararası toplumun 
Trump’a yanıtı çok güçlü oldu. 
Özellikle de perşembe günkü 
BM genel kurul kararıyla. Karara 
karşı oy kullananlara yönelik teh-
ditlerine rağmen sonuç büyük bir 
tokat oldu! 

Öncesinde Beyaz Saray, Bu-
rak Duvarı’nın (Ağlama Duvarı) 
İsrail’in olduğunu ilan ederken 
Trump’ın yardımcısı Mike Pence 
geçen çarşamba olması gereken 
ziyaret sırasında duvarın yanına 
basın toplantısı düzenlemek is-
tiyordu. Ardından vergi reform 
planı oylaması sebebiyle ziyaret 
ertelendi. İşin ironik tarafı “Ağ-
lama Duvarı Hahamı Pence’nin 

duvarın dibinde basın toplantısı 
yapma fikrine itiraz ediyordu. 
Çünkü haham kutsal mekânların 
siyasi emeller için kullanılmasına 
karşı çıkıyordu.

Trump’ın Araplara yönelik 
skandal şantajı -ki aynısını İran’a 
yapıyor- (her iki durumda da 
Araplar’dan asrın anlaşmasını 
desteklemesini istemesi ve İran’a 
şantajı) Siyonist oluşum için. Hal 
böyleyken Trump çekişme alev-
lenmedikçe taraflardan birini diğe-
rine karşı desteklemek istemiyor. 

Taraflar yani Araplar, İran 
ve Türkiye bu gerçek karşısında 
uyanıyor mu? Hakikaten ABD Si-
yonist oluşum için herkese şantaj 
yapıyor. Esasında herkesi tüketen 
bu yangından çok mutlu ABD.   
Maalesef Arapların ve İran’ın 
uyandığına işaret eden hiçbir 
emare yok. Hamaney hâlâ tarihi 
kalıntılarının peşinde. Diğerle-
ri ise İran’ın bu hayalinin  doğal 
korkusuyla hareket ediyor, ağır 
faturayı ödüyorlar ve halklar kan 
kaybediyor. Şayet bir umut varsa 
da o da Kudüs yarasının akıldan 
önce vicdanın uyanışına götür-
mesi. Zira hâlihazırdaki kan kay-
bı sadece ümmetin düşmanları-
na, sadece ABD’ye değil, Rusya’ya 
da hizmet eder. 

(Ürdün gazetesi Düstur, 23 
Aralık 2017)

Trump’ın Faziletleri!
Yaser EZ-ZEÂTİRE 
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A rap yarımadasının güneyinde 
bulunan bu ülkede esen büyük 

fırtına ortasında Yemen’de birçok sa-
vaş yaşanıyor. Bu savaşlardan birisi 
pozisyon ve ittifaklardaki dramatik 
değişimlerdir. Sonuncusu ise Abu 
Dabi ile Yemen Islah Partisi arasında 
gördüğümüz yakınlaşmaydı. 

Bu büyük parti kendisini Arap 
koalisyonunun desteklediği büyük 
ulusal savaşın bir parçası olarak su-
narak sahada savaştı ve darbeci Hûsi 
milisleri gibi başka silahlı grupların 
girdiği gibi bir nüfuz çekişmesine gir-
me niyetini bir kez bile göstermedi. 

Islah büyük bir sabırla savaş-
tı. Birbiri ardında medya hamleleri 
alıyordu. En sert hamleyi de, Suudi 
Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın 
Katar’a karşı dayattığı ablukadan 
günler sonra Suudi medya organları 
yapmıştı. 

Manşetler İhvan’ın bir parçası ol-
ması sebebiyle doğrudan Islah’ı he-
def alıyor, Yemen İhvan’ının Suudi 
Arabistan’la savaşmak için Katar’la 
içine girdiği hayal ürünü ittifakı kı-
nıyordu. Aynı zaman zarfında Is-
lah Partisi’nin Riyad’daki liderle-
ri oldukça sınırlı seçeneklerle yaşı-
yordu. Ne görüşmeler yapabiliyor-
lar ne koordinasyon var ne de siya-
si faaliyetler. Aynı savaşın ve ortak 
kaderin müttefikleri olmalarına rağ-
men sığınmacı konumunda cezaevi 
mahkûmuydular adeta. 

Islah’la yakınlaşan Suudi Veliaht 
Muhammed bin Selman koalisyon 
ile Islah arasında yanlış ve iyi hesap 
edilmemiş siyasi kararına binaen ku-
rulan psikolojik duvarı aşarak iyi de 
yaptı. 

Yaklaşık bir ay önce Muhammed 
bin Selman Islah Partisi başkanı Mu-
hammed el-Yedumi ve beraberinde 
partinin genel sekreteri Abdulveh-
hab El-Ensi’yi kabul etti. Bu görüş-
me sırasında iki isim meşruiyet kam-
pında en önemli siyasi oluşuma yani 
Islah Partisi’ne karşı BAE’den gelen 
düşmanca ve haksız tutumla ilgi-

li meşru sorular yönelttiler. Veliaht 
bu konuyu çözeceği sözü vermişti ve 
yaptı da. 

Suudi Arabistan’ın gelecekteki 
kralı Veliaht Selman’ın katılımıyla 
Abu Dabi veliahdı ve BAE’indeki en 
güçlü adam Muhammed bin Zayid 
ile Islah Partisi başkanı ve genel sek-
reterini bir araya getiren buluşma-
daki en önemli nokta, sahada esaslı 
müttefik ve dengeli güçle güveni 
yıkma politikasının benimsenmesin-
den yıllar sonra gerçekleşmesi. 

Koalisyon güçlerinin Aden’e 
girdiği ilk andan itibaren Islah ve 
kendisine bağlı direniş liderleri Abu 
Dabi tarafının öncelikli hedefiydi. 
Kanlarıyla savundukları Aden ken-
dileri açısından güvenlik olmayan 
bir sığınak haline gelmişti. Param-
parça oldular. Kalanlar ise öldürül-
dü, tutuklandı veya kayboldular. Ev-
leri, parti binaları basıldı ve yakıldı. 

Islah ile Koalisyon arasındaki bu 
gergin ilişkilerin siyah sayfasını ka-
patmak mümkün. İşin aslı bu ilişki 
tek taraflı. Islah’tan istenen siyasi tu-
tum açıkça ifade edildi. Zira ülkenin 
en önemli bloğunun bu müdahaley-
le uzlaşı içinde kalmasının arkasında 
koalisyonun askeri müdahalesinin 
desteklenmesi vardı. Üstelik koa-
lisyonun işlediği öldürücü hatalara 
rağmen bu destek verildi. 

Fakat koalisyon tarafından 
Islah’a yönelik bu sürpriz açılım 
niçin yaşandı? Kanaatimce Suudi 
Veliahdının Islah liderleriyle yaptığı 
ilk görüşme, koalisyonun Islah’ın ve 
meşruiyet kampının en önemli düş-
manı devrik lider Ali Abdullah Salih 
ve partisi kanalıyla Sana’da savaşı 
bitirmeyi kararlaştırdığı bir zamanda 
cepheyi tek vücut tutmayı hedefli-
yordu. Bu yüzden açılım Riyad’la 
sınırlı kaldı. Fakat 4 Aralık’ta aşa-
ğılayıcı bir şekilde öldürülmesiyle 
birlikte Salih kartı düşünce Suudi 
Veliahdının Abu Dabi’nin tutumunu 
değiştirme noktasında etkide bulun-
ma genişliği oldu. 

Aslında koalisyonun iki kutbu 
açısından daha az önemde olmayan 
başka etkenler de yok değil. Ulus-
lararası baskılar siyasi çözümlü es-
neklik temelinde Yemen’de krizin 
nihayete ermesini istiyor. Eş zamanlı 
olarak koalisyonun hatalarına yo-
ğunlaşılıyor ve savaşın yıkıcı boyutu 
gösteriliyor.   Tabi bu yıkıcı bilanço 
Hûsi milislerin iktidarı ele geçirmek 
amacıyla açtığı savaşın ve darbenin 
sonucu değil de koalisyonun Ye-
men’deki askeri müdahalesinin so-
nucu olarak görülüyor. 

İngiltere, koalisyonun şerefini 
kurtaracak ve nihayetinde savaşın 
defterini dürecek bir plan kapsamın-
da Yemen’de çözüm misyonunun 
başını çekiyor. Bir haftadan az bir 
süre önce bu kez Umman Saltana-
tının yokluğunda Abu Dabi’de dört-
lü bir toplantı gerçekleştirdi. Zira bu 
toplantıda Yemen’de ağırlığı olan si-
yasi güçlere açılmayı vurgulayan İn-
giliz bakış açısı baz alındı. 

Islah’la olan bu yakınlaşmada 
dikkat çekici husus, partinin Müslü-
man Kardeşler hareketine bağlığın-
dan kendisini uzak tutma çabasının 
eş zamanlı gelmesi. Oysa parti önce-
ki bildirilerinde de bu ayrılığa vurgu 
yapıyordu. 

Pozisyonlardaki bu sürpriz de-
ğişimler, mantıklı kalması, nesnel 
yaklaşım ve etkenlere dayanma-
sı için uygun bir formüle dönüştü-
rülebilir. Ancak burada Arap koa-
lisyonunun iki kutbu (Riyad-Abu 
Dabi) açısından sorun her iki ül-
kenin henüz İhvan’la anlaşmaz-
lık defterini dürmenin önemi-
ni okumaması. Bu adım şayet ger-
çekleşirse bu ülkeleri yıkmaya çalı-
şan komploları hayata geçiren teh-
likeli birçok delik kapanmış olur. 

Yemen’de yaşanacakları takip 
edelim ve Islah Partisi ile yakın-
laşmanın sahada etkisinin olması-
nı umut ediyoruz. Bunun etkisini 
Şebve’de gördük, Taiz, Hudeyde ve 
Sana’da da göreceğimizi umuyoruz. 
Tüm yollar açık ve imkânlar bahşe-
dilmiştir. Sadece ideolojik yanılgılar 
üzerine kurulu çekişme düğümün-
den kurtarmaya ihtiyacımız var. 

(Arabi21.com, 17 Aralık 2017)

Yemen Islah Partisi’yle Yakınlaşma Çabaları
Yasin TEMİMİ
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  ÜSTÜMÜZE VAZİFESİN EY KUDÜS! 

K udüs ve Filistin meselesinin İslâm dünyasının 
bedeninde açtığı onulmaz yara Trump neşte-

riyle yeniden kanamalı hale geldi. Bakalım, bu 
yara öldürecek mi, yoksa zorunlu olarak radikal 
bir tedavi sürecine girildiği için iyileşmeye mi yüz 
tutacak, onu hep beraber göreceğiz. 

Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başken-
ti olarak tanıdıklarını ve diplomatik misyonlarını 
ona göre belirleyeceklerine ilişkin kararı, ABD’nin 
Kudüs ve Filistin meselesindeki ne ilk ne de -gö-
rünen o ki- son saçmalığı. İsrail bugüne kadar 
yaptığı tüm kanunsuzlukları ve işlediği her cür-
mü ABD’nin açık desteğine ve BM’de aleyhine çı-
kacak olan kararlarda yine ABD’nin vetosuna 
yaslanarak gerçekleştirmiş. İsrail fren-
lenemiyor ve zapt edilemiyor. Bu-
güne kadar uymadığı, hiçe say-
dığı ve tanımadığı onlarca 
BM kararı var. Bütün bunla-
rı ABD’ye yaslanarak, ondan 
güç ve cesaret alarak yap-
mış. 

Zulmün ve Direnişin Tarihçesi

İsrail 1948’den beri Filistin’de sürdürdüğü ya-
yılmacı politikalarını ve işgallerini ABD’nin açık 
ve gizli desteğine dayanarak sürdürüyor. Filistin 
halkının bu yayılmacı politikalara ve işgallere kar-
şı direnişini kırmaya çalışırken işlediği eşsiz zu-
lümleri de yine bu destekten aldığı pervasızlıkla 
işliyor, aynı pervasızlıkla kanun-kural tanımıyor. 

Filistin’de işlenen eşsiz zulümler bugüne ka-
dar on binlerce Filistinlinin öldürülmesine, yüz 

binlercesinin göçe zorlanarak sürgün edilmesine 
ve yine on binlercesinin tutuklanmasına yol aç-

mış. Sorunların temelinde İsrail’in 1967 sava-
şından sonra yaptığı işgalleri kazanım 

olarak görmesinde ısrar etmesi var. 
İsrail, 1967 sınırlarına çekilmeyi 

kabul etmiyor ve yaptığı işgal-
lerin bir oldubittiyle ulusla-
rarası toplum tarafından ka-

bul edilmesini istiyor. 

İslâm dünyasının selameti lider ülkelerin kendi kültürel 
havzalarıyla hak ve adalet zemininde buluşma koşullarının temin 
edilmesinden geçiyor. Bölgenin bu anlamda yeniden inşa sürecine 
girdiği bir dönemde bu kapının sonuna kadar açıldığını görüyoruz. 

Üstümüze Vazifesin Ey Kudüs!

Sıbğatullah KAYA
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Buna karşılık 1987’de başlayan ve her biri 
yıllarca süren “İntifada” hareketlerinin bu aralar 
üçüncüsü başladı. Ne demek İntifada? Arapça 
ayaklanma/başkaldırı anlamına gelen bu kelime 
zamanla zorbalığa maruz kalan, zorla evlerinden 
çıkarılan, yokluğa ve fakirliğe mahkûm edilen, 
işkence gören, sistematik olarak göçe zorlanan 
Filistin halkının genel anlamda direnişine verilen 
isim oldu. İntifadalar silahlı hareket değil. Filis-
tinli çocuklar ve gençler ağır silahlarla donatılmış 
İsrail askerlerine ve tankları-
na karşı sapanlarla, taşlarla 
direndiler. 1987’de başla-
yıp 1993’te imzalanan Oslo 
Antlaşması’na kadar süren I. 
İntifada hareketi, İsrail asker-
lerinin binden fazla Filistinli-
yi şehit etmesiyle sonuçlandı 
ne yazık ki. 2000 yılında baş-
layan ve 2005 yılında Mah-
mud Abbas ile Ariel Şaron’un 
katıldığı Şarm el-Şeyh zirve-
sine kadar devam eden II. İn-
tifada hareketinde 4 bin Filis-
tinli şehit edildi, binden fazla 
İsrailli de hayatını kaybetti. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
binlerce insanın ölümüyle 
sonuçlanan bu hareketlerin 
ölüm kusması silahlı hareket 
olmalarından değil, İsrail’in 
atılan taşlara, plastiğini de 
geçtik, gerçek mermilere kar-
şılık vermesinden kaynaklandı kesinlikle. 

Eskiden Filistin davasında mesafe almanın 
önündeki en büyük engelin “uzlaşmasızlık” ve 
“bölünmüşlük” yani el-Fetih’le Hamas’ın ortak 
hareket etmemesi ve uzlaşmacı davranmamaları 
olarak gösterilirdi. Bir anlamda suçu İsrail’in üze-
rinden atan bu yorumlar, Filistin temsilcilerinin 
kendi aralarında anlaşamadıkları için zayıf kaldık-
larından, karşı tarafla uzlaşmaya yanaşmayan ve 
bir anlamda çözümün önünü tıkayan asli sebep 
olduklarından dem vuruyordu. Bunun böyle ol-
madığı bal gibi anlaşıldı zamanla. Şimdi öyle gö-
rünüyor ki, tüm İslâm dünyasının ve hatta tüm 
insanlığın bu konuda zalimle değil “hukukla uz-
laşmacı” ve “müttefik” olması gerekiyor. Bunun ilk 
habercisi İİT’nin İstanbul’da bir araya gelmesi oldu. 

İstanbul Zirvesi

İslâm İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanı-
dığını” ilan etmesinin ardından Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 13 Aralık 
2017’de olağanüstü olarak İstanbul’da toplandı.

Zirveye çok yüksek oranda katılım gerçekleş-
ti. Toplam 57 İslâm ülkesinin 49’u üst veya orta 
düzeyde temsilciyle zirveye katılım gerçekleştir-

diler. Daha önce üyeliği as-
kıya alınan Suriye ile bera-
ber toplamda 8 ülke (Benin, 
Guyana, Kamerun, Surinam, 
Türkmenistan, Gine Bissau, 
Mozambik) zirveye hiçbir 
düzeyde katılım gerçekleş-
tirmediler. Katılan 49 İslâm 
ülkesinin 28’i devlet başkanı 
veya başbakan gibi temsilci-
lerle üst düzeyde, diğer 21’i 
bakan veya büyükelçi gibi 
temsilcilerle orta/alt düzeyde 
katılım gerçekleştirdiler. 

Zirveye çok yüksek oran-
da bir katılım gerçekleştiğini, 
katılmayan ülkelerin başka 
güçlerin uydusu durumunda 
olan ve esasen irapta mahalli 
olmayan zavallı ülkeler ol-
duğunu anlamışsınızdır. Bu 
demek ki, Kudüs meselesi 
mazlum Filistin halkının me-
selesi olarak değerlendirilme-

di; tüm İslâm dünyasının ortak meselesi ve hatta 
izan sahibi tüm insanlığın ortak meselesi olarak 
kabul edildi. 

ABD’nin ve İşgalci İsrail’in zulmüne sessiz 
kalarak ortak olan 8 İslâm ülkesinin boşluğunu, 
zulme ortak olmak istemeyen veya Ortadoğu’da-
ki çatışmaların kendi çıkarlarına ters düşeceğini 
öngören gayrimüslim ülkeler daha ilk günden 
fazlasıyla doldurmaya başladılar. AB ülkelerinden 
tutunuz Rusya’ya, Çin’e ve oradan da Avusturalya 
kıtasına kadar uzanan hat boyunca pek çok dünya 
ülkesi ABD ve İsrail’i bu konuda hak ve adalete 
aykırı davranmakla suçladılar. Bu da gösteriyor ki, 
irapta mahalli olmayan desteklerden mahrum kal-
mak hak ve adalet talebi üzere birleşmiş bir İslâm 
dünyasını zayıflatmayacaktı. Tersine, bulunduğu 

Tasarının kabul edilme-
si hemen başkenti Doğu 
Kudüs olan bir Filistin dev-
leti kurulacak anlamına gel-
miyor elbette ki. Ancak hak 
ve adalet zemininde ABD ve 
İsrail’i ilzam edecek çalışma-
lar meşruiyet kazandı. Orta 
ve uzun vadede İslâm ülkele-
rinin kararlı duruşu, dünya 
ülkelerinin oylarını da kendi 
yanlarına çekecek ve işgalci 
İsrail’e dünyayı dar edecek-
tir. İsrail’in savaş ve askeri 
yaptırımlarla değil hukukun 
içine çekileceği bir mücadele 
dönemi başlamıştır.
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haklı konumda birlik içerisinde ısrar ettikçe ya-
nına hatırı sayılır manada insani destek de alabi-
lecekti. 

İslâm İşbirliği Teşkilatı, İstanbul zirvesinde ol-
dukça sağlam kararlar aldı. Öyle kimseye yaltak-
lanmak için alınan kararlar değildi bunlar. Ama 
hamaset kokan uzlaşmacı olmayan ve ilişkileri tı-
kayarak çözümsüzlüğe mahkûm edecek kararlar 
da değildi. Alınan kararların ana ekseninde hak ve 
adalet zemininde “iki devletin” de yaşama hakkını 
teslim eden kararlar vardı. 

İİT’nin İstanbul’da aldığı kararların ana başlık-
larını hatırlayalım: 
· İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını bil-

diren tek taraflı ABD kararı kınandı ve redde-
dildi. Bu kararın ve yapılan açıklamanın ulus-
lararası barış ve güvenliği hedef alan bir teh-
dit olduğu değerlendirildi. ABD’nin bu açıkla-
masının Kudüs’ün yasal statüsünün değiştiril-
mesine yöneldiği ve bu anlamda BM Güvenlik 
Konseyinin 478 (1980) ve 2334 (2016) karar-
larını açıkça ihlal ettiği ve ABD’nin derhal geri 
adım atması gerektiği ilan edildi. Bunu yap-
madıkça ABD’nin tarafsızlığını yitirdiği için bu 
meselede arabuluculuk rolünden vazgeçmiş 
sayılacağı vurgulandı. 

· İki devletli bir çözüme vurgu yapıldı. Başken-
ti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin var-
lığıyla kalıcı barışın sağlanabileceği uluslara-
rası topluma ilan edildi. İİT ülkelerinin Doğu 
Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti olarak ta-
nıdığı ilan edildi. Diğer dünya ülkelerinin de 
bu statüyü tanımaları gerektiğine vurgu yapıl-
dı ve tüm ülkelerin diplomatik misyonlarını 
Doğu Kudüs’e taşımaları çağrısında bulunul-
du. İsrail işgali ve onu destekleyen sömürgeci-
ırkçı politikalar haksız bulundu ve kınandı. 
BM’nin aldığı kararların arkasında durması ve 

bu kararları uygulamaya koymak için hareke-
te geçmesi istendi. BM Güvenlik Konseyinin 
derhal sorumluluk üstlenerek Kudüs’ün yasal 
statüsünü teyit etmesi gerektiği çağrısı yapıl-
dı. Gerekirse BM Genel Kurulunun 377A sa-
yılı “Barış için birleşme kararı” çerçevesinde 
toplanmaya tüm İİT ülkelerinin hazır olduk-
ları vurgulandı.

Zirve Kararları Neden Önemli?

Bir kere tarihte ilk kez İslâm ülkeleri üst ak-
lın, ABD’nin ve İsrail’in içinde olduğu bir konu-
yu hep bir ağızdan reddettiler. Üstelik de bunu 
Erdoğan’ın çağrısı üzerine bir hafta içerisinde yap-
tılar ve bu konuda ne kadar hassas olduklarını 
göstererek net bir tavır sergilediler ve sonunda net 
bir eylem planı ortaya koydular. 

İslâm ülkelerinin ortaya koydukları bu net ta-
vır ve eylem planının, önemli bazı küresel ak-
törleri kendi yanına çekeceği ta baştan belliydi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki liderli-
ği belli ki, sadece zirveyi toplayıp net bir karar al-
dırmakla kalmamış, onun çok ötesine uzanmış-
tı. Bu konuda yapılan hızlı temaslar hem Erdo-
ğan ve Türkiye’nin liderliğini pekiştirdi, hem de 
daha baştan olumlu sonuçlar doğurdu. AB men-
subu olan ve olmayan Katolik ve Ortodoks pek 
çok Hıristiyan Batı ülkesinin derhal İİT kararları-
nın yanında yer alması sağlandı. Birçoğu kararla-
rını hemen deklere ettiler. Hıristiyan dünya dışın-
da Hindistan, Çin ve Japonya gibi önemli aktör-
ler de İsrail ve ABD kararının karşısında oldukla-
rını hissettirdiler. 

Gelelim kararların analizine. İki devletli çö-
züm ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin 
devleti önerisi, zımnında bir uzlaşma barındıran, 
İsrail’i tanıyan ve Yahudilerin yaşam hakkına say-
gı duyan bir öneridir. İçinde “Yahudi düşmanlığı” 

İkinci görüş, çözümsüzlüğe mahkûm olmamak için sonradan bir alternatif olarak orta-
ya çıktı. 4 Haziran 1967 günü başlayan 6 gün savaşlarının ardından İsrail’in işgal etti-
ği bölgelerden çekilmesini ve iki devletli çözümü öngörüyor. İsrail’in bu savaşta işgal etti-
ği yerler Doğu Kudüs ve Batı Şeria. Bu görüşe zamanla tüm İslâm ülkeleri sıcak bakma-
ya ve savaşın ancak böylesi bir hakkaniyet zemininde bitirilebileceğine inanmaya başla-
dılar. Hatta Filistin davasının en tavizsiz mümessili olan HAMAS da yeni siyaset belge-
sine “4 Haziran 1967 sınırları içerisinde Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devle-
tinin kurulmasını milli mutabakat formülü olarak gördüğünü” eklemiş bulunmaktadır.
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barındırmayan, hak ve adalet dışında zımnında 
bir hesap barındırmayan bir öneridir. İsrail’i asla 
tanımak istemeyen radikal heveslerin aksine, 
ayakları yere basan, uygulanabilir olma olasılığı 
yüksek reel bir öneridir. 

İsrail meselesine İslâmî bakış nedir diye so-
rarsanız, buna iki türlü bakıldığını görürsünüz. 
Birincisi, gecekondu misali bir oldubittiyle kurul-
muş İsrail’i tamamen gayrı meşru saymak ve sava-
şı gerekirse ebediyete kadar sürdürmek. İkincisi 
de İsrail’i 1967 savaşında işgal ettiği Doğu Kudüs 
ve Batı Şeria’dan çıkarmak ve iki devletli bir çö-
züm sunmak. 

Birinci görüş Müslüman gönüllere su serper 
gibi görünse de realist olmadığı için konuyu çö-
zümsüzlüğe mahkûm etmiş, Filistinli Müslüman-
ların kendi haklarına kavuşmalarına değil, Filistin 
meselesi ve dramı üzerinden başka hesaplara yö-
nelmekle neticelenmişti. Bu görüş zamanla Filis-
tin üzerinden bir soğuk savaş yürütmeye dönüştü. 
Bu soğuk savaşın, kimler tarafından ve nasıl yürü-
tüldüğü herkesin malumu. Soğuk savaşlar, savaşı 
kazanmayı veya çözüm üretmeyi değil, karşılıklı 
gerilim içerisinde safları sık tutmayı hedeflerler. 
Olan ezilmekte olan insanlara olur. 

İkinci görüş, çözümsüzlüğe mahkûm olma-
mak için sonradan bir alternatif olarak ortaya 
çıktı. 4 Haziran 1967 günü başlayan 6 gün savaş-
larının ardından İsrail’in işgal ettiği bölgelerden 
çekilmesini ve iki devletli çözümü öngörüyor. 
İsrail’in bu savaşta işgal ettiği yerler Doğu Kudüs 
ve Batı Şeria. Bu görüşe zamanla tüm İslâm ül-
keleri sıcak bakmaya ve savaşın ancak böylesi bir 
hakkaniyet zemininde bitirilebileceğine inanmaya 
başladılar. Hatta Filistin davasının en tavizsiz mü-
messili olan HAMAS da yeni siyaset belgesine “4 
Haziran 1967 sınırları içerisinde Başkenti Kudüs 
olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını 

milli mutabakat formülü olarak gördüğünü” ekle-
miş bulunmaktadır. Burada HAMAS’ı diğerlerin-
den ayıran fark, İsrail’i işgalci ve zorba görmeye 
devam edecek olmasıdır. Yoksa 1967 sınırları içe-
risinde bağımsız bir Filistin kurmak, özünde za-
ten başkenti Batı Kudüs olan bir İsrail devletinin 
varlığını tanımayı gerektirir. 

Bu çözüm önerisinin realist olmasının bir ne-
deni de şu: Filistin Ulusal Konseyi’nin 15 Kasım 
1988’de kuruluşunu ilan ettiği Filistin devleti, 
dünyada mevcut ülkelerin yüzde 70’inden fazla-
sı (130 ülke) tarafından resmen tanınıyor ve Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “üye olmayan 
gözlemci devlet” sıfatıyla temsil ediliyor. Aslında 
bağımsız Filistin devleti BM tarafından da çoktan 
tanınmış demek ki. Geriye yalnızca diğer ayrıntı-
ların tamamlanması kalmış. O ayrıntıları tamam-
lamak için güçlü bir iradeye ihtiyaç vardı, İİT 
karaları onu gösterdi. Bu iradeyi sıkı bir çalışma 
takip ederse, mutlaka netice alınacaktı.

Evet, İstanbul zirvesinde alınan kararlar, alı-
şılagelmiş işlevsiz kınama ve endişe belirme ka-
rarlarının çok ötesinde somut ve sonuca odaklı 
görünüyordu.

Türkiye’nin Üstüne Vazife mi?

İsrail’i topyekûn gayrı meşru sayıp meseleyi 
çözümsüzlüğe mahkûm etmek isteyenlerin zulmü 
bir yana, Kemalist geçinen beyaz Türklerden de 
başka çatlak sesler yükselmeye başladı.

Bunlara göre Türkiye’de halk Kudüs ve Filistin 
meselesi için yırtınırken, Arap sokakları bomboş. 
Ne bir ses duyabiliyoruz ne de etkili gösterilere 
tanık olabiliyoruz? Araplar kendi meselelerini (!) 
etkin bir şekilde seslendirmezlerken, Türkiye’ye 
ne oluyor? Türkiye’nin bu yaptığı işgüzarlık mı, 
yoksa yüzünü Batıya dönmüş bir Türkiye, gerisin 
geriye mi dönüyor?
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Şöyle diyorlar ciddi ciddi: 34 yıl önce bağım-

sızlığını ilan etmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti, İslâm ülkeleri tarafından bağımsız devlet 

olarak tanınmış ve onun başkenti olarak da Lefko-

şa kabul edilmiş değil. Hal böyleyken, biz neden 

Filistin devletini bağımsız ve onun başkenti olarak 

da Doğu Kudüs’ü tanıyalım? Bunun benzeri daha 

nice vahim sorular…

El insaf. Ne Filistin KKTC’yle ne Kudüs 

Lefkoşa’yla bir tutulabilir. Ancak bir yerde kan, acı 

ve gözyaşı varsa, oraya destek vermek için Arap 

mı, Acem mi, Türk mü değil mi olduklarına ba-

kılmaz. Kıbrıslı Müslüman Türkler, Allah’a şükür 

ki, 1974 Barış Harekâtından sonra canlarını, mal-

larını, ırzlarını ve namuslarını koruyabilir hale 

geldiler. Herhangi bir işgalci güç tarafından göçe 

zorlanmıyorlar, işkenceye uğramıyorlar, kanun-

suz şekilde zindanlara atılmıyorlar, gösteri yapar-

larsa gerçek kurşunlarla öldürülmüyorlar. Bunla-

ra es kazara yeltenen olsa, karşısında orada halen 

konuşlu bulunan Mehmetçiği bulacak. Nispeten 

bir garantileri var. Gönül ister ki, diğer sorunları 

da halledilsin ve Kıbrıslı Müslüman Türkler kendi 

kendilerini rahat yönetebilecekleri bir statü elde 

edebilsinler. Ayrıca, hakkaniyetli çözüm arayışları 

halen devam ediyor. Rum tarafının inadı yüzün-

den sağlıklı bir çözüm sunan Annan Planı boşa 

çıkmış olmasına rağmen, hala çözüm için müza-

kereler sürüyor ve ortada bir savaş yok.

Kaldı ki, KKTC’yi sadece İslâm ülkeleri değil 

dünyada Türkiye’den başka hiçbir ülke tanıma-

mış. Filistin’in bağımsızlık kararını 130’dan fazla 

ülke tanımış şimdiye kadar. Kudüs ile Lefkoşa’nın 

mukayesesini yapmak tam bir safdillik. Bir yanda 

üç semavi dinin mukaddes saydığı bir belde, di-

ğer yanda Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında Ku-

zey ve Güney diye ikiye bölünmüş bir kent. Han-

gi aklı evvel yapar bu karşılaştırmayı? 

Kafayı ulusalcılıkla bozmuş zihinlerin anlama-

dığı bir şey de şu: Türkiye artık kendi bölgesinde 

cereyan eden kanunsuzluklara karşı nemelazım-

cı bir tavır sergilemiyor. O eski edilgen politikala-

rını çoktan değiştirdi. Bölgesindeki kanunsuzluk-

ların madden ve manen kendisini etkileyeceğini 

çok iyi biliyor. Bu bakımdan, evet üstüne vazife. 

Üstelik vazifesini daha önce İsrail’e çektiği “one 

minute” ihtarını bu kez abisine çekecek kadar da 

aşk ile yapıyor.

Genel Kurul Kararı Ne Getirir?

BM’den karar çıkartmanın komediye dönüşen 
zorluğunu hep beraber izledik. Türkiye zirvesinde 
alınan kararlar çerçevesinde hazırlanarak Mısır ta-
rafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 
sunulan ve Trump’ın açıkladığı kararın yok sayıl-
masını öngören karar tasarısı, ABD tarafından der-
hal veto edildi. Ancak Erdoğan panik yaratacak 
türden şeyler söylemeye devam ediyordu. Şöyle 
diyordu: Konuyu 377-A kapsamında BM Genel 
Kurulu’na götüreceğiz ve orada üçte ikilik çoğun-
luğu arayacağız. Türkiye ve Yemen’in BM Genel 
Kurulu’na götürdükleri tasarı ilk etapta askeri ted-
bir falan almayı değil, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıyan kararın iptal edilmesini istiyordu. 
21 Aralık 2017’de yapılan Genel Kurul oylaması 
ABD ve İsrail’i yalnızlaştırdı. 128 evet; 35 çekim-
ser oyuna karşı sadece 9 hayır oyuyla tasarı kabul 
edildi. ABD ve İsrail dışında hayır oyu veren ülke-
lerin bazı ada ülkeleri olması, onların bu konuda-
ki yalnızlığını gidermeye yetmedi.

Tasarının kabul edilmesi hemen başkenti 
Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulacak 
anlamına gelmiyor elbette ki. Ancak hak ve adalet 
zemininde ABD ve İsrail’i ilzam edecek çalışma-
lar meşruiyet kazandı. Orta ve uzun vadede İslâm 
ülkelerinin kararlı duruşu, dünya ülkelerinin oy-
larını da kendi yanlarına çekecek ve işgalci İsrail’e 
dünyayı dar edecektir. İsrail’in savaş ve askeri 
yaptırımlarla değil hukukun içine çekileceği bir 
mücadele dönemi başlamıştır. Artık savaşlar üze-
rinden dünyayı dizayn etme dönemi bitmiş, karşı-
lıklı rıza ile hukuk üzerinden dizayn etme dönemi 
başlamıştır. Güçlü olanın, dolarları olanın, silah-
ları/füzeleri olanın haklı olduğu dönemler bitmiş, 
tehditlerin sonuç vereceği dönemler kapanmıştır! 
Veya en azından artık yepyeni bir dönemin kapısı 
aralanmıştır

Hiç kuşkumuz yok. BM Genel Kurul kararıy-
la beraber İİT zirvesinde alınan kararlar amacına 
mutlaka ulaşacaktır. Yeter ki, bu kararların ar-
kasında güçlü bir iradeyle durmaya devam etsin 
imza sahipleri. Burada yapılacak şeyler artık belli: 
Üçüncü Filistin intifadasına maddi ve manevi an-
lamda olağanüstü destek verilecek; İsrail asker-
lerinin yaptıkları/yapacakları kanunsuzlukların 
yine olağanüstü derecede takipçisi olunacak ve 
İİT nezdinde alınan kararlara işlerlik kazandırıla-
cak. Örneğin, ilk adım olarak imza sahipleri Doğu 
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Kudüs’te Filistin elçiliği açabilirler. İsrail’in hukuki 
bir fiili durumla yüzleştirilmesi demektir bu. Bunu 
diğer hukuki muameleler takip etmeli mutlaka.

Ortadoğu’nun Yeni Dönemi

Bağımsız ve özgür Filistin’in kurulması bir 
yana, Ortadoğu’da ve hatta tüm dünyada güç den-
gelerinin değiştiği yeni bir döneme girdik demek-
tir. Çünkü ABD ve İsrail’e geri adım attıran bir ira-
denin dengeleri yerinden oynatmaması mümkün 
değil. Bu olursa Ortadoğu’da değişen güç dengesi 
önceleri Türkiye ve İran lehine, sonraları da Mısır 
ve Suudi Arabistan lehine değişecek demektir.

Hâlihazırda bölgenin en istikrarlı iki ülkesi 
olan Türkiye ve İran’ın olaydan güçlü çıkmasını 
anladık da Mısır ve Suudi Arabistan nereden çıktı, 
diyeceksiniz. Bu denklem onları da kendine dâhil 
edecek çünkü. Bölgenin istikrarı, bölgedeki lider 
ülkelerin hak, adalet ve hukuk zemininde güçlen-
mesinden kaynaklanıyor çünkü.

Dikkat ediniz, İstanbul zirvesine son dakikada 
kerhen düşük düzeyli katılım gerçekleştirdiler Mı-
sır ve Suudi Arabistan. Bu iki ülkeden Mısır elini 
çabuk tutarak ABD’nin veto ettiği karar tasarısını 
BMGK’ya sundu. Bu, denklemin büyülü gücü işte. 
Mısır’daki Sisi yönetimi seçilmiş bir iktidarla çok 
çabuk el değiştirecek, Suudi hanedanlığı başara-
bilirse yürütmeyi parlamenter sisteme devrederek 
ayakta kalmaya çalışacak, başaramazsa federasyon 
veya bölünmeleri göze alacak.

Daha durun, bu gerçekleşirse ABD’nin Orta-
doğu’daki egemenliği zayıflayacak, hatta giderek 
sona erecek. Son zamanlarda ABD’nin Suriye üze-
rinden aldığı yanlış kararlar yüzünden bölgede 
Rusya’nın hiç olmadığı kadar güçlendiği, Türkiye 
ve İran’ın güçlerini pekiştirerek artırdığını söyleyen 
uzmanların sayısı hiç de az değil. Bu yorumların 
spesifik olarak neyle ilgili oldukları bizi ilgilendir-
mese de bunların bizi götürdüğü ortak kanaat, bi-
zim de ilgilendiğimiz asıl nokta. Soğuk savaş son-
rası başlayan ABD’nin küresel hâkimiyetini tesis 
etme gayreti başarıya ulaşmadı. ABD’yi tüm dün-
yanın jandarması yapma projesi birilerinin elin-
de patladı. Filistin devleti reel olarak kurulursa, 
pimini çektikleri bombalar ABD ve İsrail’in elinde 
patlamış olacak. Bu açıkça dünyanın tek kutuplu 
yönetimine son verecek. Tüm dünyada dengele-
ri değiştireceğini düşündüğümüz konu bu işte.

Ancak dünyanın tek kutuplu yönetiminin son 
bulması, eskisi gibi iki kutuplu bir sisteme geri 
dönüleceği anlamına gelmiyor elbette ki. Bundan 
sonraki dönemler için çok kutuplu yeni bir dönem 
öngörülüyor dünyada. Burada ABD’nin AB’nin, 
İngiltere’nin, Rusya’nın, Çin’in, Hindistan’ın ve 
orta vadede İslâm dünyasının, çok kutuplu bu 
yeni dünyanın itim-çekim dengesini oluşturacağı-
nı söyleyebiliriz.

İslâm dünyasının zamanla lider ülkeler doğu-
racağını ve bunların potansiyel olarak Türkiye, 
Pakistan, İran, Mısır ve nihayet Suudi Arabistan 
olduğunu söylemekte yarar var. Bu potansiyele sa-
hip ülkelerin hayırda yarışmalarından ve -birbir-
lerine çelme atmadan, kıskançlık ve bağy duygu-
suna kapılmadan- başı çekmeye çalışmalarından 
hem kendileri hem tüm İslâm dünyası hem de 
tüm insanlık karlı çıkacaktır.

Biz şahsen öteden beri bölgedeki lider ülkele-
rin kendi iç demokrasileriyle buluşmalarını, bu 
ülkelerin adalet ve hukuk ülkeleri olmaları duru-
munda Ortadoğu’nun durulacağını, hatta İsrail’in 
de hukuk dairesine zorunlu olarak çekileceğini 
güçlü olarak seslendirenlerdeniz. Bakınız, tam 2 
yıl önce Bilge Adamlar dergisinde (15.01.2016) 
yayınlanan bir yazımızda aynen şunu demişiz: 
“Bölgenin doğal liderlerinin Türkiye, İran ve biraz 
da Mısır olduğunu söyledik. Son zamanlarda Su-
udilerin de Arap Yarımadası ve Körfez’de Hanbe-
li-Selefi damarı taşıyan bir güç olmaya çalıştığına 
dair emareler var. Şu da var ki, bölge liderlerinin 
bölgedeki ağırlığına saygı duyulsun demek, elbet-
te ki bölgeyi bunlar sömürsün, demek değildir. 
Lider ülkeler kendi kültürel havzalarıyla ilgilenir-
ken bilgi ve tecrübe paylaşımı başta olmak üzere, 
tarihi ağırlık ve birikimlerini ortaya koysunlar; 
üretim, ticaret ve kalkınmalarını birlikte planla-
sınlar; bunu yaparken uluslararası oyunlara ma-
ruz kalmasınlar, demektir.” İslâm dünyasının se-
lameti lider ülkelerin kendi kültürel havzalarıyla 
hak ve adalet zemininde buluşma koşullarının 
temin edilmesinden geçiyor. Bölgenin bu anlam-
da yeniden inşa sürecine girdiği bir dönemde bu 
kapının sonuna kadar açıldığını görüyoruz.
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  KUDÜS KRİZİ BAĞLAMINDA FİLİSTİN SORUNU 

Kudüs Krizi Bağlamında
Filistin Sorunu

B ilindiği gibi Kudüs dünyanın en eski kutsal 
yerleşim yerlerinden biridir. Şehrin eski ismi 

çivi yazısı tabletlerde “Salim’in Şehri” anlamına 
gelen1 “Urusalime” olarak geçmektedir ve tarihi 
M.Ö. 2040’lı yıllara değin uzanır. Şehirdeki yapı-
laşmalar M.Ö. 9. yüzyılda Hz. Davud’un şehri fet-
hiyle birlikte başlamıştır. Üç dinin de kutsal mer-
kezlerinden biri olan Kudüs, uzun tarihi boyunca 
2 kez yok edilmiş, 23 kez kuşatılmış ve 52 kez sal-
dırıya uğramış, 44 kez istila edilmiştir. Şehir Ya-
hudiler için “vaad edilmiş topraklar”, Müslüman-
lar için ilk kıble, Hz. Peygamberin miraca yüksel-
diği yer, Hristiyanlar içinse Hz. İsa’nın ziyaret et-
tiği, havarileriyle toplantılar yaptığı hatta çarmı-
ha gerildiği yer olması hasebiyle önemli ve kut-
saldır. Ayrıca Tevrat’ta Hz. Davud’un saltanatının 
şehirde ebedi devam edeceği vaadi vardır. Önce-
leri Mısır’ın elinde bulunan şehrin krallık ve iba-
det merkezi oluşu Hz. Davud ve ordusunun M.Ö. 
8.yy’da şehri fethetmesiyle başlamıştır. Şehirdeki 
ibadethanelerin ilki olan “Süleyman Mabedi” is-
minden de anlaşılabileceği üzere Hz. Davud’un 
oğlu Hz. Süleyman döneminde inşa edilmiş, ma-
bed daha sonraları Yahudilerin esas merkezi ha-
line gelmiştir. İlkçağda şehir Yahudilerden sonra 
Asurlular, Babiller, Persler, Makedonya Krallığı ve 
Bizans gibi çeşitli devletlerin istilasına uğramıştır. 

Kudüs’ün Fethi ve Sonrasında Yaşananlar

Ortaçağ’da şehir Hz. Ömer’in orduları tara-
fından 638 yılında Bizans’tan alınmış ve Müs-
lümanların eline geçmiş ve uzun tarihi boyunca 
“Harem-i Şerif”, “Beytü’l-Makdis” veya “Kudüs” 

gibi farklı isimlerle isimlendirilmiştir. 1073’te şeh-
rin kontrolü Selçuklu kumandanı Atsız tarafın-
dan ele geçirilmiş ve şehir 1098’de Fatımiler ta-
rafından ele geçirilene dek Selçuklu Devleti’nin 
egemenliği altında kalmıştır. Fatımilerin şehri ele 
geçirmesinden sadece bir sene sonra şehir Birin-
ci Haçlı Seferi’nde (1099) ele geçirilmiş ve 1187 
yılına değin Hristiyanlarda kalmıştır. 1187 yılın-
da Selahaddin Eyyubi liderliğinde Eyyubi devle-
tinin fethiyle şehrin kontrolü yeniden Müslüman-
ların eline geçmiş ve 1260 yılına kadar şehir Ey-
yubilerde kalmış, 1260 yılında ise şehrin kontro-
lünü Memluklerin eline geçmiştir. 1517’de şehrin 
kontrolü bir diğer Türk devleti Osmanlı’ya geçmiş 
ve 1917 yılına kadar 400 yıl Osmanlı’da kalmıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde altın çağını 
yaşayan şehirde birçok bina bu dönemde onarıl-
mış, şehre modern posta sistemi getirilmiş, şehrin 
modernleştirilmesine çalışılmış ve Osmanlı yöne-
timi boyunca şehir önemini korumuştur. Filistin 
bölgesi ve Kudüs, Siyonist hareketin kurucu ba-
bası Theodore Herzl II. Abdülhamid’den şehrin ve 
Filistin’in Yahudilere bir yerleşke olarak verilmesi-
ni istemiş ve özerklik talep etmiştir. 1896’dan iti-
baren 6 yıl boyunca süren yoğun görüşmelere rağ-
men Abdülhamid Herzl’in isteğine yanaşmamış, 
vatan olarak Yahudilere Mezopotamya ve çevre-
sini (bugün K. Irak ve çevresini) önermiş ancak 
Herzl bu öneriyi kabul etmemiştir. Bilinenin ak-
sine Abdülhamid ile Herzl arasındaki görüşmeler 
oldukça sıcak bir atmosferde geçmiş hatta Herzl’e 
Mecidiye nişanı dahi verilmiş ve Herzl de görüş-
meler esnasında -her ne kadar daha sonra ağız de-
ğiştirip Osmanlı ve II. Abdülhamid aleyhine be-

M. Samet TOMAKİN

Her ne kadar bağlayıcılığı olmasa da Trump’ın kararının İsrail açısından önemli bir 
kazanım olduğunu söylemek mümkündür. Şu ana değin umduğunu bulamasa da İsrail 
yönetiminin bundan sonraki hedefi, ABD’nin de desteğiyle başta Avrupa olmak üzere 
olabildiğince çok devletin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını sağlamak olacaktır.
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yanatlarda bulunsa da- Abdülhamid’i Yahudilerin 
tek dostu olarak nitelemiştir. 

1917 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Bri-
tanya İmparatorluğu’nun arasında geçen savaş-
ta Osmanlı Ordusu yenilmiş ve Filistin’in kont-
rolü İngiliz mandasına geçmiş, 1917’de kazanı-
lan savaş sonrası 1922’de Lozan görüşmelerinde 
ülkenin-şehrin kontrolü geçici olarak İngilizlere 
bırakılmıştır. Özellikle Kudüs’te ülke İngiliz yöne-
timi altındayken Arap isyanları patlak vermiştir. 
İngiliz mandasının sona erdiği 1947 sonrası BM 
şehre özel bir statü (Corpus Seperatum) vermiş-
tir. 1948 yılında İngilizlerin ülkeden çekilmesi-
kimilerine göre şehrin yönetimini Yahudilere terk 
etmesi sonrası İsrail bağım-
sızlığını ilan etmiş, akabin-
de İsrail’in bağımsızlık ila-
nına karşı Arap devletleri ile 
İsrail arasında bir savaş pat-
lak vermiş, savaşı İsrail ka-
zanmış ve Batı Kudüs’ün 
kontrolünü ele geçirmiştir.2 
Sonuç itibariyle 1948 Arap-
İsrail savaşı İsrail’in galibiye-
tiyle ve Kudüs’ün bölünme-
siyle sonuçlanmıştır. Yoğun 
görüşmeler sonrası İsrail ile 
Mısır, Lübnan, Ürdün ve Su-
riye arasında 1949 yılında 
Armistice Antlaşması imza-
lanmış, antlaşmaya göre şe-
hir bölünmüş, Doğu Kudüs 
Ürdün’de kalmıştır. Savaşın 
taraflarından Irak ve Suudi 
Arabistan ise İsrail ile ant-
laşma imzalamaya yanaşmamıştır. Antlaşma Yeşil 
Hat Antlaşması olarak da bilinir.3 

5 Aralık 1948 günü Başbakan Ben Gurion bir 
demecinde Kudüs’ün İsrail’in bir parçası olduğu-
nu beyan etmiş ve açıklamadan sekiz gün sonra 
İsrail Meclisi Knesset Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
ilan etmiştir. 

1948 yılında Ürdün kontrolüne bırakılan 
Doğu Kudüs, Ürdün tarafından 1950 yılında res-
mi olarak ilhak edilmiş ve 1953 yılında ikinci baş-
kent ilan edilmiş, ilhakı sadece Birleşik Krallık ve 
Pakistan resmi olarak tanımış Doğu Kudüs’te Ür-
dün hâkimiyeti 1967 Altı Gün savaşına kadar de-
vam etmiştir. Daha önce İsrail Ürdün’le tarafsızlık 
antlaşması imzalamasına rağmen Ürdün, Mısır’la 

yaptığı antlaşmanın bir gereği olarak 6 Gün 
Savaşları’nın ikinci günü yani 7 Haziran 1967’de 
İsrail’e saldırarak antlaşmayı bozmuştur. 6 Gün 
Savaşları olarak bilinen savaş 10 Haziran 1967 
günü sona ermiş, İsrail galip gelmiş, Doğu Kudüs 
ve West Bank de İsrail tarafından işgal edilmiştir. 
Savaşın bitiminden 3 hafta sonra da İsrail mevcut 
sınırlarını Doğu Kudüs ve 28 Filistinli köyünün 
de içinde bulunduğu West Bank’ı da içine alacak 
şekilde genişletmiş ve buraları da ilhak ettiğini 
açıklamış ancak bu açıklama uluslararası toplum 
tarafından kabul görmemiştir.4 Bu bölgelerin ilha-
kı sonrası ilk dönemler her ne kadar Filistinlilere 
de vatandaşlık hakkı ve oturma izni gibi haklar 

verildiyse de zamanla bu 
bölgelere yeni yerleşim bi-
rimleri açılmış ve bu birim-
lere Yahudi nüfus yerleştiril-
miştir. 6 Gün Savaşlarından 
sonraki dönemde Kudüs’ün 
nüfusu keskin bir biçimde 
yaklaşık %200 oranında art-
mıştır. 1980 yılında şehrin 
tamamı hukuken İsrail ta-
rafından başkent ilan edil-
miştir. Arap nüfusun şehirde 
daha hızlı artması üzerine 
İsrail yönetimi paniğe ka-
pılmış ve buna karşı önlem 
alınması kararlaştırılmış ve 
bu karara binaen İsrailli yer-
leşimcilerden oluşan halka 
semtler (Ring Neighborho-
od) oluşturulması önerilmiş 

ve kabul edilmiştir. Bu plana göre 1967 yılı son-
rası Doğu Kudüs’te 8 tane yerleşim yeri oluştu-
rulmuş, ancak uluslararası toplum Doğu Kudüs’te 
İsrail varlığını-işgalini kabul etmediği için bu yer-
leşim yerleri de yasadışı olarak nitelendirilmiş ve 
kabul edilmemiştir.5 

Trump’ın Kudüs’ü Tanıma Kararı ve
Tansiyonun Yükselmesi

6 Aralık 2017 uzunca süredir ortalıkta dola-
şan tehlikeli bir söylentinin gerçeğe dönüştüğü bir 
gün oldu, 1995’ten bu yana ABD başkalarının ilan 
için “doğru zaman”ı bekledikleri ve ilan etmek-
ten kaçındıkları ABD’nin Kudüs’ü tanıma kararını 
özellikle Türkiye’nin karar öncesi yoğun diplo-
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matik temaslarına ve ikna çabalarına rağmen 22 
sene sonra6 ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump 
gerçekleştirdi ve ABD’nin Kudüs’ü tanıdığını ilan 
etti. Trump yaptığı açıklamada ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanımasının aslında “de 
facto” (uygulamada) olan bir gerçeği hukuken 
tanımaktan öte bir anlam taşımadığını ifade etti 
ve ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması için 
talimat verdiğini söyledi. Kararın iki devletli çö-
zümden ABD’nin vazgeçtiği anlamına gelmediğini 
söyleyen Trump kararın barışa katkıda bulunabi-
lecek bir adım olduğu iddiasında bulundu.7 Bu 
kararın ardından ABD Kudüs’ü başkent olarak 
tanıyan, Çek Cumhuriyeti ve Vanuatu’dan sonra 
3. Devlet oldu, ABD’nin kararından birkaç gün 
sonra ABD’den çok ciddi maddi menfaatleri olan 
Guetamala da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ta-
nıdığını ve elçiliğin Kudüs’e taşınma talimatının 
verildiğini açıkladı.8 Beklendiği üzere karar tüm 
dünyada özellikle İslâm dünyasından kahir ekse-
riyetle infial yarattı, Filistin’de tansiyon yeniden 
yükseldi ve İsrail karşıtı yapılan onlarca gösteriye 
karşı İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sert 
oldu, çıkan olaylarda şu ana değin 15 Filistinli 
hayatını kaybetti, 2908 kişi yaralandı ve 500 Filis-
tinli tutuklandı.9 Fransa, Almanya ve İngiltere da 
dâhil olmak üzere birçok ülke kararı sürece zarar 
verici yanlış bir adım olarak nitelendirdi, kararı 
kınadı ve kararın desteklenmeyeceğini açıkladı, 
özellikle Türkiye’nin karara ilişkin açıklamaları-
nın tonu bir hayli sertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ABD’yi ortalığı karıştırmakla suçladı ve kararın 
bölgeyi ateş çemberine atmaktan başka bir anlam 
taşımayacağını dikkat çekti.10 Karar öncesinde, 
kararın çıkması halinde İslâm İşbirliği Teşkilatı’nı 
İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağıracağını ilan 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine 
13 Aralık 2017’de İstanbul’daki toplantıya, 57 

üyesi bulunan teşkilatın 48 ülke temsilcisi katıl-
dı, toplantıya Suudi Arabistan beklendiği gibi ol-
dukça düşük bir düzey olan “bakan yardımcısı” 
düzeyinde katıldı. Toplantı sonrasında teşkilat so-
nuç bildirgesinde, tüm ülkeler 1967 sınırları olan 
Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanımaya 
çağırıldı ve kararın önce BM Güvenlik Konseyi’ne 
ardından da engellenmesi/veto edilmesi halinde 
BM Genel Kurulu’na taşınacağı deklare edildi. Ka-
rar BM Güvenlik Konseyi’ne götürüldü. Konsey’in 
15 üyesinin 14’ü ABD’ye kararından vazgeçme 
çağrısı yapılmasını öngören tasarıya destek verir-
ken ABD tasarıyı veto etti ve tasarı reddedildi.11 
Kararın BM Genel Kurulu’nda görüşülmesi öncesi 
önce ABD’nin BM temsilcisi Nikki Haley’nin BM 
üyesi devletlere tehdit içerikli bir e-posta yolladı-
ğının ortaya çıkmasının ardından Trump oylama 
öncesi yaptığı açıklamada Genel Kurul üyelerini 
açık açık tehdit etti ve tasarı lehinde oy kullanan-
lara ABD desteğinin kesileceğini açıkladı.12 Ancak 
tüm bu tehditlere rağmen 21 Aralık 2017 günü 
yapılan oylamada BM Genel Kurulu’na götürülen 
karar tasarısı 128 “evet” oyuna karşılık 9 “hayır” 
oyuyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi, 35 ülke 
çekimser kaldı. Her ne kadar bağlayıcılığı olmasa 
da böylece BM Genel Kurulu ABD’nin Kudüs’ü ta-
nıma kararını reddeden tasarıyı kabul etmiş oldu.13 
Karar öncesinde BM için “yalanlar evi” benzetmesi 
yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu karar 
sonrası Trump ve kendilerine destek veren ülke-
lere teşekkür etti ve kararın kendileri için hiçbir 
hükmü olmadığını beyan etti. Kararı başta Türki-
ye ve İslâm ülkeleri olmak üzere karara karşı olan 
ülkeler memnuniyetle karşıladı.14 Oylama sonrası 
her ne kadar kaydadeğer büyük bir gelişme ol-
masa da hali hazırda Filistin’de gösteriler devam 
etmekte, diplomatik olarak da özellikle Türkiye 
konuyu sıcak tutmaya devam etmektedir. 

Genel Değerlendirme

Bilindiği üzere Filistin sorunu kökleri 1917 
İngiltere’nin Balfour Deklarasyonu’na hatta 
Siyonizm’in kurucusu Theodore Herzl’ın 19. yüz-
yıl sonlarındaki faaliyetlerine değin götürülebile-
cek asırlık bir hadisedir. 19. yüzyıl sonrası Siyo-
nist hareket ile birlikte Yahudiler için yurt edinme 
faaliyetine başlayan Yahudiler bunun için Filistin’i 
seçmiş, bu hedeflerine uzun uğraşları ve faaliyet-
leri sayesinde 1917 Balfour Deklarasyonu sonra-
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sı ulaşma fırsatı bulmuşlar ve sistematik göç, işgal 
ve asimilasyon politikaları neticesinde bugün Fi-
listin topraklarının %78’inin kontrolünü ellerine 
geçirmişlerdir, sonuçta Filistin’in elindeki toprak-
ların oranı %22’lere kadar düşmüştür. Geride ka-
lan asırlık zaman zarfında İsrail gerek lobi faaliyet-
leri, gerek kalkınma hamleleri, gerekse askeri tek-
nolojisi ve kapasitesindeki iyileştirmeler sayesinde 
mücadelede üstün taraf haline gelmiş, bu duruma 
bir de İsrail’in Filistinlilere karşı acımasız, oran-
tısız tutum ve davranışları da eklenince bugün-
kü durum kaçınılmaz olmuştur. Bu zaman zar-
fında gerek Arap devletleri gerek gücü nispetin-
de Filistinliler 1948 bağımsızlık ilanı sonrası boş 
durmamış, İsrail’le mücadele etmeye çalışmış hat-
ta İsrail’le savaşa girmekten dahi çekinmemişler-
dir. 1948 1. Arap- Savaşı, 1967 Altı Gün Savaşla-
rı, 1987 Birinci İntifada ve 2000 İkinci İntifada bu 
savaşlardan-çatışmalardan bazılarıdır. Filistin’de 
de 1960’lı yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
kurulmasıyla birlikte İsrail’e karşı örgütlü dire-
niş ivme kazanmış, FKÖ’yü Hamas da dahil ol-
mak üzere başkaca direniş örgütlerinin kurulma-
sı takip etmiştir. 

Her ne kadar savaş derecesinde olmasa da baş-
ta Türkiye olmak üzere diğer Müslüman devletle-
rin de bu süreçte Filistin’e gerek diplomatik ge-
rek finansal ciddi yardımlarının olduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır. Ancak tüm bu çabaların şu ana 
değin Filistin’de beklenen sonucu verdiğini söy-
lemek pek de mümkün değildir. Nitekim iki dev-
letli çözüme yönelik gerek askeri gerek diploma-
tik çabalar şu ana değin yetersiz kalmış, soruna ne 
askeri ne diplomatik bir çözüm bulunabilmiş, ak-
sine Filistin topraklarında İsrail işgali ve Yahudi 
nüfus gün be gün artmış ve artmaya da devam et-
mektedir. İsrail’in Filistinlilere karşı acımasız, dış-
layıcı, orantısız ve hukuksuz güç kullanımı kimi 
zaman şiddetini de artırarak halen devam etmekte 
ve yakın yahut orta vadede sona ereceğe de ben-
zememektedir. Filistin halkı için durum her ge-
çen gün daha kötü bir hal almakta, Filistinlilerin 
elektrik, su, barınma ve besin gibi en temel insa-
ni ihtiyaçlara dahi erişimleri daha da zorlaşmakta-
dır. Bugün Filistin’e yönelik farkındalık, destek ve 
çaba artmış gibi görünse de bu destek ve çabaların 
sorunu çözme noktasında yeterli olduğunu söyle-
mek mümkün değil. 

Şu ana değin sadece İslâm dünyasının de-
ğil uluslararası toplumun da başta BM nezdinde-

ki çözüm arayışları istenilen sonucu verememiş-
tir. İsrail BM’nin kendi aleyhindeki karar tasarı-
larına ve çağrılarına kulak tıkamış, tutum ve po-
litikalarında herhangi bir değişikliğe gitmemiş-
tir. Bunda ABD’nin İsrail’e desteğinin yadsınamaz 
bir etkisi vardır. Nitekim ABD’nin İsrail’e finan-
sal, diplomatik ve askeri açık desteği, gerek BM 
gibi uluslararası kuruluşların gerekse uluslararası 
toplumun çözüm çabalarının sonuçsuz kalmasın-
da, Arap-İsrail savaşlarının İsrail lehine sonuçlan-
masında payı büyüktür. ABD gibi küresel bir gü-
cün desteğini alan İsrail uzlaşmaz ve sorumsuz tu-
tumunu sürdüregelmiş, çözüm önerilerine pek de 
yanaşmamıştır. Dolayısıyla bu durum değişmedi-
ği müddetçe -hâlihazırdaki başta BM olmak üzere 
uluslararası kuruluşların yapılanmalarının karar 
almada ve uygulamada yetersiz olduğu göz önün-
de bulundurulduğunda- Filistin’de çözüm konu-
sunda başarıya ulaşılması oldukça güç gözükmek-
tedir. Dahası İsrail sadece ABD desteğine güven-
memekte, aynı zamanda nükleer güç edinmek ve 
geliştirmekten genel kalkınma hamlelerine, askeri 
silah ve teçhizat alımlarından yapımına kadar bir-
çok alanda yoğun faaliyet göstermekte ve her ge-
çen gün ülke daha da gelişmektedir. Ayrıca İsra-
il çevre ülkelerle diplomatik ilişkileri sürekli ge-
liştirmeye çalışmakta, çevre ülkelerinin yönetim-
lerinin değişme süreçlerine gizli yahut aleni etki-
de bulunmaktadır. Mısır’da Filistin lehine bir Fi-
listin politikasına sahip Müslüman Kardeşler’in 
-Mursi’nin- darbeyle indirilmesi ve akabinde dar-
beci general Sisi’nin görevi devralması ve ülkenin 
Filistin politikasının İsrail lehine değişmesi bir te-
sadüf olmasa gerektir. Benzeri bir biçimde bugün-
lerde Suudi Arabistan’ın gizli bir biçimde İsrail’le 
görüştüğü, dahası İsrail’in veliaht Prens Muham-

İsrail sadece ABD desteğine güvenmemek-
te, aynı zamanda nükleer güç edinmek ve 
geliştirmekten, genel kalkınma hamleleri-
ne, askeri silah ve teçhizat alımlarından 
yapımına kadar birçok alanda faaliyet 
göstermektedir. Ayrıca İsrail çevre ülke-
lerle diplomatik ilişkileri sürekli geliştir-
meye çalışmakta, çevre ülkelerinin yöne-
timlerinin değişme süreçlerine gizli yahut 
aleni etkide bulunmaktadır.
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med Bin Selman’ı gizli de olsa desteklediği ve sıkı 
ilişkilere sahip olduğu çeşitli vesilelerle medya-
ya yansımıştır. Hatta taraflar resmi açıklamalar-
da iki ülke arasında gizli görüşmelerin yapıldığını 
kabul dahi etmiştir.15 Dahası ülkede Selman’a ya-
kın haber organlarının İsrail yanlısı çizgisi ve ül-
kede kimi müftü ve din adamlarının İsrail’i öven 
hatta İsrail’e karşı mücadelenin caiz olmadığına 
ve Hizbullah’a karşı İsrail’le iş birliği yapılabile-
ceğine dair fetvaları16 da bu ilişkisinin bir diğer 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. İsrail’in Bir-
leşik Arap Emirlikleri ile de benzeri bir biçimde 
yakın irtibat halinde olduğu bilinmektedir. Nite-
kim BAE generallerinden Abdullah el-Haşmi bir 
röportajında İsrail ile BAE’nin 
“kardeş”, ABD’nin de “abi” ol-
duğunu ilan edebilmiştir, ta-
rafların gizlice görüştükleri de 
basına yansımıştır.17 

Kudüs özelinde ise 
hâlihazırdaki durum aslın-
da malumun ilamıdır. Nite-
kim ABD’nin 1995’ten beri-
dir Kudüs’ü İsrail’in başken-
ti olarak tanıma niyeti olduğu 
ancak farklı gerekçelerle ABD 
başkanları tarafından ötelendi-
ği bilinen bir gerçektir. Şimdi-
ki tek fark bu kararın Trump 
tarafından hayata geçirilmesi-
dir. Her ne kadar kararın bağ-
layıcılığı olmasa da kararın İs-
rail açısından önemli bir ka-
zanım olduğunu söylemek 
mümkündür. Şu ana değin 
umduğunu bulamasa da İsra-
il yönetiminin bundan sonraki 
hedefi ABD’nin de destekleriyle başta Avrupa ol-
mak üzere olabildiğince çok devletin Kudüs’ü İs-
rail başkenti olarak tanımasını sağlamak olacaktır. 

Trump’ın kararına karşı Türkiye’nin öncülü-
ğünde İİT’nin toplanması ve sonuç bildirgesin-
de teşkilatın Trump’ın kararını kınaması ve diğer 
ülkelere Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ola-
rak tanıma çağrısı, akabinde Trump’ın kararının 
önce BM Güvenlik Konseyi, ardından da BM Ge-
nel Kurul’una götürülmesi ve buradan Trump’ın 
Kudüs kararının geçersiz sayılması sonucunun 
çıkması ve BM’nin diğer ülkelere kararı tanımak-
tan yahut elçiliklerini Kudüs’e taşımaktan kaçın-

ma çağrısı yapması olumlu gelişmelerdir. Kararın 
bir bağlayıcılığı bulunmasa da, gerek BM’nin bu-
günkü mevcut yapısıyla uluslararası toplumun so-
runlarını çözmede yetersiz kaldığını, gerek ABD 
ve İsrail’in onca tehdit ve çabalarına rağmen is-
tediklerini elde edemeyeceklerini göstermesi, ge-
rekse Filistin’e moral desteği olması bakımınıdan 
önemli olduğu söylenebilir. Bunun haricinde orta-
ya çıkan uygun atmosferden hareketle Türkiye’nin 
çoktandır dillendirdiği BM yapısında reform öne-
rileri yeniden gündeme getirilebilir. Ancak son 
kertede gerek İİT gerek BM kararlarından çözü-
me yönelik net bir etki beklemek de gerçekçi ol-
mayacaktır.

ABD açısından ise durum 
biraz daha farklıdır. En son 
açıklanan ABD Ulusal Gü-
venlik Stratejisi’nden de an-
laşılabileceği üzere ABD’nin 
yeni dönem politikalarında 
en önemli ve tek unsuru ken-
di çıkarları olarak benimseyen 
Trump yönetiminin Kudüs ko-
nusunda ABD karşıtı tutum 
sergileyen devletlere “fatura” 
kesmesi kuvvetle muhtemel-
dir. Dolayısıyla geniş çaplı bir 
“intikam” politikasının hazır-
lıklarını yapıyor olması, baş-
ta Türkiye olmak üzere birçok 
devlet aleyhine kararlar alma-
sı, yaptırım uygulaması yahut 
ABD yardımlarını kesmesi ya-
kın gelecekte ABD politikala-
rından biri olabilecektir.

Peki bu durumda ne yapıl-
malıdır? Sorunun geride ka-

lan 100 yıllık tarihi irdelendiğinde farklı bir so-
nuç elde etmek için farklı bir yol izlemenmesi ge-
rektiği açıktır. Diğer bir deyişle şu ana değin iz-
lenen yol değişmediği takdirde Filistin artan bir 
ivmeyle sorun olmaya devam edecek, orta yahut 
uzun vadede İsrail ülkedeki hedeflerine belki ta-
mamen ulaşabilecektir. Nitekim ülkede Filistinli 
nüfus her geçen gün azalmakta, buna karşın İsra-
illi nüfus artmakta, dahası İsrail yerleşim birimle-
ri vasıtasıyla her geçen gün bölgedeki işgal sınırla-
rını daha da genişletmekte ve ülkede yaşayan Fi-
listinlilerin ya hakları gaspedilmekte ya Filistinli-
ler öldürülmekte, tutuklanmakta yahut göç etmek 

İslâm ülkelerinin, gerek 
nükleer-askeri, gerek tek-
nolojik, gerekse düşün-
sel yahut ekonomik ola-
rak gelişmiş devletler-
le boy ölçüşebilecek bir 
seviyeye gelmeden, üret-
meden -Filistin de dâhil 
olmak üzere- mezhepçi-
likten terör faaliyetlerine, 
ekonomik sömürüden bir 
başka devletin askeri ope-
rasyonuna hatta işgaline 
değin çok geniş bir yel-
pazedeki sorunlarına bir 
çözüm üretemeyecekleri 
açıktır.
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durumunda veya sınırlı bir bölgede ciddi zorluk-
lar içerisinde yaşamak zorunda bırakılmaktadır-
lar. Öncelikli yapılması gereken, teoride İslâm ül-
keleri, pratikte İslâm İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke-
ler arasındaki her anlamda ilişkileri geliştirmek ve 
Filistin hassasiyetini diri tutmaktır. Maalesef Tür-
kiye dışında diğer ülkelerin bu anlamda kayda-
değer bir gündemi ve çabası olduğunu söylemek 
de oldukça güçtür. Dolayısıyla teşkilat üyesi diğer 
ülkelerin de sorunu “dert” edinmeleri noktasında 
ikna edilmesi bu süreçte oldukça önemlidir. 

Bu süreçte yapılması gerekenleri kısa, orta ve 
uzun vade şeklinde ortak bir akılla ve iradeyle 
planlamak ve yönetmek yine sürece olumlu kat-
kıda bulunabilecek bir diğer icraat olacaktır. Kısa 
vadede yapılması gerekenler arasında, İİT’nin 
kapsamının genişletilmesi ve teşkilatın yapısını 
gerektiğinde askeri seçeneklerin, medya ve propa-
ganda faaliyetlerinin de devreye kısa zaman içeri-
sinde sokulabileceği şekilde yeniden düzenlenme-
sidir. Orta vadede, bunların etkin kılınması ve üye 
ülkeler arasındaki işbirliği düzeyinin ve kapsamı-
nın genişletilmesidir. Uzun vadede yapılması ge-
rekenlerin ise aslında en etkili sonucu üretebile-
cekleri söylenebilir. Nitekim İslâm ülkelerinin ge-
rek nükleer-askeri, gerek teknolojik, gerekse dü-
şünsel yahut ekonomik olarak gelişmiş devletler-
le boy ölçüşebilecek bir seviyeye gelmeden, -Filis-
tin de dâhil olmak üzere- mezhepçilikten terör fa-
aliyetlerine, ekonomik sömürüden bir başka dev-
letin askeri operasyonuna hatta işgaline değin çok 
geniş bir yelpazedeki İslâm ülkelerinin sorunları-
na bir çözüm üretemeyecekleri açıktır. Dolayısıyla 
İslâm dünyasının Selahaddin Eyyübi’nin de ifade-
siyle eğer “düşman”larını yenmek istiyorsa, ener-
jisini “dost”larıyla uğraşmaktan, “laf-ü güzaf”dan 
ziyade her anlamda kalkınma ve iş birliğine harca-
ması daha etkili-verimli olacaktır. Benzeri bir bi-
çimde Kudüs’ü ve Filistin’i sadece Müslümanların 
bir sorunu olarak gösterme retoriği yerine, soru-
nun insanlığın ve diğer inananların bir sorunu ol-
duğu şeklinde bir retoriğe, çerçeveye oturtulma-
sı ve çözümü için uluslararası diplomatik yollara 
başvurulması, mümkün olan tüm mekanizmala-
rın harekete geçirilmesi önemli diğer noktalardır. 

Son olarak Türkiye’ye bir parantez açmak-
ta fayda vardır. Türkiye’nin özellikle AK Par-
ti iktidarı döneminde Filistin’e yönelik desteğin-
de gerek eylem gerek söylem bazında ciddi yük-
seliş söz konusudur. Son dönemde ABD’ye kar-

şı Kudüs konusunda BM ve İİT nezdinde İslâm 
ülkelerinin diplomatik bir zafer elde etmesinde 
Türkiye’nin önemli bir payı vardır. Bunda Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının çabası ka-
dar Türkiye’nin tarihinin ve tarihten gelen sorum-
luluklarının ve kendisine biçilen değerin öne-
mi büyüktür. Bu gerçek, sadece Filistin konusun-
da değil, Suriye’den Ortadoğu’nun geneline, Orta 
Asya’dan Afrika’ya hatta Balkanlara kadar çok ge-
niş bir coğrafya için geçerlidir. Türkiye’nin çok ge-
niş bir coğrafyada ciddi bir potansiyeli olduğunun 
ve bu coğrafyalarda eskiden olduğu gibi barışın ve 
huzurun tesisinin, Türkiye’nin gücüyle ve etkinli-
ğiyle doğru orantılı olduğunun farkında olunma-
sı ziyadesiyle önemlidir. Üzerinde bir sorumluluk 
olan bu tarihi misyona uygun hareket etmek, coğ-
rafyanın/ümmetin elinden tutmak, dünya maz-
lumlarının/müstezaflarının sesi olmak ve geleceğe 
hazırlık yapmak, Türkiye’nin en önemli gündem 
maddesi olmalıdır. 
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İsrail ile Arap orduları arasında 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşları, Batı Sahili ve 
Gazze Şeridi’nin işgaliyle sonuçlandı. İsrail bu savaşın hikâyesini geçici bir durum olarak 
ilan etti. Ancak yeni tarihi dokümanlar ve arşiv tutanakları İsrail’in savaş için iyi bir hazırlık 
yaptıklarını göstermiştir. 1963 yılında İsrail askeri makamları, hukuki ve sivil yönetimler, 
Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nde İsrail’in dört yıl sonra işgal edeceği bölgelerin ve orada 
yaşayan bir buçuk milyon Filistinlinin yönetilmesine dair ayrıntılı bir plan taslağının 
hazırlanış sürecine dâhil oldular. İsrail’in, Gazze’deki Filistinlilerle 1956 yılındaki Süveyş 
Krizi sırasındaki kısa vadeli işgal sırasında nasıl uğraşacağına dair planlar başarısız oldu. 
Savaştan aylar önce,1967 Mayıs’ında İsrail ordu yönetimi, Filistin kasaba ve köylerini 
kontrol altında tutulmasına ilişkin hukuki ve askeri yönergeler içeren dosyalar aldılar. İsrail, 
Batı Sahili ve Gazze Şeridi’ni askeri yasa ve gözetimle devasa hapishanelere dönüştürecekti.
İsrailli tarihçi Ilan Pappé’nin The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied 
Territories (Dünyadaki En Büyük Hapishane: İşgal Bölgelerinin Bir Tarihi) adlı İsrail 
işgaline yönelik ayrıntılı bir değerlendirme ürünü olan eserinde gösterdiği üzere yerleşim 
yerleri, kontrol noktaları ve toplu cezalandırma bu planın parçasıydı. 1967’deki savaşın 
50. yıldönümünde yayınlanan kitabın, Middle East Monitor tarafından organize edilen 
2017 Filistin Kitap Ödülleri aday listesinde yer aldığı 24 Kasım tarihinde duyuruldu. 
Pappé, Middle East Eye’a kitap ve içeriği hakkında konuştu. (Mustafa Abu Sneineh)

İsrail Filistin’i                                             
Dünya’nın En Büyük Hapishanesine

Nasıl Dönüştürdü?

1 948’deki savaş hakkın-
da yazdığınız bir önce-

ki kitabınız ‘The Ethnic 
Cleansing of Palestine’ 
(Filistin’in Etnik Temiz-
liği) üzerine gelen bu ki-
tabın oluşmasından söz 
edebilir misiniz?

Önceki kitabım The 
Ethnic Cleansing’in ke-
sinlikle bir devamı olan bu kitabım 1948 yılı olay-
larını ele almaktadır. Siyonizm’in tüm projesini 
sadece bir olay değil bir yapı olarak değerlendi-
riyorum. Yerleşimcilerin bir hareketi olarak yerle-
şimci sömürgeciliğinin yapısı, ana yurdu sömür-
geleştirmektir. Sömürgeleştirme tamamlanmadığı 
ve yerli halk ulusal bir kurtuluş hareketi yoluyla 
buna karşı koyduğu sürece, her bir döneme aynı 
yapı içindeki bir safha olarak bakıyorum.

The Biggest Prison, 
bir tarih kitabı olmakla 
birlikte bizler hâlâ aynı 
tarihi devrenin içinde-
yiz. Süreç, henüz tama-
mına ermedi. Bu bakım-
dan 21. yüzyıl olaylarına 
bakan ve aynı etnik te-
mizlik ideolojisi ve ka-
mulaştırmanın yeni dö-

nemdeki icrası ve Filistinlilerin buna nasıl karşı 
koyduğuna ilişkin muhtemelen bir üçüncü kitap 
daha ortaya çıkmalıdır.

Haziran 1967’de gerçekleşen etnik temizlikten 
söz ediyorsunuz. Batı Sahili ve Gazze Şeridi’ne o 
zamanlarda ne oldu? 1948 savaşındaki etnik te-
mizlikten farkı neydi?

I lan PAPPÉ



37

 Umran • Ocak 2018

  İSRAİL FİLİSTİN’İ DÜNYA’NIN EN BÜYÜK HAPİSHANESİNE NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? 

Gazze’de İsrailliler, Filistinlileri dış dünyaya karşı kilitli tutan fakat içeride ne yaptık-
larına müdahale etmeyen gardiyanlar durumunda. Batı Sahili, önemsiz suçluların 
dışarıda daha fazla zaman geçirmesine ve çalışmasına izin verildiği bir tür açık hava 
cezaevine benziyor. Ve içeride sert bir rejim olmamakla birlikte yine de bir cezaevi 
olmaya devam ediyor. Filistin Başkanı Mahmud Abbas, B’den C’ye hareket ettiğinde 
İsraillilerin ona kapıyı açmasına ihtiyaç duyuyor.

1948’de olabildiğince çok Filistin’den olabildi-
ğince çok Filistinlinin uzaklaştırılmasına çalışıldı-
ğı açık bir plan vardı. Yerleşimci sömürgeci pro-
jede, tamamıyla Filistinlilerden arındırılmış bir 
Filistin’de Yahudi yerleşim bölgesi yaratmaya yö-
nelik güç kullanımına inanılmaktaydı. Proje, esa-
sen iyi işlemedi ancak hepinizin bildiği gibi ol-
dukça başarılı olmuştu. Bölgede yaşayan Filistin-
lilerin yüzde sekseni İsrail devletinin mültecileri 
olmuştu.

Kitapta gösterdiğim gibi o yıllarda 1948’de 
yaptığımızı 1967’de de yapabileceğimizi düşü-
nen İsrailli politikacılar vardı. Ancak politikacıla-
rın büyük çoğunluğu 1967 savaşının çok kısa sü-
ren bir savaş olduğunu ki altı gün sürmüştü ve te-
levizyon vardı ve hâlihazırda 1948 yılından kalma 
mültecileri bölgeden çıkarmak isteyen oldukça az 
sayıda insan bulunmaktaydı. 

Bu sebeple, stratejinin, 1948 yılında icra edi-
lenle aynı şekilde bir etnik temizlik olmadığı-
nı düşünüyorum. Bu, benim kademeli olarak ar-
tan etnik temizlik dediğim şeydi. Bazı vakalarda 
Kudüs’ün Eski Şehri Eriha ve Kalkilya etrafı gibi 
belirli bölgelerden yığınla insanı sürdüler. Ancak 
çoğu durumda Filistinlileri, kendi bölgelerinde 
çember altına alabilmek için askeri kural-
ların ve kuşatmayı karar verdiler, bu, on-
ları bölgeden sürüp çıkarmak kadar ya-
rarlı olacaktı.

1967’den günümüze kadar çok ağır 
süren etnik temizlik muhtemelen 50 yıl-
dan fazla süren bir tarihi sürece yayılmıştı 
ve bazen bir günde sadece bir kişiyi etki-
leyebilecek denli yavaştı. Ancak 1967’den 
günümüze kadar olan tüm tabloya baktı-
ğımızda yüzbinlerce Filistinlinin Batı 
Sahili veya Gazze Şeridi’ne dönme-
sine izin verilmediğine ilişkin ko-
nuşurken buluyoruz kendimizi.

Büyük Bir Hapishane Olarak Filistin

Siz, İsrail’in kullandığı iki askeri modeli birbi-
rinden ayırıyorsunuz: Batı Sahili’ndeki açıp cezae-
vi modeli ile Gazze Şeridi’ndeki maksimum güven-
likli hapishane modeli. Bu iki modeli nasıl tanım-
larsınız? Ve bunlar askeri terimler mi?

Bunlar, işgal altındaki bölgelerdeki Filistinlile-
re, İsrail’in sunduğu iki modeli açıklamakta meta-
for olarak kullandığım terimler. Bu terimlerin kul-
lanılmasında ısrarlıyım çünkü iki devletli çözü-
mün gerçekte açık cezaevi modeli olduğunu dü-
şünüyorum.

İsrailliler işgal altındaki bölgeleri doğrudan 
ya da dolaylı olarak kontrol altında tutuyorlar ve 
Filistinlilerin yoğun olarak yaşadıkları şehir ve 
köylere nüfuz etmemeye çalışıyorlar. 2005 yılında 
Gazze Şeridi’ni ikiye ayırdılar ve Batı Sahilini de 
hâlâ ayırmaya çalışıyorlar. Yahudi Batı Sahili ve bir 
de Filistin Batı Sahili var ve artık aralarında uyum-
lu bir bölge arazisi yok.

Gazze’de İsrailliler, Filistinlileri dış dünya-
ya karşı kilitli tutan fakat içeride ne yaptıklarına 
müdahale etmeyen gardiyanlar durumunda. Batı 

Sahili, önemsiz suçluların dışarıda daha fazla 
zaman geçirmesine ve çalışmasına 

izin verildiği bir tür açık hava 
cezaevine benziyor. Ve içeride 
sert bir rejim olmamakla bir-
likte yine de bir cezaevi ol-
maya devam ediyor. Filistin 
Başkanı Mahmud Abbas, 
B’den C’ye hareket ettiğin-

de İsraillilerin ona kapı-
yı açmasına 

i h t i -

Ilan PAPPÉ



38

 Umran • Ocak 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
  İSRAİL FİLİSTİN’İ DÜNYA’NIN EN BÜYÜK HAPİSHANESİNE NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? 

YÜ
ZY

IL
LI

K
 D

EN
K

LE
M

 Ç
Ö

ZÜ
LÜ

R
K

EN

yaç duyuyor. Ve bu benim için oldukça sembolik 

bir şey yani başkan, İsrailli gardiyan kafesi açma-

dığında hareket bile edemiyor.

Elbette tüm bu süreçte olup bitenlere Filistin-

lilerin de bir yanıtı vardı. Filistinliler pasif değil-

lerdi ve olanları kabullenmediler. İlk İntifadayı 

ve ikincisini gördük ve belki bir üçüncüsü daha 

göreceğiz. İsrailliler Filistinlilere bir cezaevi yö-

netimi zihniyetiyle konuşuyorlar, eğer karşı ko-

yarsanız imtiyazlarınızı alacağız tıpkı cezaevinde 

yaptığımız gibi. Dışarıda çalışamayacaksınız. Ser-

bestçe hareket edemeyeceksiniz ve toplu olarak 

cezalandırılacaksınız. Bu olayın bir tür cezai yönü, 

misilleme olarak toplu cezalandırma yapılmasıdır.

İşgal altındaki bölgelerde İsrail yerleşim alan-

larının inşa edilmesi veya genişletilmesini ulusla-

rarası toplum utangaç şekilde suçluyorlar. Ulusla-

rarası toplum, bu durumu kitabınızda anlattığınız 

şekliyle İsrail’in sömürgeci yapısının ana parçası 

olarak mütalaa etmiyorlar. İsrail yerleşimciliği 

nasıl başladı ve bu durumun rasyonel veya dini 

temeli neydi?

1967’de yerleşimler veya sömürgeleştirmeyle 

ilgili iki harita vardı. İsrail’de Sol tarafından icat 

edilen stratejik bir harita vardı. Bu haritanın ba-

bası, ana stratejisti, Batı Sahili ve Gazze Şeridi’ni 

1967’de kontrol etmeye yönelik olarak Moshe Da-

yan ile birlikte çalışan Yigar Allon idi. Onların il-

kesi, Batı Sahilinin İsrail’e ait olduğunu inanmakla 

birlikte fazlasıyla ideolojik değil stratejik idi.

Onların ilgisi daha çok Yahudilerin yoğun nü-

fusa sahip Arap bölgelerinde yerleşmediklerin-

den emin olmaktı. Yerleştirdiğimiz Filistinlilerin 

yoğun olarak yaşamadıkları her yerden söz edi-

yorlardı. Böylece Ürdün Vadisi’yle işe başladılar 

çünkü Ürdün Vadisi’nde küçük köyler vardı fakat 

diğer bölgeler gibi yoğunluk yoktu.

Onlar için sorun buydu, aynı zamanda ken-

di stratejik haritalarını çizmişlerdi, yeni Mesihçi 

dini hareket ortaya çıktı, stratejik haritaya uygun 

yerleşmek istemeyen Yahudilerin dini ulusal hare-

keti Gush Emunim. Bu harekete mensup kişiler, 

bölgeye Kitab-ı Mukaddes’in haritasına göre yer-

leşmek istemekteydiler. Kitab-ı Mukaddes’in tam 

olarak antik Yahudi kentlerini gösteren bir kitap 

olduğu fikrine sahiplerdi. Ve her zaman olduğu 

gibi harita, Yahudilerin Nablus, Hebron ve Beytül-

lahim ortasına, Filistin bölgelerinin ortasına yer-

leşmeleri gerektiği anlamına gelmekteydi.

İlkin İsrail hükümeti, kendi yerleşimlerini 

daha stratejik olarak gerçekleştirebilmek adı-

na kutsal metine ait bu hareketi kontrol etmeye 

gayret etti. Ancak bazı İsrailli gazeteciler, 70’lerin 

başında savunma bakanı Shimon Peres’in, Kitab-ı 

Mukaddes’e uygun yerleşimleri onaylama kararı 

verdiğini gösterdiler. Batı Sahili’ndeki Filistinliler 

biri stratejik diğeri Kitab-ı Mukaddes’e göre iki sö-

mürgeleştirme haritasına maruz kaldılar.

Uluslararası topluluk, uluslararası hukuka 

göre, ister stratejik ister Kitab-ı Mukaddes’e göre 

bir yerleşim olsun tümünün hukuka aykırı oldu-

ğunu anladılar.

Ancak şöyle bir talihsiz söz konusuydu, 

1967’deki uluslararası topluluk, “yerleşimler hu-

kuka aykırı fakat geçicidir, barış tesis edilir edil-

mez her şeyin hukuka uygun olacağından emin 

olacağız. Ancak ihtiyaç duyduğumuz barış olma-

dığı sürece yerleşimlere ihtiyacımız var çünkü Fi-

listinlilerle hâlâ savaş durumundayız.” şeklindeki 

İsrail formülünü kabul etmişti.

İsrail’in Filistin’i Sömürgeleştirmesi

“İşgal”in, İsrail’deki, Batı Sahili ve Gazze Şe-

ridi’ndeki gerçekliği tarif edecek doğru bir terim 

olmadığını söylüyorsunuz. On Palestine’de Noam 

Chomsky ile yapılan bir söyleşide “barış süreci” 

terimini eleştiriyorsunuz. Bu bir çelişki… Bu te-

rimler niçin doğru değil?

Dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Durumu belirleme biçiminiz onu değiştirme şan-

sınızı etkileyebilir. Gazze Şeridi’nde, Batı Sahi-

li’ndeki ve İsrail içindeki durumu yanlış bir söz-

lük ve kelimelerle belirliyoruz. İşgal her zaman 

geçici bir durum anlamına gelir.

Gush Emunim Hareket
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1967’den günümüze kadar çok ağır 
süren etnik temizlik muhtemelen 50 
yıldan fazla süren bir tarihi sürece 
yayılmıştı ve bazen bir günde sadece 
bir kişiyi etkileyebilecek denli yavaştı. 
Ancak 1967’den günümüze kadar olan 
tüm tabloya baktığımızda, yüzbinler-
ce Filistinlinin Batı Sahili veya Gazze 
Şeridi’ne dönmesine izin verilmediği-
ne ilişkin konuşurken buluyoruz ken-
dimizi.

İşgale çözüm işgalin sona ermesi, istila-
cı ordunun kendi ülkesine geri çekilmesidir fa-
kat hem Batı Sahili hem de İsrail’de veya Gazze 
Şeridi’ndeki durum bu değildir. Bunun sömürge-
leştirme olduğunu öne sürüyorum her ne kadar 
bu, 21. yüzyılda kulağa anakronik bir terim gibi 
geliyor olsa İsrail’in Filistin’i sömürgeleştirdiğini 
anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sömürge-
leştirme 19. yüzyılın sonunda başladı ancak gü-
nümüzde de hâlâ devam etmektedir.

Tüm Filistin’i farklı şekillerde kontrol eden 
yerleşimci sömürgeci bir rejim var. Rejim, Gazze 
Şeridi’ni dışarıdan kontrol ediyor. Batı Sahili’nde 
A, B ve C bölgelerini farklı şekilde kontrol edi-
yor bu rejim. Mültecilerin geri dönüşüne izin ve-
rilmeyen mülteci kamplarındaki Filistinlilere yö-
nelik farklı politikalar yürütülüyor. Sömürgeleş-
tirmenin sürdürülmesinin bir başka yolu geri dö-
nüşü engellenen insanlara izin verilmemesidir. Bu 
tümüyle aynı ideolojinin bir parçasıdır.

Barış süreci ve işgal terimleri bir araya getiril-
diğinde tüm ihtiyaç duyacağınız şeyin İsrail ordu-
sunun Batı Sahili’nden ve Gazze Şeridi’nden çık-
ması ve İsrail ile gelecekteki Filistin arasında bir 
barış yapılmasının gerektiği gibi hatalı bir izlenim 
yaratılmış olur.

Günümüzde İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde bu-
lunmuyor yani bu A bölgesinde değiller. Aynı şekil-
de ihtiyaç duyulmayan B bölgesinde de bulunma-
ları güç. Ancak barış yok. Durum şu an 1993’deki 
Oslo Mutabakatı öncesinden bile daha kötü.

Sözde barış süreci İsrail’in daha fazla sömür-
geleştirmesine imkân tanıdı ancak bu kez ulusla-
rarası destek de aldılar. Bu yüzden sömürgeleştir-
menin ortadan kalkması hakkında konuşmanın 
barış hakkında konuşmak demek olmadığını öne 
sürüyorum. İsraillilerin ve Filistinlilerin yaşamla-
rını yöneten hukuki rejimin değişimi hakkında 
konuşmak gerektiğini düşünüyorum.

Bence, ayrımcı (apartheid) durum hakkında 
konuşmalıyız. Etnik temizlik hakkında konuşma-
lıyız. Ayrımcılıkla neyin yer değiştirmesi gerek-
tiğini bulmalıyız. Ve Güney Afrika’da iyi bir ör-
neğe sahibiz. Ayrımcılığı yerinden edecek tek şey 
demokratik bir sistemdir. Bir kişi, bir oy veya en 
azından ikili devlette. Bence bu tarz kelimeleri 
kullanmaya başlamalıyız çünkü eğer eski kelime-
leri kullanmaya devam edersek zamanı ve emeği 
boşa harcamaya devam ederiz ve zemindeki ger-
çekliği değiştiremeyiz.

Geleceğe Yönelik Direniş

Gelecekte İsrail ordusunu Filistinliler üzerinde 
tahakküm altında tutacak şey ne olacaktır? Tem-
muz ayına geri gidildiğinde Kudüs’tekine benzer 
bir sivil itaatsizlik hareketini görebilecek miyiz?

Bence sivil itaatsizliği yalnızca Kudüs’te değil 
tüm Filistin’de göreceğiz ve bu, İsrail içindeki Fi-
listinlileri de kapsamakta. Toplum bu tarz bir ger-
çeği uzun süre kabullenmemişti. Bu gerçeği nasıl 
kullanacaklarını bilmiyorum. Bireylerin kendi öz-
gürlük savaşlarına ilişkin nasıl bir karar vereceği-
ne yönelik açık bir strateji sahibi olmadığınızda 
neler olacağını görebiliriz.

Hiç kimse halkın direnişinin İsraillileri güven-
li sınırlara, Harem-i Şerif’e çekilmeye zorlayabile-
ceğine inanmadığında Kudüs’ün durumunda et-
kileyici bir şeyler vardı. Bence bu bir model olabi-
lir. Geleceğe yönelik halkın direnişi, bir yerde de-
ğil farklı yerlerde devam edecektir.

Halkın direnişi Filistin’de tüm zamanlarda de-
vam etmiştir. Medya bu direnişi yansıtmaz. An-
cak gündelik halk ayrımcı (apartheid) duvarlara 
karşı, arazinin kamulaştırılmasına karşı gösteriler 
yapmakta, açlık grevlerine gitmektedirler çünkü 
onlar siyasi mahkûmdurlar. Filistin direnişi alttan 
devam etmektedir. Yukarıdan gelecek Filistin di-
renişini de hâlâ beklemektedir.

Kaynak:

http://portside.org/2017-11-28/interview-ilan-papp%C3%A9-

how-israel-turned-palestine-biggest-prison-earth 

Çeviri: Ahmet İsa AKALIN



40

 Umran • Ocak 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
YÜ

ZY
IL

LI
K

 D
EN

K
LE

M
 Ç

Ö
ZÜ

LÜ
R

K
EN

  PUT KIRICI PEYGAMBERLER ŞEHRİ: KUDÜS 

T arih, kendisine eleşti-
rel bir dikkat, deruni 

bir farkındalık bilinci ve 
müteşerri bir dille yak-
laşıldığında çok iyi bir 
öğretmendir. Sadece bu-
günü anlamamıza yardım 
etmekle kalmaz, geçmişle 
yüzleşmenin imkânlarını 
da öğretir. Böylece gelece-
ği nasıl inşa edeceğimize dair bir yol haritası çizer. 
Oldukça cömerttir. Atıl, meraksız, hayretsiz, fel-
sefesiz talebelerden nefret eder. Malumatfuruşluk 
taslamak için kendisine müracaat edenleri paylar. 
Bilakis “ilişkilendirme” yeteneğine sahip olanlar-
dan ve yaşadığı zamanın tanığı olmayı şiar edi-
nenlerden hoşlanır. Böylelerine bütün açıklığıyla 
konuşur. 

Sanki geçmişi değil şimdiyi konuşuyor zeha-
bına kapılırsınız. Lineer zanlardan hazzetmez. 
Olaylara değil olgulara odaklanmak gerektiği 
tezini işler. Tikelin değil tümelin, cüz’inin değil 
küllinin peşinden gitmeyi öğretir. Mutlak deter-
minizmden yana oldukları ve iktisadı, tarihin an-
laşılmasında haddinden fazla önemsedikleri için 
Marksistlere mesafelidir. İnsanlığın tarihini teolo-
jik-metafizik ve pozitivist olarak kategorize eden 
Comte anlayışındaki çizgiyi fazlasıyla materya-
list bulur. Modern çağı, zaman algısında meyda-
na getirdiği oldukça ideolojik değişimden dolayı 
“kriz kültürü” üretmekle itham eder. İnsanlığın 
ilkellikten medeniliğe doğru doğrusal bir hareket 

içinde olduğunu, dolayı-
sıyla bugünün geçmişten 
iyi ve ‘’ileride’’,geleceğin 
ise bugünden daha iyi 
ve daha ileride olacağı 
düşüncesini hakikatsiz 
bulur. Bu tür çıkarsama-
ların, kutsaldan bağım-
sız/seküler tarih algısını 
güçlendireceğini beyan 
eder… Talebelerinin bu 

seküler yaklaşımlarından müştekidir. Bu neden-
ledir ki, Peygamberleri filozoflardan çok sever. 
Gerçek inkılapçıların, fildişi kulelerde teorik mü-
lahazalarla vakit öldüren filozoflar değil, hayata 
dokunan ve ölümüne riskler alan, istiz’afa uğra-
yanlara, mağdurlara, madunlara, yalın ayaklıla-
ra, tutunamayanlara yarenlik eden peygamberler 
olduğunu söyler lisanınca. “İlerleme” kavramının 
modern çağın “putu” olduğuna dikkat çeker. Bu 
put sayesinde kolonyalizmin meşruiyet kazan-
dığını, doğanın işkenceye maruz bırakıldığını, 
toplumların kategorize edildiğini, “uygarlaştırma 
misyonu” klişesiyle işgal ve sömürülerin normal-
leştiğini beyan eder. Ancak tüm bunlara rağmen 
tarih, istismar edilmekten bir türlü kurtulamaz… 
Kimi zaman ideolojik kimi zamansa siyasi/politik 
gerekçelerle tersyüz edilir, araçsallaştırılır…

İlerlemecilik ve Kudüs

Şimdi, tarih denen bu cömert öğretmenden 
1492 ve sonrasını öğrenmeye gayret edelim.1492’yi 

Modern tarihin peygamberlik misyonuna tanıklık eden şehirleri unutturma, 
onların yerine aydınlanma aklının inşa ettiği “rasyonel” şehirleri ikame etme 
çabasına rağmen Kudüs, her fırsatta, tanıklık ettiği tevhidi mirası hatırlatmakta 
ve insanlık ailesine, tarih bilincinin “ilerleme” putunun tasallutundan 
kurtularak inşa edilmesi gerektiğini haykırmaktadır. Kudüs, vahyin insanlık 
tarihindeki hayati rolünün ete kemiğe büründüğü müstesna bir beldedir.

Put Kırıcı Peygamberler Şehri

KUDÜS

Kamil ERGENÇ
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tercih etme sebebimiz, bilinen insanlık tarihinin 
en kritik kırılmalarından birinin bu tarih ve son-
rasında gerçekleşmiş olmasıdır. Yazımızın serlev-
hası olan Kudüs’ü de yakından ilgilendiren bir 
tarih olması da, 1492’yi tercih etmemizin mü-
him sebepleri arasındadır. Elbetteki öncesinden 
bağımsız değildir bu tarih… 1492’ye gelinceye 
kadar insanlık ailesinin şahit oldukları, bir an-
lamda, bu tarihten sonrasını hazırlayan koşulla-
rın oluşmasında etkili olmuştur. Bunun farkında-
yız. Amacımız Kudüs’ü de yakından ilgilendiren 
bu tarihin temsil ettiği kırılmaya dikkat çekmek. 
Çünkü bu kırılma, bilinen insanlık tarihinde bir 
benzeri daha olmayan ol-
dukça derin bir krizin ha-
bercisidir aynı zamanda… 
Bu krize, sonraları aydın-
lanma devrimi ya da mo-
dernleşme denecektir…

1492, modern 
Avrupa’ya giden yolun 
açıldığı oldukça önemli 
bir eşiktir insanlık tari-
hi açısından. Bu eşiğin iyi 
anlaşılması gerekir. Çünkü 
geleneksel dünyanın sonu-
nu getirecek adımların atıl-
ması bu tarihi kırılmanın 
açtığı çığırın sonucudur. 
İslâm, Hıristiyanlık ve Ya-
hudilik arasındaki kadim 
hesaplaşma, bu tarihten 
sonra farklı bir boyut kazanır. Put kırıcı İbrahim 
(a.s)’de birleşen bu üç büyük dini gelenek, Mer-
yem oğlu İsa (a.s)’nın, Yahudi ulema tarafından 
reddedildiği günden itibaren çekişme içindedir. 
İnsanlığın son önderi/rehberi Hz. Muhammed 
(s.)’in, köle/cariye Hacer’in soyundan gelen Arap-
lar arasından seçilmesi ise, amiyane tabirle, bar-
dağı taşıran son damla olur. Çölün yalnız kadını 
cariye Hacer’in nesli, evin hanımı olan Sare’nin 
nesli tarafından (İsa’nın da içinde yer aldığı İsrai-
loğulları) aşağılanır. 

İlginçtir 1492 bu tarihi husumetin bo-
yut değiştirmesinin de yolunu açacaktır. Roma 
İmparatorluğu’nun son kalıntısı 1453’te Müslü-
man ordular tarafından ele geçirildiğinde, Hıris-
tiyanlık için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-
cağı anlaşılmıştır. 1492’yle beraber Hıristiyanlık, 
kendisini yeni bir mekânda, Avrupa’da, yeniden 

icat eder. Artık Kudüs ötekidir. Çünkü Doğudur. 
Beytlahimli İsa (a.s) aniden Avrupalılaşır… Kav-
ruk benizli ve kara gözlü Meryem, bir anda sarı 
saçlı ve mavi gözlü olur. Kudüs’ün yerine Vatikan 
öne çıkar. 14. yüzyılda Paris, Bologna, Oxford ve 
Avignon’da kurulan Oryantalist kürsülerin biri-
kimi “Doğu” üzerinde tahakküm kurma amaçlı 
kullanılmaya başlanır. “Bilgi” geleneksel dünya 
da işgal ettiği makamdan alaşağı edilir. Kutsalla 
olan ilişkisi koparılmaya çalışılır ve araçsallaştırı-
lır. Bilgi artık bir tahakküm aracıdır. Hıristiyanlık, 
Avrupa’da yeniden icat edilir ve Hıristiyanlığa asli 
vatanını, Kudüs’ü, hatırlatan ne varsa Avrupa’dan 

kovulur. Endülüs Mede-
niyetinin imha edildiği ve 
hem Müslümanların hem 
de Yahudilerin kıta Avru-
pa’sından kovulduğu tarih-
tir 1492…

Müslümanlar için bu 
tarihi kritik yapan husus 
ise, Avrupa’nın kendisi-
ni yeniden inşa süreci-
nin Akdeniz’e ve Doğu’ya 
(Şark’a) ilişkin emelleridir. 
Başından beri kendisini 
bir Batı devleti/İmparator-
luğu olarak konumlandı-
ran Osmanlı, bu sürecin 
acı ve yıkıcı sonuçlarıyla 
yüzleşmek zorunda ka-
lacaktır. Çok değil 1492 

den yaklaşık iki asır sonra Avrupa, kendisine âşık 
olunacak/model alınacak kıvama gelecektir Os-
manlı seçkinleri nazarında... Yani Müslümanların 
tarihin öznesi olma imkânını ellerinden yavaş ya-
vaş çıkarmaya başladığı sürecin başlangıcıdır, bir 
yönüyle 1492… Bilinen insanlık tarihi boyunca 
sürekli olarak mücadelelere/hâkim olma arzusu-
na konu olan Akdeniz Havzası, bu sefer yeni fi-
lizlenen Avrupa’nın hedefindedir. Kudüs’e ihanet 
etmiş olmanın rahatsızlığıyla Hıristiyanlar, Avru-
pa kıtasında Kudüs’ü hatırlatan Müslümanlar ve 
Yahudilerden kurtulmanın yolu olarak tehcir ve 
tahrip stratejisini seçmiştir. Bu tarihten sonradır 
ki Müslümanlar nesneleşmeye başladılar ve bu 
nesneleşme süreci aydınlanma devrimiyle ke-
male ererek, tesirleri bugüne kadar devam eden 
bir sürecin kapısı aralanmış oldu. Yahudiler ise, 
sığındıkları Osmanlı’da, bir yandan bilim ve zana-

Kudüs, bugün modern Avrupa’nın 
Hıristiyanlığa ihanetinin en önemli 
göstergelerinden biridir. Vaktiyle 
Kudüs’ü ele geçirmek için Haçlı 
Seferi düzenleyecek kadar dindar-
ca(!) bir eylemin mümessili olan 
Hıristiyanlığın, bugün Kudüs’ü 
sadece bir ziyaretgâh olarak gör-
mesi üzerinde dikkatlice düşün-
mek gerekir. Hıristiyanlığın bu 
ihaneti, 20. yüzyılın ilk yarısın-
da Kudüs’ün Yahudilere peşkeş 
çekilmesini de açıklar.
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atkarlık alanındaki maharetleriyle teveccühe maz-
har olurken, diğer yandan Aydınlanmaya giden 
süreçte kadim düşmanları Hıristiyanlarla entelek-
tüel/bilimsel düzeyde ittifaklar yaparak, uzun va-
dede Müslümanların canlarını okuyacak sürecin 
etkili bir bileşeni oldular. Bu Yahudi-Hıristiyan 
ittifakı, Kudüs’ün bugünkü durumunu anlamak 
açısından oldukça önemli işaretler taşımaktadır. 

Dolayısıyla Kudüs, bugün modern Avrupa’nın 
Hıristiyanlığa ihanetinin en önemli göstergelerin-
den biridir. Vaktiyle Kudüs’ü ele geçirmek için 
Haçlı Seferi düzenleyecek kadar dindarca(!) bir 
eylemin mümessili olan Hıristiyanlığın, bugün 
Kudüs’ü sadece bir ziyaretgâh olarak görmesi üze-
rinde dikkatlice düşünmek gerekir. Hıristiyanlığın 
bu ihaneti, 20. yüzyılın ilk yarısında Kudüs’ün 
Yahudilere peşkeş çekilmesini de açıklar. Tarihsel 
olarak ciddi iki rakip, hatta İsa (a.s)’nın Yahudi ih-
barcı nedeniyle katledilmesinden dolayı amansız 
iki düşman olan Yahudi ve Hıristiyanların, Kudüs 
meselesinde ve tüm diğer meselelerde Müslüman-
lara karşı yaptıkları ittifak, modern çağın doğu-
şuna zemin hazırlamıştır. Denebilir ki modernite, 
Müslümanların/İslâm’ın tarih sahnesinden si-
linmesi ve/veya bir iç reform geçirmek suretiyle 
Hıristiyanlık benzeri bir din haline gelmesi için 
Yahudi-Hıristiyan ittifakı tarafından üretilmiş bir 
projedir. Ancak Müslümanlar henüz bu sürecin 
kendileri aleyhine projelendirilmiş olduğunun 
idrakinde değillerdir. Bilakis, tam da Yahudi-Hı-
ristiyan ittifakının görmek istediği noktaya doğru 
hızlı adımlarla ilerlemektedirler. Peki, nedir onla-
rın Müslümanları görmek istedikleri nokta? Kana-
atimce bu nokta iki maddede özetlenebilir:

1. İrrasyonel olduğu için Vahyin bilimsel bil-
gi kategorisi olarak kabul edilemeyeceğine; do-
layısıyla rasyonalitesi oldukça güçlü(!) modern 
dönem insanının hayatında bir karşılığının olma-
dığına ve sadece tarihsel bir gerçeklik olarak algı-
lanmasına razı olmak 2. Vahyin mücessem örneği 

olan Resûl (s.)’ün 7. yüzyıl koşullarının ürünü bir 
Arap tüccarı olmasından mütevellit, her ne kadar 
kendi dönemi açısından bir misyondan bahsedile-
bilirse de, “ilerleme” olgusu gereği, bu çağa hitap 
edemeyeceği ve dolayısıyla model alınamayacağı-
na ikna olmak. Bu iki madde bağlamında, Türkiye 
özelinde, son zamanlarda “ekranlarda” tartışılan 
“dini” meselelere bakıldığında ne demek istediği-
miz daha iyi anlaşılacaktır. 

Avrupa’da İnşa Edilen Kudüssüz Hıristiyanlık

Şimdi Yahudi-Hıristiyan çekişmesinin tarihine 
kabaca bir göz atalım. Avrupa’nın Yahudi alerjisi-
nin 1492’yle sınırlı kalmadığı, sonraları da devam 
ettiği, özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu 
alerjinin zirve yaptığı ve Yahudilerin Hitler tara-
fından kitlesel kıyımlara maruz kaldıkları bilin-
mektedir. Bu kıyımın lütuf mu yoksa bela mı ol-
duğu kimi komplocu çevrelerde tartışıladursun… 
İnkâr edilemez bir gerçeklik olarak şunu söyle-
yebiliriz ki; Avrupa’daki Yahudilere yönelik Nazi 
katliamı, Yahudilerin uzun yıllardır diasporada 
yaşamış olmalarının acısını yakinen idrak etme-
lerine ve İsrail işgal devletinin kurulma sürecinin 
hızlanmasına hizmet etmiştir. Öyle ki İkinci Dün-
ya Savaşı’nın hemen akabinde, diaspora Yahudi-
lerinin Filistin’e yönelik sistematik göçleri hızlan-
mış ve önceden Filistin’e yerleşen Siyonistler ise 
terörist eylemlerle işgal girişimini başlatmışlardır. 
Avrupa, bünyesindeki Yahudilerden kurtulmak 
amacıyla İsrail’in kurulmasına vaziyet etmiş ve 
hatta desteklemiştir. Sonrasında ise İsrail iktisadi, 
siyasi ve askeri olarak sürekli desteklenmiş, Orta-
doğu olarak adlandırılan coğrafyada ondan daha 
güçlü bir devletin olmaması için azami gayret 
gösterilmiştir. Anglosakson dünyanın fiziki lider-
liğini ele aldıktan sonra -entelektüel liderlik halen 
Avrupa’dadır- ABD’nin gerek altı gün savaşlarında 
verdiği askeri, gerekse BM’de İsrail aleyhine alı-
nan kararları veto etme yetkisi sayesinde siyasi 

Entelektüel sorumluluğa sahip olan hiçbir tarihçi, Kudüs’ü put kırıcı İbrahim ve onun 
soyundan gelen peygamberlerden bağımsız değerlendiremez. Bilinen insanlık tarihi-
nin son 4500 yılına tanıklık etmiş olan bu aziz beldenin nebevi mirası, burayı bir “şiar” 
olarak görmemizi gerektirir. Kudüs’ün bugün Siyonist işgalle anılıyor olması, sade-
ce Müslümanlar açısından değil hakkaniyetten nasipdar tüm Yahudi ve Hıristiyanlar 
için de trajiktir. İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde işlediği cinayetler/barbarlık-
lar, bir şiar olarak Kudüs’ün hürmetine aykırılık teşkil etmektedir.
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destek bugüne kadar artarak devam etmektedir. 
Kudüs’ün Yahudilere peşkeş çekilmesine razı olan 
Avrupa Hıristiyanlığı’nın bu tavrı, yukarıda da işa-
ret etmeye çalıştığımız üzere, muvahhit İsa (a.s) 
ve onun pak annesi Meryem (a.s)’in tarihsel mira-
sının yeniden yorumlanmasının sonucudur. Böy-
lece Hıristiyanlık, kendisini Avrupa’da Kudüssüz 
bir şekilde, yani İbrahimi geleneği tersyüz ederek 
(ya da bu gelenekten bağımsızlaşarak), yeniden 
inşa etmek durumunda kalmıştır. Çünkü Kudüs 
aynı zamanda Doğu’yu sembolize eder ve Doğu, 
Avrupalının nazarında ilkel/barbar/gayr-ı medeni 
olandır. Yani ehlileştirilmesi gerekendir. Bu ne-
denle Doğu’ya ait olmak kabul edilemezdir…

Oysaki Kudüs, peygamberlerin atası olarak 
bilinen put kırıcı İbrahim (a.s)’den bağımsız dü-

şünülemez. Son ilahi beyan olan Kur’an, İbrahim 
(a.s)’i örnek bir şahsiyet olarak niteler. Onun Ya-
hudi ve Hıristiyan olmadığını, hanif bir Müslü-
man olduğunu sarih bir şekilde beyan eder. Onun 
babasıyla olan itikat eksenli tartışması, oldukça 
dokunaklı bir şekilde anlatılır. Pagan kültür içine 
doğan İbrahim (a.s), kendisini bu kültürün ikon-
larını ortadan kaldırmaya adamıştır. Evvela ikon/
put yapıcı babasını en güzel şekilde ikaz eder ve 
fakat sonuç alamaz. Hatta tehdit edilir. Ancak o 
tüm risklerine rağmen, toplumunun bu paganist/
putperest/müşrik inancını sarsmak için, biri ha-
riç, bütün putları(esnâm) kırar. Böylece onların 
tapılmaya değer olmadıklarını halkına göstermek 
niyetindedir. Taptıkları putlarının acizliğini fark 
eden halkın kısa süreli sorgulama çabası, döne-

min siyasal otoritesi tarafından manipüle edilir ve 
İbrahim, tanrının temsilcisi olduğunu iddia eden 
siyasal otorite tarafından en ağır cezaya, yakılarak 
öldürülme cezasına çarptırılır. Ancak, kendisine 
layıkıyla ram olanları hiç bir zaman terk etmeyen 
mutlaklık makamının yegâne sahibi olan Allah 
(c.c), beşer âleminin alışageldiği düzenin tek sahi-
bi olduğunu beyan edercesine, yakıcı olan ateşin 
“yakma” vasfını tam zıddına inkılab ettirir. Muha-
tabını aciz bıraktığı için mucize olarak adlandırı-
lan bu sahne, hem dönemin pagan ve materyalist 
paradigmasına hem de günümüzün scientist/bi-
limci ve rasyonalist algısına bir meydan okuyuş-
tur.

Bugünkü Irak havalisinde, Ur şehrinde yaşa-
mış olan İbrahim (a.s) pagan/müşrik düzen(ler)

le mücadele azmini evlatları İsmail (a.s) ve İshak 
(a.s)’a miras bırakır. Onlar da çocuklarına… İs-
mail Araplara, İshak ise Filistin topraklarına tayin 
edilirler. Her ikisi de gittikleri yerlerde babaların-
dan öğrendikleri tevhid akidesinin yerleşmesi için 
çaba gösterirler. Dönem itibariyle Şam sınırları 
içinde yer alan Kudüs de bu öğretiden nasibini 
alır. İshak’ın soyundan gelen peygamberler, Mısır’a 
egemen olan Yusuf (a.s) müstesna, genel itibariyle 
Kudüs’ü de içine alan Filistin topraklarında pagan 
kültürden kaynaklı adaletsizliklerle, ahlaksızlık-
larla mücadele ederler. İsa (a.s), Kudüs’ü de kont-
rol altında tutan Roma düzeni içine doğduğundan 
onun mücadelesi daha çetin geçer. Karşısında ol-
dukça güçlü müesses bir nizam olarak Roma ve 
onun kokuşmuş toplumsal düzeni vardır. Irkçı, 



  FİLİSTİN MESELESİNDE BATI FİLOZOFÎSİNİN RİYAKÂRLIĞI 

44

 Umran • Ocak 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
YÜ

ZY
IL

LI
K

 D
EN

K
LE

M
 Ç

Ö
ZÜ

LÜ
R

K
EN

kapitalist ve müstehcen Roma düzenine karşı İsa 
(a.s) canhıraş bir mücadele verir. Kurulu düzeni 
sarsar. Kendisine inanan müminleriyle Roma’nın 
bayağılığına bulaşmadan bir ‘’cemaat’’ olarak ya-
şamaya başlar. Ancak atalarının maruz kaldığı 
gibi o da kurulu düzenin temsilcileri tarafından 
kovuşturmaya tabi tutulur ve ihanete uğrar. Hı-
ristiyanlar onun çarmıha gerildiğine inansalar da 
son ilahi beyan Kur’ân, onun Rabbinin katına 
yükseltildiğini söyler. İsa’yı Romalılara gammaz-
layanın bir Yahudi olması, iki büyük din (Yahu-
dilik ve Hıristiyanlık) arasındaki savaşın/kavga-
nın en önemli sebeplerinden biridir. Öncesinde, 
Yahudi ulemasından olan Ferisi ve Sadukiler de 
İsa’yı reddederler. Onun, yer-
leşik düzeni sarsacağından ve 
kurdukları dini sömürgeciliği 
ortadan kaldıracağından endi-
şe ederler. Aynı kişiler, İsa’nın 
akrabası ve çağdaşı Yahya 
(a.s) peygamberin, bir fahişe-
nin sözüyle infaz edilmesinde 
de sessiz kalmışlardır. Kudüs 
ihanet üstüne ihanete şahitlik 
etmektedir. Ancak Yahudilerin 
bu ihanetleri cezasız kalmaz. 
Allah (c.c), Roma otoritesini 
İsrailoğulları’na musallat eder 
ve M.S. 70’te Kudüs, tarihin 
gördüğü en büyük katliam ve 
talanlardan birine şahitlik eder. 
On binlerce Yahudi öldürülür 
ve bir o kadarı da esir edilir ve 
köleleştirilir. Süleyman Mabe-
di ve Tevrat metinlerinin saklı 
olduğu sanduka da bu talan 
esnasında tahrip edilir. Bugün İsrail işgal devle-
ti, Aksa’nın altında yaptığı kazılarda hâlâ o gün 
kaybolan metinleri ve tahrip edilen Süleyman 
Mabedi’ne ait kalıntıları aramaktadır. Bulması du-
rumunda buranın kendilerine ait olduğunu iddia 
edecek ve Müslümanları buradan kovmanın meş-
ruiyet zeminini inşa edecektir kendince…

İbrahimi gelenek Kudüs’ün tarihinde oldukça 
mühim bir rol oynar. Bu nedenle ilmi/entelektü-
el sorumluluğa sahip olan hiçbir tarihçi, Kudüs’ü 
put kırıcı İbrahim ve onun soyundan gelen pey-
gamberlerden bağımsız değerlendiremez. Bilinen 
insanlık tarihinin son 4500 yılına tanıklık etmiş 
olan bu aziz beldenin nebevi mirası, burayı bir 

“şiar” olarak görmemizi gerektirir. Kudüs’ün bu-
gün Siyonist işgalle anılıyor olması, sadece Müs-
lümanlar açısından değil hakkaniyetten nasip-
dar tüm Yahudi ve Hıristiyanlar için de trajiktir. 
İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde işlediği 
cinayetler/barbarlıklar, bir şiar olarak Kudüs’ün 
hürmetine aykırılık teşkil etmektedir. Tarih bo-
yunca maruz kaldıkları insanlık dışı muameleleri 
bugün Filistin halkına reva gören İsrail işgal dev-
letinin, Kudüs’ün tevhidi mirasına sahip çıkması 
zaten beklenemez. İsrail işgal devleti, geçmişte 
atalarının yaptığı gibi nebevi mirası tersyüz et-
mekte, hakikati çarpıtmakta ve Siyonist emelleri 
için hakikati tahrif etmektedir.

Sonuç olarak denebilir ki; 
Nasıl ki İslâm kendisinden 
önce inzal edilmiş hakikatleri 
tasdik eden ve kemale erdiren 
bir mahiyete sahip son ve mü-
kemmel ilahi beyansa ve Resûl 
(s.) peygamberler zincirinin 
son halkası ve âlemlere rahmet 
ise, tevhidi bir şiar olarak Ku-
düs, bu silsile içerisinde, son 
ilahi din olan İslâm’ın alem-
darlığında İbrahimi gelene-
ğin soylu bir temsilcisi olarak 
tarihi misyonunu yerine ge-
tirmektedir. Aziz İslâm’ın bu 
mübeccel ve mübarek şehrinin 
Yahudi-Hıristiyan ittifakı tara-
fından “İslâmsızlaştırılmasına”, 
kendisini İslâm’a nispet eden 
hiçbir Müslüman rıza göstere-
mez. Çünkü gerek Yahudiler 
gerekse Hıristiyanlar bu tev-

hidi şiarın hürmetini takdir edecek evsafta de-
ğillerdir. Onlar, gazaba uğrayanlar ve sapıtanlar 
olarak aziz Kur’an tarafından tescillenmişlerdir. 
Bu nedenledir ki Kudüs için savaşmak, tevhidi bir 
şiarın özgürlüğü için savaşmaktır. Modern tarihin 
peygamberlik misyonuna tanıklık eden şehirle-
ri unutturma, onların yerine aydınlanma aklının 
inşa ettiği “rasyonel” şehirleri ikame etme çabası-
na rağmen Kudüs, her fırsatta, tanıklık ettiği tev-
hidi mirası hatırlatmakta ve insanlık ailesine, tarih 
bilincinin, “ilerleme” putunun tasallutundan kur-
tularak inşa edilmesi gerektiğini haykırmaktadır. 

Kudüs, vahyin insanlık tarihindeki hayati ro-
lünün ete kemiğe büründüğü müstesna beldedir.

1492, modern Avrupa’ya 
giden yolun açıldığı olduk-
ça önemli bir eşiktir insan-
lık tarihi açısından. Bu eşi-
ğin iyi anlaşılması gere-
kir. Çünkü geleneksel 
dünyanın sonunu getire-
cek adımların atılması bu 
tarihi kırılmanın açtığı 
çığırın sonucudur. İslâm, 
Hıristiyanlık ve Yahudilik 
arasındaki kadim hesap-
laşma, bu tarihten sonra 
farklı bir boyut kazanır.
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Filistin Meselesinde
Batı Filozofîsinin Riyakârlığı

F ilozoflar zor zamanlarda konuşan varlık-
lardır. Nitekim Sartre Cezayir işgaline, 

Gramsci Mussolini faşizmine, Adorno ve 
Horkheimer -Yahudi kökenli olmalarının 
da etkisiyle- Hitler faşizmine karşı tepki 
göstermişlerdir. Yaklaşık 70 yıldır yaşa-
nan Filistin işgaline ise E. Said, N. Cho-
amsky ve Norman Finkelstein gibi birkaç 
düşünür-filozofun dışında tepki olma-
dığını söyleyebiliriz. 20. yüzyıl filo-
zoflar bolluğunun yaşandığı bir yüzyıl 
olmasına rağmen kahır ekseriyet filo-
zof ve düşünür, Filistin sorununa kar-
şı duyarsız kalmıştır. Marksist-sol Fran-
kofon filozofların çoğu Filistin meselesi-
ni kaygı edinmemiştir. Avrupa solu kendi 
kimliğini Yahudilerin çektiği acılar üzerin-
den tanımladığı için İsrail’in Filistin işgaline 
tepkisiz kalmıştır.

Osmanlının askeri, idari ve medeniyet 
gücü olarak ortadan kaldırılmasının akabin-
de sömürgecilik ve sömürgeciler egemen güç 
haline gelmiştir. Dünyanın anglo-avro eksene 
dayanmış ve siyasi, iktisadi ve fikri olarak diğer 
toplulukların üzerinde Batı hegemonyasını do-
ğurmuştur. Batı, Filistin-İsrail, Arap-Yahudi ve 
Müslüman-Yahudi ikilemi içerisinde hep ikincisi-
ni tercih etti. Avrupalı filozof ve entelektüellerin 
bu ikilemde İsrail’i tercih etmesinin bazı neden-
leri holocaust ve anti-semitisizm söylemi, İsrail’in 
ya da Yahudilerin bir güç olarak kabulü veya ter-
cih edilmesi, İsrail’in barbar Arap(!) toplulukları-
na karşı modernliği ve uygarlığı temsil ettiğini dü-

şünme, zulüm ve çaresizlik altında kalan Fi-
listinlilerin şiddet ve terör olarak gördük-
leri eylemleri, Avrupa’da siyaset, ekonomi 
ve akademide baskın olan Musevi-Yahudi 
diasporanın nüfuzu ve Siyonizm’in etkin 
gücü ve Siyonistlerin baskıcı politikaları-
dır. Bu bağlamda Amerikan sol entelektü-
elleri 1948 olayları ve Arap-İsrail savaşla-
rında İsrail’e öncelik vermişlerdir. Çün-
kü İsrail’i Batı liberalizminin örneği ola-

rak görmüşlerdir.
Nazizm, ırkçılık, sömürgecilik ve apart-

heid rejim (Güney Afrika) karşıtı olmala-
rına karşın Holocaust mağduriyeti ve anti-
semitik söylemlerine sığınan Sartreci mirası 
paylaşmaktadırlar. Avrupalı Yahudilerin, Fi-
listin halkına yaptığı zulmü görmezden ge-
len düşünürlerin bir kısmı İsrailli Yahudilerin, 
Batı Şeria’daki ve Gazze’deki zorbalığını, bu 
toprakların İsrail tarafından işgal edildiğini 
açıkça kabul ediyorlar, fakat Yahudi devleti-
nin silahlı kolonyal yerleşimciler tarafından 
değil de Holocaust mağdurları tarafından ku-
rulduğu şeklindeki eskiden kalma görüşe tu-
tunmaya devam ediyorlar.

Batılı Filozoflar ve Filistin

Filistinliler, Sartre ve Foucault gibi solcu ente-
lektüellerin çok az desteğini ve sempatisini kaza-
nırken, J. Derrida, P. Bourdieu, E. Balibar ve S. Zi-
zek gibi filozof ve düşünürler ise onlara karşı şart-
lı sempati duymakla yetinmişlerdir. J. Massad, Fi-
listin meselesine yönelik siyasal ve entelektüel ba-

Ahmet DAĞ

Filozofların Filistin meselesindeki imtihanının başarılı ve göğüs kabartıcı olduğu 
söylenemez. Filozofların ve entelektüellerin çoğu İsrail/Filistin meselesine karşı 
ya ilgisiz olmuşlar ya da çekimser kalmışlardır. Yahudilerin akademi ve fikir 
dünyasındaki güç unsuru olmaları bu durumun en büyük nedenlerinden biridir.
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kışın modelinin öncü Siyonist olarak nitelendirdi-
ği Sartre’la başladığını İsrail’e karşı tepkinin ise E. 
Said örneğinde temsil edildiğini iddia eder. Ona 
göre Yahudi devletinin ırkçı temeline karşı turum 
ve duruş sergilemiş olsalar da, entelektüellerin Fi-
listin direnişine verdikleri destek her zaman boşa 
çıkmıştır. 

Kıta Avrupa ve Amerikalı düşünür ve filo-
zofların çoğu İsrail tarafını tercih etmişler veya 
Filistin’de yaşanan zulme şartlı itirazda bulun-
muşlardır. Amerikan entelektüellerin İsrail’e des-
tek olması anlaşılabilir fakat Kıta Avrupa filozof ve 
düşünürler çekimser ve ikiyüzlülüğü düşündürü-
cüdür. Bu tutumda kalan filozof ve düşünürlerden 
bazıları şunlardır. J. P. Sartre, A. Camus, J. Derri-
da, G. Deleuze, H. Arendt, E. Simone de Beauvo-
ir, Balibar, P. Bourdieu, S. Zizek, J. Habermas ve J. 
Baudrillard’dır. 

“Anti-semitizm Yahudilerin sorunu değil bizim 
sorunumuz” diyen Sartre, Yahudileri çağdaş ulus-
ların özümsemeye hazır toplum olarak görür. Se-
mitikliğe yönelik tartışmayı gerek bulmayan filo-
zofun semitikliğin ya da Siyonizm’in kurumsal-
laşmış, ete kemiğe bürünmüş hali olan İsrail dev-
letinin oluşum tarzına ve yapmış olduğu hukuk-
suzluklara dair eleştirel yaklaşımda bulunması 
da beklenemez. Nitekim Sartre hakkında yapmış 
olduğum okuma ve araştırmalarımda bu tür bir 
emare görmedim. E. Said, 1979 yılında J. P. Sart-
re ve Simone de Beauvoir tarafından Fransa’ya Or-
tadoğu barışı üzerine bir konferansa davet edilir. 
Oryantalizm’in yazarı ve Filistin halkının heye-
canlı destekçisi Said, “cesur, özgür ve ruh cömert-
liği içinde yazmıştır” dediği Sartre ve hayran ol-
duğu S. de Beauvoir ile Foucault’un evindeki bu-
luşmada Simone de Beauvoir’in başörtüsü, burka 
ve chador’a karşı göstermiş olduğu tepki ve İslâm 
hakkındaki boşboğazlığı, Sartre’ın Filistin mesele-
sine ve Beuaviour’un söylemiş olduğu şeylere kar-

şı sessiz ve tepkisiz kalması ve Filistin meselesi-
ne değinmemesi durumunda hayal kırıklığı yaşa-
mıştır.

Sartre ve Simone de Beauvoir, Fransa’nın 
Cezayir’i işgaline eleştirel yaklaşırken Cezayir do-
ğumlu A. Camus, Fransızların ve Arapların eşit 
önemde olduğunu söylememiş ve Fransız baskı-
sına uğramış ve Cezayir bağımsızlığına karşı ol-
mayı savunmuştur. Cezayir bağımsızlığına ve dev-
rimine karşı Fransa’yı savunan Camus, Arapların 
Fransızlara karşı mücadelesinin bir buçuk mil-
yon Cezayirli için pahalıya mal olacağını düşün-
müştür. Gaby Levin tarafından Haaretz gazetesin-
de yayınlanan bir makalede Camus, çalışmaları-
nı şiddetsiz bir çözüm bulma gereği içerisinde ya-
pan, diyalog ve diplomasiye inanan ve bir filozof 
olarak nitelendirilirken Sartre ise şiddetli çatışma-
lara çağırıp şiddeti haklı göstermekle suçlanmıştır. 
Sartre’ın Filistin meselesindeki sessizliği ve tepki-
sizliği dahi onu eleştiriden kurtarmamıştır. Ce-
zayir katliamını ve işgalini kınayan Sartre yerine 
Camus’un daha iyi gelecek önerdiği ifade edilir.

Araplara karşı etnik ve ön yargılı bir tutum içe-
risinde olan Camus, Yabancı eserinde iki Arap’tan 
bahseder ve onların adlarını dahi anmaz. Roma-
nın kahramanı, bunlardan birini öldüren katil-
dir. Anlatım içeriğine bakıldığında “böcek” öldür-
mekle bir “Arap” öldürmek arasında çok da fark 
yoktur. Camus’un Araplara karşı duygu durumu-
nu duyarsızlık olarak bile izah etmek zordur. Ed-
ward Said Kültür ve Emperyalizm adlı yapıtında 
Camus’un duruşunu eleştirerek şöyle demekte-
dir: “Camus ( ... ) Fransızların önceliğini onayla-
yıp pekiştirirken, yüz yılı aşkın bir süredir Ceza-
yirli Müslümanlara karşı yürütülen hükümranlık 
seferberliğini ne tartışmakta ne de aykırı bir duy-
gu belirtmektedir”. 

Said’in Filistinli Arap-Hıristiyan olmasına kar-
şın, Derrida Yahudi kökenli Cezayir asıllı Fransız 
vatandaşıdır. Derrida’nın çekimser tavrı ve daha 
çok İsrail’e yönelik olumlu yaklaşımı dahi Filistin-
lilere karşı dayanışma içinde bulunduğu suçlama-
sına maruz kalmıştır. İşgal altındaki Kudüs’te ders 
verirken şunları söylemiştir: 

“Bu topraklarda; şiddetin son olmasını savu-
nan, terörizmin, ordunun ve polisin işlediği suçla-
rı kınayan, İsrail’in işgal edilen bölgelerden çekil-
mesini destekleyen, ayrıca -şimdi hiç olmadığı ka-
dar zorunlu olan- Filistinlilerin müzakereler için 
kendi temsilcilerini seçme hakkını tanıyan herkes-
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le dayanışma içinde olduğumu derhal ilan etmek 
istiyorum. …İsrail Devleti’nin varlığının, söyleme-
ye gerek bile yok, bundan sonra herkes tarafından 
tanınmak zorundadır.” (Massad 2014: ).

“Yahudilerin kendi Yahudiliklerine karşı” ol-
duğunu ve Yahudilik ve adalete dair eleştiride 
bulunmanın şüpheler taşıdığını iddia eden Der-
rida, hem diğerleri hem de Yahudiler için en iyi 
olan demokrasi biçimi arayışı içerisindedir. Siyo-
nizm ve Yahudiler hakkında önemli ayrımlar ya-
pan Derrida prensip olarak İsrail devletinin var-
lığına düşmanlık duymadan, anti-semitist hatta 
anti-Siyonist olmadan İsrail’in 
mevcut politikasına karşı ge-
linmesi gerektiğini söyler. Kul-
landığı dilde dikkatli olmak 
zorunda olduğunun farkın-
da olan Derrida, İsrail çevre-
sindeki tartışmaların varlığı-
nın zorluğunu da bilmektedir. 
Aynı dikkat ve duyarlılık ça-
tışmanın diğer tarafı Filistin’e 
geldiğinde bu duyarlılık 
Derrida’da görülmez. Değer-
lendirmelerinde Kudüs yerine 
Jerusalem ve dini mekânların 
kadim Arapça isimlerinden 
daha çok İbranice isimler kul-
lanmaktadır. İlk intifada esna-
sında İsrail’e destek olarak yo-
rumlanabilecek görüşler be-
yan eden Derrida, Filistinlileri 
durumun farkında olmamakla 
yani şuursuzlukla suçluyordu. 
O, İsrail devletinin korkunç 
baskısından daha çok İsrail’in 
onuru ve çıkarı düzleminde 
İsrail’in politikasına karşıdır. 
İsrail imajı ve geleceğinden 
umut duyan Derrida Mart 2000 yılında El-Hayat 
gazetesine verdiği mülakatta Yahudi karşıtı eği-
limlerin tarafında olmadığını söylemiştir.

Çelişki içinde ve kafa karışıklığı durumunda 
kalan Frankofon düşünürlerden biri olan Balibar, 
İsrail’in devlet uygulamalarına karşın bazı akade-
misyen veya entelektüellerin boykotlarını destek-
lediğini iddia etmesine rağmen, İsrail’i ziyareti ve 
orada ders vermesi bu iddia ile çelişmiştir. Bu ko-
nudaki tutumunun bir “çelişkiden” ziyade bir “aç-
maz” ve “zorluk” olduğunu iddia eden Balibar, İs-

raillilerin “azınlık” olduklarını iddia ederek zi-
yaretinde haklı olduğunu iddia etmiştir. İsrail’in 
“Ortadoğu’nun tek demokratik devleti” olduğu 
şeklindeki propagandatif imajının etkisinde ka-
lan düşünür, açıklamasının hiçbir yerinde İsrail’in 
ırkçı bir Yahudi devleti olduğuna işaret etme-
miştir. Onun muhalefeti sadece Batı Şeria’nın ve 
Gazze’nin işgaliyle sınırlı kalmıştır. Balibar, her ne 
kadar akademik boykotu destekleyen bir açıkla-
ma yapmış olsa da İsrail’e yaptığı dersler ve ziya-
ret bu iddiayı yalanlamıştır.

İsrail/Filistin meselesinde en farklı felsefeci-
düşünürlerden biri H. 
Arendt’tir. Dünya ve dostlu-
ğa yönelik sorumluluktan ka-
çan düşünce tarzlarına eleşti-
rel yaklaşan Arendth, Herzl’in 
yerli alışkanlıklara bağlı de-
ğilken bir Yahudi devletinin 
kuruluşunun ümidini taşı-
yan, Yahudi olanlar ve Yahu-
di olmayanlar arasındaki son-
suz düşmanlığa yönelik yakla-
şımı eleştirdi. Erken yaşlarda 
bir Siyonist olan Arendt, ev-
rensel adalete hizmet etmesin-
den daha çok İsrail milliyetçi-
liğine hizmet eden Eichmann 
Davası’nda tanık olduğu için 
Siyonizm konusunda çok şüp-
heci davranmıştır. Bu davada 
Yahudiler ve Naziler arasında 
bir işbirliği olduğu kanaatine 
varmıştır. Arendt, Filistin ha-
yatında askeri, siyasal ve dip-
lomatik olarak yer almasından 
dolayı Siyonizm’i Yahudi in-
sanların geleceğinde bir tehli-
ke olarak gördü. Milliyetçilik 

adına da Siyonist mitleri savunmaktaki isteksiz-
liğinden dolayı Yahudi toplumunda ona karşı bir 
parya/dışlanma ve değersizleşme olmuştur. 

Aykırı Sesler ve İkircikli Tutumlar

O, Yahudi siyasetinin, tüm Filistinli Arapla-
rın Irak’a gönderilmesini savunan revizyonistler 
veya aşırı milliyetçi taleplerle alakalı bir kimlik ol-
duğuna ve Siyonist ideolojinin hayati hataların-
dan birinin bölgedeki Arap varlığının gerçekliği-

Balibar, İsraillilerin “azın-
lık” olduklarını iddia ederek 
ziyaretinde haklı olduğu-
nu iddia etmiştir. İsrail’in 
“Ortadoğu’nun tek demok-
ratik devleti” olduğu şeklin-
deki propagandif imajının 
etkisinde kalan düşünür, 
açıklamasının hiçbir yerin-
de İsrail’in ırkçı bir Yahudi 
devleti olduğuna işaret 
etmemiştir. Onun muhale-
feti sadece Batı Şeria’nın ve 
Gazze’nin işgaliyle sınırlı 
kalmıştır. Balibar, her ne 
kadar akademik boyko-
tu destekleyen bir açıkla-
ma yapmış olsa da İsrail’e 
yaptığı dersler ve ziyaret 
bu iddiayı yalanlamıştır.
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nin görmezden gelinmesiyle başladığına inanmış-
tır. Ona göre Arap tahliyesi meydana gelmemiş ve 
“Deir Yassin-1948” katliamı olmamış olsaydı Arap 
nüfusunun artışı Yahudileri ürkütecektir. Balfo-
ur Deklarasyonu’nda ve Chaim Weizmanın lider-
liğinden beri “topraksız halk için halksız toprak” 
desteklenen sloganı defalarca eleştiren Arendt, 
Siyonizm’in milliyetçi yükselişine karşı uyarıcı ol-
muştur. Her ne kadar Arendt, Siyonizm’e ve emel-
lerine karşı tepkisel olsa da İsrail’in devlet ola-
rak varlığını meşru görür. 
Arendt’in ulusal Yahudi 
devletine alternatif olan iki 
uluslu devlet çözümü hem 
Yahudi ulusal vatanı hem 
de iki uluslu bir devlet için 
sigortaydı.

Filistin meselesinde en 
net düşünür Delueze’dir. 
Holocaust’u tarihsel bir 
durumdan daha çok dini 
ve mistik yaklaşım olarak 
gören Deluze’a göre Avru-
palıların Yahudilere sonsuz 
borcu vardır. Ama bu bor-
cu Avrupalılar değil onla-
rın yerine masum insanlar 
olan Filistinliler ödeyecek-
tir. Avrupalıların, yüzyıllar-
dır antik İbranilerin dönü-
şünü beklemekte olan boş 
topraklar üzerine kuruldu-
ğu yanılgısı içerisinde ol-
duklarını söyleyen filozo-
fa göre etraftaki birkaç “Arap hayaletin” başka bir 
yerden gelmiş olduğu zannı içerisindedirler. İs-
railliler, Filistin’in varlığını inkâr etmeye devam 
ederken kenara atılmış, unutulmuş Filistinliler ise 
İsrail’in varoluş hakkını tanımaya davet edildiler. 
Filistinlilerin elleriyle atılan taşlar onların ülkesi-
nin yaşam taşlarıdır. Filistinlilerin ölümü İsrail’in 
ruhunun bir parçası olmaktadır

Bourdieu gibi diğer ikircikli tutum içerisinde 
olan düşünür Slovenyalı meşhur sosyalist entelek-
tüel Slavoj Zizek’tir. Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz 
adlı kitabında Filistin sorununu bayağı bir tarz-
da ele alan düşünürü en çok endişelendiren şey; 
Siyonizm’in yapısal ırkçılığı, somutlaşmış hali ırk-
çı Yahudi devleti ve onun ırkçı müfredatı, siyase-
ti ve medyası değil, İsrail’in devlet hukukuna ve 

politikalarına yön veren -Yahudilerin üstünlüğü-
nü temel alan- haklar ve ayrıcalıklardır. Bunun-
la birlikte Hitler’in çoğu Arap ülkesinde bir kah-
raman olarak düşünülmesinden ve ders kitapla-
rında anti-semitik ifadelerin bulunmasından da 
rahatsızdır. Filistin çatışmasını rekabet halindeki 
milliyetçilikler sorunu olarak görüyor ve söz ko-
nusu çatışmanın olası bir NATO müdahalesiyle 
çözülebileceğini düşünüyor. 

Derrida gibi ders vermek üzere İsrail’e giden 
Zizek, bu derslerde bir kez 
bile Filistinlilerden, İsrail’in 
ırkçılığından veya terörden 
bahsetmemiştir. Yahudi sö-
mürgecilerini hala soykı-
rım mültecileri olarak gö-
rür. Zizek’e göre barış için 
en büyük engel gerçekçi 
çözüm olarak görülen iki 
ayrı devletin sunulmasıdır. 
Her iki tarafın da imkânsız 
bir rüya olarak hariç tuttu-
ğu şey, en basit ve en bariz 
çözüm: İsrail’in tamamını 
işgal altındaki toprakları ve 
Gazze’yi kapsayan iki ulus-
lu laik tek devlettir. Zizek, 
bu hypocrist tutumu önce 
Trump’ı “kişisel olarak iğ-
renç, adi, ırkçı ve saldırgan 
bir tip” olarak tanımlarken 
aynı zamanda onun İsrail 
ve Filistin konusunda söy-
lediklerini çok doğru bul-

duğunu söyleyerek sürdürür.
Diğer çekimser olan filozof Alman J. Habermas 

2012’de İsrail’deki Haaretz gazetesiyle mülakatın-
da kendisine İsrail politikasıyla ilgili görüşleri so-
rulduğunda cevabı ”…Mevcut durum ve İsrail hü-
kümetinin politikaları, siyasi bir tür değerlendir-
me gerektiren bir durumdur. Bu benim kuşağımda-
ki ferdi bir Alman vatandaşının işi değil” olmuş-
tur. Yine bu röportajda   kendisine Grass’ın şiiri1* 

1 Almanya’nın ödediği tazminattan dolayı nükleer denizal-
tı vermesi ve İsrail’in İran’a nükleer savaş açma tehditi-
ni konu alan şiir 2012 yılında yayımlanmıştır. Nitekim bir 
Alman olmasından dolayı İsrail’in yaramazlıklarına karşı 
çoğu zaman susmak zorunda kalan şair, Holokostu da sorgu-
layan “Was gesagt werden muss” (Söylenmesi gereken) adlı 
bu şiirden dolayı Günter Grass küresel linç kampanyasıyla 
karşı karşıya kalmıştır. O da söylediklerinin bir düşmanlık 

Gazze’de 2 milyon insanın ablu-
ka altında bulunması, Batı 
Şeria’daki duvar, Kudüs’te 
Filistinlilerin evlerine el konul-
ması, 10 yıl öncesine kadar iki 
kattan fazla azalan Filistinli 
sayısı, İsrail zindanlarında hak-
sız yere tutulan mahkûmlar, 
evliliklerine ve cenazelerine 
müdahaleler, okulları kapat-
ma, sebepsiz tutuklamalar ve 
yargısız infazlar belli başlı ihlal 
ve zulüm politikalarıdır. Sonuç 
olarak filozof ve entelektüeller 
zalim-mazlum, gasp eden-gasp 
edilen, cellat-kurban arasında 
bir tercihte bulunmak zorunda-
dır.
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sorulduğunda, “Günter Grass’ın “anti-Semitist ol-
madığından hiç kuşku duymuyoruz” demiştir

Filistin/İsrail meselesinde en cesur filozoflar-
dan biri son yüzyılın büyük filozoflarından biri 
olan Jean Baudrillard’dır. O, Arapların olmamaları 
gereken yerde olduğunu yani göçmen olduklarını 
ve bundan dolayı düzenin de bozukluk olduğu-
nu, olmaları gereken yerin Filistin olması gerekti-
ğini fakat “düzenin var olmasından” dolayı orada 
olmadıklarını söyler. Ona göre gerçek olan düzen 
adına Arap dünyasında hiçbir şeyin savaşın bile 
mümkün olmaması, Arapların caydırılması, ha-
yal kırıklığına uğratılmaları, güçsüz ve nötrleşmiş 
hale getirilmeleridir. Eş değer düşmanlar arasında 
bir çatışma değildir.

Sonuç olarak bakıldığında filozofların Filistin 
meselesindeki imtihanının başarılı ve göğüs ka-
bartıcı olduğu söylenemez. Filozofların ve ente-
lektüellerin çoğu İsrail/Filistin meselesine karşı 
ya ilgisiz olmuşlar ya da çekimser olmuşlardır. Ya-
hudilerin akademi ve fikir dünyasındaki güç un-
suru olmaları bu durumun en büyük nedenlerin-
den biridir. İsrail devletinin politikalarına yöne-
lik eleştirilerinden dolayım G. Grass, N. Finnkels-
tein, E. Said John Mearsheimer ve Stephen Walt 
gibi akademisyenlerin başına gelenler bu baskı ve 
tahammülsüzlüğün örneğidir. Oysa filozof ve en-
telektüellere en yakışan şey özgür düşünebilme-
leridir. Filistin meselesi özgürlükçü düşüncenin 
en önemli temsilcileri olan filozof ve düşünürlerin 
meselesi olmak zorundadır. Çünkü Filistin mese-
lesi iki devlet arasında siyasi ve diplomatik bir so-
run değil çok yönlü siyasi, iktisadi, teolojik ve sos-
yolojik bir meseledir.

İsrail’in devlet olarak varlığının meşru olmadı-
ğını ve bir işgal devleti olduğunu söyleyen filozof 
ve düşünürlerin sayısı bir elin parmaklarını geç-
meyecek kadardır. Oysa İsrail’in uygulamış oldu-
ğu siyaset, akıl ve vicdan sahibi olan herkesin me-
sele edinmesi gereken bir durumdur. Zizek’in ifa-
de ettiği gibi ırklar arası ilişkiyi ve evliliği önlemek 
için hahamların ve resmi organların görevlendiril-
mesi, Arap erkeklerle Yahudi kızların karışmasını 
önlemek için gezinen güvenlik görevlisi devriye-
leri, tespit edilen kızların durumlarının patolojik 
olarak değerlendirilmesi ve psikologlara yönlen-
dirilmesi hafif sayılabilecek uygulamalardır. Oysa 

içermediğini. Yazdıklarını geri almayacağını fakat   “İsrail’in 
geleceğini düşünen bir dost olarak” yazdığını söylemek 
zorunda kalmıştır.

Gazze’de 2 milyon insanın abluka altında bulun-
ması, Batı Şeria’daki duvar, Kudüs’te Filistinlilerin 
evlerine el konulması, 10 yıl öncesine kadar iki 
kattan fazla azalan Filistinli sayısı, İsrail zindan-
larında haksız yere tutulan mahkûmlar, evlilikle-
rine ve cenazelerine müdahaleler, okulları kapat-
ma, sebepsiz tutuklamalar ve yargısız infazlar bel-
li başlı ihlal ve zulüm politikalarıdır. Sonuç ola-
rak filozof ve entelektüeller zalim-mazlum, gasp 
eden-gasp edilen, cellat-kurban arasında bir ter-
cihte bulunmak zorundadır.

Son cümle olarak Filistin meselesi filozof me-
suliyetini gerektirmesinden daha çok İslâm coğ-
rafyasının mesuliyetidir. Karşımızda 300 yıllık bi-
limsel ve felsefi birikime sahip bir topluluk olduğu 
gerçeğini fark etmemiz gerekir. F16 savaş uçağına 
karşı sapan taşına zafiyeti ne ise İngiliz-Yahudi bi-
limsel ve felsefi birikimine karşı şu an Müslüman-
ların bilimsel ve felsefi birikimi o kadar zaaf için-
dedir. Ayrıca Filistin’de yaşananlar oraya ait bir 
mesele olmaktan daha çok coğrafyanın mesele-
sidir. Sezai Karakoç’un dediği gibi “Kürt sorunu, 
Arap sorunu, Arnavut sorunu, Türk sorunu yoktur; 
İslâm Milletinin parçalanmışlık sorunu vardır.” 
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  İSLÂM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI KARARI VE “FİLİSTİN DEVLETİ” 

İslâm İşbirliği Teşkilatı Kararı ve 
“Filistin Devleti”

H er ne kadar haklı, vu-
rucu ve yürek soğu-

tan bir cümle ile “İsrail 
diye bir devlet var mı ki 
başkenti Kudüs olsun!” 
diyorsak da üzülerek 
belirteyim ki maalesef 
ama maalesef çoğu ülke 
tarafından resmen ta-
nınmış olsa da pratikte 
“Filistin diye bir devlet mi vardı ki başkenti Kudüs 
olsun!” diyeceğim içim kanayarak.

Ne acı ki bütün sokakları, mabedlerinin ka-
pıları, şehirleri, gümrükleri, yargısı, güvenliği 
İsrail’in kontrolünde olan bir coğrafya orası. 

El-Halil kentinin sokaklarından ve Harem-i 
İbrahim’den her gün yıkılan Filistinlilere ait evler 
ve yerleştirilen İsrailli işgalcilerle Filistin mührü 
günbegün silinmekte. Öte yandan Gazze, giriş ve 
çıkışın olmadığı abluka altında bir şehir. O top-
raklarda doğup büyüdüğü halde Kudüs’ü hiç göre-
memiş, Mescid-i Aksa’da namaz kılamamış, başka 
şehirlerde yaşadıkları için girmeleri yasaklanmış 
olan bir halkın yaşadığı devlet midir kastedilen?

Evi ile yüz metre ötedeki işi, tarlası, bahçesi 
arasına giren utanç duvarlarıyla çepeçevre kuşatıl-
mış, labirenti andıran uzun koridorların, turnike-
lerin, demir kapıların, x ray cihazlarının akabinde; 
aşağılayan bakışlarıyla İsrail askerlerinin denetim-
lerinden şayet varsa izin kağıtlarıyla ancak karşı 
tarafa geçebildikleri, topu topu bir mahalle ötesine 
geçmek için başka bir ülkeye gidiyor gibi muame-
lelerin yapıldığı bir açık cezaevinin seyircisi olmuş 
ya da olmak zorunda bırakılmış olan bir devlet mi-
dir bahsedilen?

Gece kapı çalınıp ta 
yanlarındaki bir manga 
askerle ve ellerindeki 
kâğıtlarla “biz bu evin 
yeni sahipleriyiz” diye-
rek içeri giren, kovsan 
kovamayacağın, diren-
sen direnemeyeceğin 
adalet arasan on yıllar-
ca süren mahkemelerde 

sürüneceğin, sırtını yasladığı güce dayanarak ken-
dinde hak gören zorbalara karşı dişini dudağına ge-
çirip kanatanların vatandaşı olduğu bir devlet mi?

Yalnızca şüphe üzerine tehlike unsuru olarak 
gördüğü insanlara hatta çocuklara namlusunu 
doğrultup tetiğe basanlara karşı eli-kolu bağlan-
mış bir devlet mi bahsedilen?

İstediği zaman kapılarını kapattığı, en son içi-
ne girip gaz bombaları attığı, her gün bilinçli or-
ganizasyonlarla gruplar şeklinde hürmetini çiğne-
dikleri Aksa’nın olduğu şu Kudüs mü devlet olan 
Filistin’in başkenti? 

Eğer buysa devlet; kâğıt üzerinde evet, ama re-
alitede özellikle 1980’den sonra hiç olmadı. Can, 
mal, akıl, nesil ve din emniyetlerini sağlayacak bir 
otoritenin olmadığı işgal edilmiş topraklardır Filis-
tin dediğimiz.

İsrail hükümeti Trump’ın, seçim vaadi olarak 
verdiği, doğusu ve batısıyla Kudüs’ün İsrail’in baş-
kenti kabul edilmesi sözünü yerine getirmesini 
isteyerek fiili durumu resmiyete taşımaya çalıştı. 
Şimdi İİT ise, aldığı bu kararlarla BM’nin belirle-
diği özel statüde olması gereken ancak gerçekte 
var olmayan bir realiteyi resmiyete ve hatta biraz 
daha fazlasını isteyerek Doğu Kudüs’ü   ‘başkent 
olması’ pratiğine taşımaya çalışıyor.

Abdullah KAHRAMAN

İİT aldığı bu kararlarla BM’nin belirlediği özel statüde olması gereken ancak 
gerçekte varolmayan bir realiteyi resmiyete ve hatta biraz daha fazlasını isteyerek 
Doğu Kudüs’ü   Filistin Devleti’nin ‘başkenti olması’ pratiğine taşımaya çalışıyor.
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  İSLÂM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI KARARI VE “FİLİSTİN DEVLETİ” 

Kararın Olumlu Tarafları

Suudi Arabistan’ın İsrail’e karşı savaşmanın 
caiz olmadığına dair fetva verdiği ama Yemen’e   
karşı savaşmayı cihadla eşdeğer tuttuğu, BAE’nin 
Amerika ile kolkola gezdiği, Filistin direniş grup-
larının ve hükümetinin kendi içinde tam birlik 
olamadığı, Mısır’da Mursi’nin devrildiği, yetmez-
miş gibi Sina yarımadasının Filistin toprakların-
dan çıkarılanların yerleştirileceği bir coğrafya ola-
rak tasarlandığı, bu meyanda pazarlıkların sür-
düğü, İran’ın uhuvvetten yoksun siyasi refleksler 
geliştirdiği, Libya’nın Irak’ın Afganistan’ın iç ka-
rışıklıklardan başını kaldıramadığı, Katar’ın   ha-
raç ödemek zorunda kaldığı, saltanat kaygısından 
başka dertleri olmayan diğer Arap ve pasifize ol-
muş Asya ülkeleri ile beraber her gün birbirinden 
çetrefilli gündemlerle sıkıştırılmaya çalışılan bir 
Türkiye’nin  baskın gayretiyle yapılabilecekler an-
cak bu kadar olabiliyor. Hasılı müslüman dünya-
nın ortaya koyduğu kalite ile doğru orantılı başı-
na gelenler.

Bu ahval içinde İİT’nin aldığı kararlara gelince; 
iki cihetten bakabiliriz.
Birincisi bardağın dolu tarafı. Bu kararla;

* Doğu Kudüs’te /ki Filistin’i kıymetli kılan 
bütün değerler buradadır/ bütün hakimiyetin ve 
kontrolün Filistin askeri ve idari yönetiminde ol-
ması büyük bir psikolojik üstünlük, moral moti-
vasyon sağlayacaktır.

* Eldeki bir kuş başkasınca kafeslenmiş iki 
kuştan yeğdir.

* Mescid-i Aksa’da ve sair yerlerde işgal asker-
lerini görmemek dahi oradaki halk için başlıba-
şına bir mutluluk, özgüven sebebi olacak, sosyal 
hayat normale dönecek, insanlar rahat bir nefes 
alacaktır.

* Gazze ve diğer şehirlerle ilgili alınacak olum-
lu kararlar için bir başlangıç adımına evrilebilme 
ihtimali vardır.

* Maddi yardımlarla ve eğitimle ilgili alınan 
kararların sahaya yansıyan somut olumlu etkile-
ri olacaktır.

* Uluslararası arenada Filistin lehine gelişecek 
olaylar ile bunu destekleyecek organizasyonlara 
kapı aralayacaktır.

* İsrail’den bağımsız kendi ekonomik siste-
mini oluşturma, para birimini belirleme, müsta-
kil havaalanı kurma ve gümrük işlerini yürütme 
imkânını doğurabilecektir.

* Kudüs’te İİT’ın kontrolünde bir askeri güç 
bulundurma ve varolanı teçhizatlandırıp eğitme 
ihtimalinin oluşması.

* Her anlamda iyi bir şehir yönetimi sunarak 
dünyanın her yanından gelen yahudi, hıristiyan, 
müslüman ziyaretçilere hoşgörü ortamında iba-
detlerini özgürce yapabildikleri, turistlerin gelip 
huzur içinde gezdikleri bir örnek şehir oluşturup 
müslüman zihnin; insan, toplum, kent anlayışını 
bu vesile ile sergileme ve dünyaya sunma olanağı.

* İİT’nin kendisinden beklenenin üstünde bir 
performansla mezhepsel ve etnik olarak dağılmış 
durumdaki Müslüman ülkelerin sorunlarını çöz-
mek için bir araya gelme ve bunu sürdürme irade-
sini ortaya koymuşcasına olması.

* Halkı müslüman olan ülkeler ve sair tüm 
dünya ülkelerinde halkların zorbalığa ve İsrail’in 
ırkçı emperyalizmine karşı bilincini arttıran ve 
diri tutan bir dalgalanma yaratmış olması.

Kararın Olumsuz Tarafları ve Gelecek

Bardağın boş tarafına gelince alınan bu kararla;
* Gelecekte Kudüs’ün doğusu ve batısıyla bir 

bütün olarak Filistin’in başkenti olma idealini 
rafa kaldırmış, uluslararası arenada Batı Kudüs’ün 
İsrail’in olası başkenti olmasının meşruiyetini tar-
tışma dışı bırakmış ve bunun İslâm ülkelerince de 
kabullenilmiş olduğu algısını yaratmış olması.

* İİT’nin bundan önce aldığı kararları 
‘kınama’dan ve ‘söz’den öteye taşımamış olması-
nın verdiği endişe.

* Müslüman ülke liderlerinin güven vermeyen 
tavırları ve saltanatlarını idame için büyük yanlış-
lar yapabilme potansiyellerinin olması.

* Elli yedi İslâm ülkesinin ancak bu kadarını 
yapmaya gücü yettiği gerçeği ve acziyetin vardığı 
can sıkıcı boyutun iyice aşikâr oluşu.

* Yıllardır olduğu üzere bir kez daha Kudüs 
duyarlılığının kısa bir süre sonra yeniden zayıf-
layacak olması, ayakları yere basan uzun vadeli 
projeler ve tedbirler almak yerine yükselen tansi-
yona göre tavır takınılıyor olmasının bir kez daha 
ortaya çıkması.

Son söz; İİT bu kararla Amerika’nın hamlesine 
cevap vermiştir. Önümüzdeki süreçte bu kararın 
devamı niteliğinde yapılacaklar oluşan yeni pozis-
yonu Filistin lehine çevirebilir. Vezirlerin büyük 
ölçüde satılmış, fillerin dağılmış, kalelerin düş-
müş, atların zayıflamış, piyonların yanlış yerlerde 
harcandığı bir arenada heyecan elbette iyidir an-
cak dizginleri elinde tutan bir üst akıl (şah) varsa. 
İhtiyacımız olan ise gerçekte budur.
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  TÜRKİYE’NİN KUDÜS TAVRI NEDEN ÖNEMLİ? 

A BD Başkanı Do-
nald Trump’ın 

başkanlık seçim-
leri öncesinde seç-
menlerine verdiği 
sözü tutarak 6 
Aralık’ta Kudüs’ü 
Yahudilerin ebe-
di başkenti ola-
rak kabul ettiğini 
açıklaması, tüm 
dünyada büyük 
tepkilere neden oldu. Bu tepkilerin elbetteki en 
anlamlısı, Türkiye’nin bir hafta gibi kısa bir sürede, 
kurulduğu günden bu yana gerçek bir işlev görme-
yen İslâm İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da toplaya-
rak, üye ülkelerin tamamının kabulüyle ‘İşgal al-
tındaki Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti 
olarak ilan etmesi oldu. Her ne kadar, Kudüs’ün 
de içinde yer aldığı tüm Filistin toprakları İsrail’in 
doğrudan işgali ya da Gazze ve Batı Şeria gibi gö-
rece özgür olan toprakları dahi İsrail’in kuşatması 
altında olsa da, alınan bu karar bağımsız Filistin 
Devleti’nin dünyadaki meşruiyetinin tanınması 
için büyük bir aşama olarak kabul edilmelidir.

Türkiye’nin Kudüs hamlesi bununla sınırlı 
kalmadı. Trump’ın hareketinden 15 gün gibi kısa 
bir süre sonra Türkiye’nin çağrısıyla Birleşmiş 
Milletler’e sunulan önerge 128 üye ülkenin kabu-
lüyle 10/22 sayılı karar olarak tarihe geçti. İslâm 
dünyasının tamamının, Çin, İngiltere, Rusya, Al-

manya ve Fransa 
başta olmak üze-
re neredeyse tüm 
Batılı devletlerin 
de altına imzası-
nı attığı kararda, 
Kudüs’ün statü-
sünü, karakterini 
veya demografik 
yapısını değiştir-
me niyetindeki 
kararların yasal bir 

etkisi olmadığı belirtiliyor ve nihai statüsüne BM 
kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler 
sonucunda karar verilmesi gerektiği vurgulanı-
yordu. Ayrıca BM’ye üye tüm devletlere “Kudüs’te 
diplomatik misyon kurmaktan kaçınma” çağrı-
sı yapılıyordu. ABD’nin oylama öncesi Donald 
Trump ve daha sonra BM Temsilcisi Nikki Haley 
tarafından açıkça Birleşmiş Milletler kürsüsünden 
dünyayı tehdit etmesi ABD’nin yaşadığı çaresizli-
ği gözler önüne seriyordu. ABD’nin kararı kabul 
edecek ülkelerin “ekonomik” açıdan cezalandırı-
lacağını söylemesine rağmen; bu ülkeden yardım 
alan ülkelerin dahi bu tehdide boyun eğmemeleri 
ise Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik savaşın ve 
Cumhurbaşkanı’nın şahsında sergilediği dik du-
ruşun bir sonucu olarak tarihe geçmiş oldu. 

15 Temmuz Darbesi, ABD’de süren ve FETÖ 
tarafından tezgahlanan yargı süreci, ABD’nin Su-
riye’deki PKK uzantısı örgüte binlerce tırdan olu-

Murat ÖZER

Türkiye’nin Kudüs Tavrı
Neden Önemli?

Türkiye’nin “Filistin ve Kudüs’ün müslümanlar için merkeziliği” konusundaki tavrının bir 
devlet politikası olarak bu sorun ortaya çıktığı günden bu yana var olduğu açıktır. Türkiye’nin 
idarecilerinin 1949’da ya da 28 Şubat 1997 darbesinin gerçekleştiği dönemlerdeki tavrı 
bir sapma olarak görülmelidir. Türkiye, 1969’da fanatik bir Hristiyan’ın Mescid-i Aksa’yı 
kundaklaması üzerine kurulan İslâm Konferansı Örgütü’nün (İİT) ilk üyelerindendir. 
Fakat bu üyelik durumu Meclis’te “laiklik eksenli” uzun bir süre tartışılmıştır. 

İstanbul’da Büyük Kudüs Gösterisi
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  TÜRKİYE’NİN KUDÜS TAVRI NEDEN ÖNEMLİ? 

şan askeri yardımla Türkiye’yi güneyden kıskaca 
alma operasyonu sürerken, Türkiye’nin etrafında 
örülen bu kuşatmaya rağmen Kudüs konusunda 
aldığı bu inisiyatif sadece karşı bir siyasi hamle mi 
yoksa Türkiye’nin hangi ideolojik merhalelerden 
geçse de bir devlet olarak sürekliliği olan duru-
şunun bir tezahürü müdür? Türkiye’nin İslâm 
dünyasında İsrail’i ilk tanıyan devlet olması ya 
da 28 Şubat sürecinde olduğu gibi İsrail’le yoğun 
ilişkiler kurması, bugünkü tavrının Erdoğan’ın li-
derliğindeki AK Parti’nin siyasi bir hamlesi oldu-
ğu ve hamasi bir duruşun ötesine geçemeyeceği 
şeklindeki eleştirileri beraberinde getirdi. Hatta 
İİT’in bildirisinde yer alan “Doğu Kudüs” ifade-
siyle Kudüs’ün Batı’sındaki İsrail işgalinin zımnen 
kabul edildiği şeklinde bir yaklaşımı öne sürerek 
Türkiye’nin aslında büyük bir ihanet içinde oldu-
ğunu ifade edenler dahi oldu. Peki bu yaklaşımlar 
gerçeği ne kadar izah ediyor?

Bu yaklaşım sahipleri Türkiye’nin hiçbir za-
man işgale uğramamış, bu sebeple de devlet gele-
neğinde sürekliliği olan bir yapı olduğu gerçeğinin 
farkında olmadıkları gibi, Filistin’in işgal edilmesi 
sürecini ve Kudüs’ün statüsü konusunda verilen 
mücadelenin aşamalarını da tam olarak idrak et-
miş değiller. Gerçekçi bir tarih bilgisinden yoksun 
olan bu çevreler, pek çok konuda olduğu gibi Fi-
listin konusunda da hamasetle hareket ediyorlar.

Filistin Toprakları 1922’den Beri İşgal Altında

Osmanlı Devleti’nin toprağı durumundaki 
Filistin, I. Dünya Savaşı sonunda elimizden bü-
tünüyle çıkmış ve 1922 yılında Birleşik Krallık 
Manda Yönetimi adı altında İngilizlerin eline geç-
mişti. İngiltere savaş öncesinde Şerif Hüseyin ile 
anlaşarak Osmanlı’ya isyan etmeleri karşılığında 
büyük bir Arap Devleti’nin kurulacağı sözünü 
vermişti. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. 
Filistin toprakları 1948 yılına kadar İngiliz man-
da yönetiminde kaldı. Bu tarihte Yahudiler, Filis-
tin topraklarında İsrail Devleti’nin kurulduğunu 
ilan edince başlayan Arap-İsrail Savaşında Suriye, 
Mısır, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan kuvvetleri 
hızlı bir ilerleme kaydetmesine rağmen, savaşın 
galibi İsrail oldu. 

İsrail’in bağımsızlığını tanıyan ilk ülke ABD ol-
muştu. Fakat Batı ittifakının (NATO) hasmı duru-
mundaki SSCB de ertesi gün İsrail’i tanıma kararı 
alacaktı. İsrail 1947’de BM’de Filistin’in taksim 

edilmesi planıyla ele geçirmiş olduğu yüzde 56’lık 
toprağı, savaş sonunda yüzde 78’e çıkarmayı ba-
şardı. 1947’deki “taksim planı”na Türkiye ret oyu 
vermişti. Türkiye’nin İsrail karşıtı aldığı bu tutum 
daha bir süre devam edecekti. Arap Ordularının 
yenilmesi üzerine kurulan Barış Komitesi’nde de 
Türkiye Arapların safında olmayı sürdürecek-
ti. Fakat İsrail’in ABD desteğiyle kazandığı zafer, 
Türkiye’nin Sovyet tehlikesine karşı NATO’ya gir-
me konusundaki talebi 1949’da İsrail’i tanımaya 
götürecekti. İktidarda kısa bir süre önce İsrail’e 
karşı tutum alan CHP vardı. Fakat artık durum 
değişmişti. Türkiye, 26 yıl öncesine kadar kendi 
toprağı durumundaki Filistin üzerinde bir Yahudi 
Devleti’nin kurulmasını kabul etme kararını al-
dığında ülkenin Başbakanı, bir dönemin önemli 
İslâmcı şahsiyetlerinden şimdi ise sıkı bir CHP’li 
olan Şemseddin Günaltay’dı. 

Kudüs 1948’de Bölündü, 1967’de İşgal Edildi

1948 Savaşı Kudüs’ün statüsü konusunda da 
bir dönüm noktası oldu. Şehir ikiye bölünmüştü. 
Ürdün 1950’de Mescid-i Aksa’nın da içinde bu-
lunduğu ve daha sonra Doğu Kudüs olarak biline-
cek Kudüs’ün eski ve tarihi olan bölümünü top-
raklarına kattığını duyurdu. 1953’te ise Ürdün’ün 
ikinci başkenti olarak ilan etti. Ancak Yahudiler 
Doğu Kudüs dışında yaşayan on binlerce Müslü-
manı baskı ve şiddet yoluyla sığınmacı konumuna 
düşürdü. Buna karşılık Ürdün, Yahudilerin Doğu 
Kudüs’te ibadet etmelerini yasakladı ve Yahudilere 
ait ibadet mekânlarının çoğunu kapattı.

İsrail’in 1967’de başlayan Altı Gün Savaşı 
sonrasında yine ABD desteğiyle Arap Ordularını 
mağlup etmesi üzerine, harita yeniden değişi-
yordu. Sina yarımadası Mısır’dan, Golan Tepeleri 
Suriye’den ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs Ürdün’den 
alınarak İsrail topraklarına katılıyordu. Tüm bu 

Türkiye Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu  BM Kudüs Oylaması
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harita değişimleri, nüfus kaydırmaları, milyon-
lara varan mülteciler arasında göz ardı edilen bir 
gerçek vardı: Osmanlı Devleti’nin 1922’de bu top-
raklardan çekilmesinden bu yana “Filistin Devle-
ti” diye bir devlet kurulmamıştı. İsrail’le savaşan, 
anlaşan, kavga eden ya da barışan kuvvetler Suri-
ye, Ürdün, Mısır ya da Irak gibi Arap ülkeleriydi. 
Filistin Devleti tüm bu savaşların ortasında aslın-
da fiilen yoktu. Buna karşılık çeşitli Arap ülkeleri-
nin desteklediği Filistinli örgütler vardı. Her ülke 
kendi ideolojik duruşuna göre Filistin Kurtuluş 
Örgütü’nü, FHKC’yi, Hamas ya da İslâmî Cihad 
gibi örgütleri destekliyordu.

Filistin’in sürgünde dahi olsa bir devlet ola-
rak ortaya çıkması ancak 1988’de gerçekleşebi-
lecekti. Tüm topraklar işgal altında olduğu için 
Filistin’in bağımsızlığı Cezayir’de ilan edilecekti. 
Bu tarihte FKÖ’nün Filistin’de kontrol edebildiği 
tek bir karış toprak bulunmamaktaydı. Batı Şeria 
ve Gazze’de Filistin Özerk Yönetimi’nin kontrolü 
çok sonra mümkün olacaktı. Fakat BM’ye üye 103 
ülke tarafından tanınmakla birlikte Filistin hâlâ 
BM nezdinde bir devlet değil. 2012’de Birleşmiş 
Milletler Filistin’i “üye olmayan gözlemci devlet” 
statüsünde tanımladı. Bu karara dahi ABD itiraz 
etmiştir. Filistin’in devlet olma yolunda attığı bu 
adım BM’de 138 oyla kabul edilirken 9 ülke red 
oyu vermişti. Hayır oyu kullanan ülkeler arasın-
da İsrail, ABD ve Kanada’nın yanı sıra Çek Cum-

huriyeti, Panama, Marshall Adaları, Mikronezya, 
Nauru ve Palau bulunuyordu. Bunun sonucu ola-
rak ilk defa 2015 tarihinde Filistin bayrağı BM’de 
dalgalanabildi. BM’deki bu sınavda da Türkiye’nin 
öncü bir rol üstlendiği tartışmasızdır.

Filistin’in devletleşmesi yönünde atılan bu 
adımlar İsrail ve ABD cephesinde ciddi bir trav-
maya sebep oldu. Trump’ı ABD yönetimi tara-
fından sürekli ertelenen bu kararı almaya iten 
bir başka gelişme Filistinli grupların 2006’dan 
bu yana süren ayrılıkları bitirme yönünde ortaya 
koydukları iradedir. Batı Şeria’yı elinde bulundu-
ran FKÖ ile Gazze’yi kontrol eden Hamas arasın-
da Mısır’ın arabuluculuğuyla Trump’ın kararından 
kısa bir süre önce varılan anlaşmayla, Filistin’deki 
çift başlılığa son verilmesi kabul edildi.

Bağımsız Filistin Devleti ve Meşruiyet Sorunu

Filistin mücadelesi, Arap ülkelerinin ve -çeşit-
li dönemlerde hezimetlere uğrasalar da- Arap or-
dularının tüm gayretlerine rağmen bağımsız bir 
devletin kurulmasına evrilememişti. Filistin’in 
bir devlet olarak kabul edilmesi ve tüm dire-
niş gruplarının devletin çatısı altında toplanarak 
düşmana karşı tek vücut haline getirilmesi süre-
ci Türkiye’nin İİT ve BM nezdindeki hamleleriyle 
ciddi bir ivme kazanmış oldu.

Türkiye’nin önce İslâm İşbirliği Teşkilatı’nda 
“İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Filistin’in baş-
kenti” olarak kabul edilmesini sağlaması ve pe-
şinden Birleşmiş Milletler’de ABD yönetiminin 
aldığı “Kudüs’ün İsrail’in başkenti” ilanının 128 
ülkeye “hukuksuzluğunu” tescil ettirmesi sadece 
Türkiye’nin uluslararası toplum nezdindeki itiba-
rını yükseltmemiş, aynı zamanda başkenti Kudüs 
olan Bağımsız Filistin Devleti’ne giden yolda bü-
yük bir kazanım olmuştur.

Görüldüğü gibi Türkiye’nin Filistin konu-

Filistin’in sürgünde dahi olsa bir devlet olarak ortaya çıkması ancak 1988’de ger-
çekleşebilecekti. Tüm topraklar işgal altında olduğu için Filistin’in bağımsızlığı 
Cezayir’de ilan edilecekti. Bu tarihte FKÖ’nün Filistin’de kontrol edebildiği tek bir 
karış toprak bulunmamaktaydı. Batı Şeria ve Gazze’de Filistin Özerk Yönetimi’nin 
kontrolü çok sonra mümkün olacaktı. Fakat BM’ye üye 103 ülke tarafından tanın-
makla birlikte Filistin hâlâ BM nezdinde bir devlet değil. 2012’de Birleşmiş Milletler 
Filistin’i “üye olmayan gözlemci devlet” statüsünde tanımladı. Bu karara dahi ABD 
itiraz etmiştir. Filistin’in devlet olma yolunda attığı bu adım BM’de 138 oyla kabul 
edilirken 9 ülke red oyu vermişti.

İslâm Dünyası Kudüs İçin Ayakta
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sundaki tavrı AK Parti’nin siyasi bir yatırımı, ya 
da gerçekte karşılığı bulunmayan hamasi bir tu-
tum olarak görülemez. Türkiye’nin “Filistin ve 
Kudüs’ün Müslümanlar için merkeziliği” konu-
sundaki tavrının bir devlet politikası olarak bu 
sorun ortaya çıktığı günden bu yana var olduğu 
açıktır. Türkiye’nin idarecilerinin 1949’da ya da 
28 Şubat 1997 darbesinin gerçekleştiği dönemler-
deki tavrı bir sapma olarak görülmelidir. Türkiye, 
1969’da fanatik bir Hristiyan’ın Mescid-i Aksa’yı 
kundaklaması üzerine kurulan İslâm Konferan-
sı Örgütü’nün (İİT) ilk üyelerindendir. Fakat bu 
üyelik durumu dahi Meclis’te “laiklik eksenli” 
uzun bir süre tartışılmış ve 2008 yılına kadar Tür-
kiye teşkilatın bünyesinde ciddi bir varlık göste-
rememiştir. İİT’nin kurulmasına öncülük eden 
Suud Kralı Faysal’ın “İslâm Birliği” fikrine sıcak 
bakmayan ve laiklik heyulasına kendini hapseden 
o dönem Türkiye’sinin yöneticilerinin bu konuda-
ki tavrı ile Filistin-Kudüs konusundaki tavırları da 
paralellik arz etmez. Kudüs meselesini, Batıcı ve 
Kemalist yöneticiler dahi ayrı tutmuşlardır. 

Tüm bunlarla birlikte, AK Parti’nin 2009’da 
“one minute”la işaret fişeğini çaktığı yeni siyaset 
anlayışı Türkiye’nin sadece Kudüs-Filistin davası 
konusundaki merkezi rolünü pekiştirmemiş aynı 
zamanda tarihten devraldığı İslâm dünyasındaki 
“lider ve öncü ülke” olma vasfını da yeniden gün 
yüzüne çıkarmıştır. Bu anlamda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın BM’deki karar sonrasında başladığı Af-
rika gezisi manidardır.

Türkiye’nin Kudüs Tavrı İslâm Dünyasında
Büyük Heyecan Yarattı

Hartum Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a fahri doktora unvanı takdim edilirken 
Rektör Ahmed Muhammed Süleyman’ın yaptı-
ğı konuşma, Türkiye’nin 2009 yılından bu yana 
izlediği bağımsızlaşma siyasetinin İslâm dünya-
sında nasıl algılandığına dair bize kuvvetli bir 
veri sunmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın coşkulu 
bir şekilde karşılandığı, binlerce insanın sokağa 
döküldüğü, Meclis’te dakikalarca tekbirlerle kar-
şılandığı Sudan’da Rektör Muhammed Süleyman 
“Sayın Cumhurbaşkanım, Sudan’ın gençleri seni 
bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyor-
lardı. Bu ümmeti kalkındırdığınızı gördüler. Düş-
manların karşısında dik durduğunuzu gördüler. 
Gazze’ye yapılan ambargoyu hafiflettiğinizi gör-

düler. Kudüs konusunda zafer kazandığınızı gör-

düler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin 

karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin 

zalimler karşısında, ‘hayır, binlerce kere hayır’ 

dediğinizi gördüler. Bu gençler geçmişte de şimdi 

de kendilerini kurtaracak olan kurtuluş gemisinin 

geleceğini ifade ediyorlardı ve işte o kurtuluş gemi-

si geliyor inşallah. Biz burada yalnız olduğumu-

zu düşünüyorduk. Daha önce semaya yükselen o 

yüce çağrıyı duymaz olmuştuk. Fakat biz uzun 

süredir kaybettiğimiz o yüce çağrıyı Türkiye’den 

duyduk. Salonda bulunan gençler geçmişlerini ve 

o şanlı geçmişin geri dönüşünü izliyor” diyerek 

Türkiye’nin asli mecrasına döndüğünü ve bundan 

Afrika’daki Müslümanlar olarak büyük bir heye-

can duyduklarını vurgulamıştır.

Türkiye’nin Kudüs konusundaki tavrının İslâm 

dünyasında büyük bir heyecan yarattığı açıktır. Bu 

minvalde Lozan Antlaşması’nın 17. maddesiyle 

Mısır ve Sudan’daki haklarımızdan feragat etme-

miz üzerine İngiliz işgal yönetimine bıraktığımız, 

Sudan’da Osmanlı Devleti’nin askeri karargâhı 

durumundaki Sevakin Adası’nın Erdoğan’ın tale-

bi üzerine 94 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye 

tahsis edilmesi sembolik bir önem taşımaktadır. 

Böylece Basra Körfezi’nde Katar’da, Kızıldeniz’de 

Somali’den sonra Sudan’da Türkiye’nin bir askeri 

üssü bulunacaktır. Bu durum Türkiye’nin yeniden 

Osmanlı hinterlandıyla buluşmasına ve sadece 

bölgede değil, dünya çapında küresel bir aktör 

olarak tarih sahnesine yeniden çıkması konusun-

da büyük bir adımdır. 

Kudüs, İslâm dünyasını birleştiren bir güç ol-

duğu kadar, Türkiye’nin öncü vasfını da yeniden 

sağlayan yoldaki bir işaret olarak görülmelidir.

Rektör Muhammed Süleyman
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Kültürel Kentsoyluların “Yeraltısı”

“Yeraltı” insanının en temel sorunu da kendisini çevresinden ayırt edememesi, farkını 
tesis edememesidir. Muharrem entelektüel alanda başarılı olamamıştır ve en yakın 
arkadaşı ödüle layık olmuştur. O ise onu “hırsızlıkla” suçlamaktadır. Emile Zola’dan 
beridir aydın ne de olsa ahlakçıdır ve şöyle konuşur; “suçluyum” demez, “suçluyorum” 
der. Kültürel alanda tanınma için verilen mücadele çok daha yoğun geçmektedir.

Hüseyin ETİL

Dostoyevski’yi okusaydım 
Demirkubuz’u izlemezdim. 

1990 sonrası Türk sinemasının 
önemli yönetmenlerinden Zeki 
Demirkubuz’un Yeraltı filmini 
biri olumlu diğeri ise olumsuz ol-
mak üzere iki farklı açıdan değer-
lendirmek/eleştirmek istiyorum. 
Geliştireceğim olumlu eleştiriyi 
Türkiye’deki düşünce dünyasın-
da etkili olan, münhasıran sinemada da kendisini 
gösteren zihinsel yatkınlıklar çerçevesinde, olum-
suz eleştiriyi ise günümüz toplumsal-siyasal ger-
çekliğiyle irtibatlı olarak ifade etmeye çalışacağım. 
Yeraltı’nı Zeki Demirkubuz’un filmografisi içinde 
değerlendirmek yerine spesifik olarak analiz ede-
ceğim. Bütünsel bir Zeki Demirkubuz değerlen-
dirmesinden ziyade parçacı bir okuma yapılacak-
tır. Varoluşçu felsefe ve jargon içinde neredeyse bir 
otomatizm şeklinde gerçekleştirilen çok fazla Zeki 
Demirkubuz okuması mevcut, bunlara bir yenisi-
nin daha eklenmesinin bir anlamı bulunmamak-
tadır. Kendi dertlerimi, kafamın içindeki sorunla-
rımı, imgelerimi, düşüncelerimi filmin kendisine 
yansıtıp farklı bir okuma sunmak istiyorum. 

Modernleşememe Jargonunun Ötesinde

Yeraltı filmi ilk etapta Türk sinemasında ol-
dukça yaygın bir yatkınlığın içinden konuşmama-
sıyla ana-akımdan ayrılmaktadır. Cumhuriyet’in 
kuruluş kodlarına kadar gerisin geriye kazabilece-
ğimiz bu yatkınlığı kısaca “aydınlanmacı iyimser-
lik” olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda “Yeraltı” 
aydınlanmacı iyimserliğin bir eleştirisidir. “Çağ-

daşlık”, “uygarlık” ve “kentlilik” 
kurgularıyla örülmüş aydınlanmacı 
iyimserlik “okumuşların”, “eğitim-
li” toplumsal katmanların uygar, 
kentli (polis), nazik1 (polite), mü-
zakereye yatkın olabileceğini ileri 
sürmektedir.2 Eğitim alındıkça in-
san doğasında bulunan olumsuz-
lukların aşılabileceği yönündeki 
iyimserlik, başka bir ifadeyle köy-
lüleri kaba saba insanlar olarak tas-

nifleyen modernist-aydınlanmacı zihinsel yatkın-
lık eğitimli sınıfları “doğa durumu”ndan soyut-
layarak nesneleştirmektedir. Bu düşünsel kurgu 

1 Ben incelmişlikten Marx’tan beridir sömürü ilişkilerinin 
incelmişliğini, Nietzsche’den beridir güç ilişkilerinin incel-
mişliğini, Frued’dan beridir arzu ve güdülerin incelmişliği-
ni ve Foucault’dan beri tahakküm ilişkilerinin incelmişliği-
ni anlıyorum. Doğa ile kültür karşıtlığından hareket eden bu 
yaklaşımlar istemi, iradeyi, arzuyu doğaya; aklı, konuşmayı, 
kibarlığı kültüre veriyor. Oysa bu modellerin eleştirisi köklü 
biçimde gerçekleştirildi; aklın bedenin dışında bir soyutla-
ma olmadığı, duygusal motarların, arzu makinalarının etki-
lerinin oluşturduğu bir toplam olduğu, “bilinç” diye ayrı bir 
kategorinin bulunmadığı, dolayısıyla insanın hep doğal var-
lık olarak kaldığı bir dönemdeyiz. Tüm bunlara sınıfsal arzu 
ve hınçların eklendiği bir insan tipolojisinden öte bir şey yok 
biz modernlerin elinde.

2 Yönetmenliğini Alper Çağlar’ın yaptığı Büşra filmi böylesi 
bir iyimserliğin son örneklerinden biridir. “Büşra” karakteri 
de eğitimli orta sınıfların çatışmadan çok müzakereye yatkın 
oldukları yönündeki modernist mitosu yeniden üretmekte-
dir. Hâlbuki Roman Polanski Carnage filminde eğitimli/kül-
türlü orta sınıfların nasıl çatışmacı olduklarını, güç mücade-
lesi içindeki pozisyonlarına bağlı olarak içlerindeki kabalı-
ğın, zorbalığın, bencilliğin nasıl faş ettiğini göstermektedir. 
Türkiye’de orta sınıf mensuplarının yaşam dünyasının anla-
tıldığı gerek filmler gerekse de diziler (Avrupa Yakası mesela) 
oldukça tozbembe profiller çizmektedir. Türkiye’deki yönet-
menler Batılı yönetmelerde hayran olduğu eleştirel dozu bir 
nebzede olsa yakalayabilmiş değiller.



57

 Umran • Ocak 2018

  KÜLTÜREL KENTSOYLULARIN “YERALTISI” 

Türkiye’deki “modernleşememe problematiği” de-
diğim olguyla üst üste binmektedir. Gündelik ha-
yatın fısıltılarından ülke gündemini saran kamu-
sal tartışmalara kadar her alanda görülen bu zihin-
sel yatkınlık toplumun içinde olduğu tüm sıkıntı-
ların kaynağı olarak “taşralılığı”, “köylülüğü” gör-
mekte ve mütemadiyen yeterince kentli, modern 
ya da batılı olamadığımızdan şikayet etmektedir.3 
Kendi içindeki yarılmışlığın ifadesi olan şikayetçi 
öznellik temel olarak “köylüleri neden öldürme-
liyiz” sorusunu takıntı ve saplantı duygusallığın-
da gündemine alıyor. Bu zihinsel yatkınlık bilin-
cinde olunsun ya da olunmasın son derece etki-
li bir işlerlik kazanmıştır. Binlerce insanın birikti-
ği metropol yaşantısı içinde nasıl oluyorda hâlâ en 
temel entelektüel gündem maddesi “köylüleri ni-
çin öldürmeliyiz” kök-sorusunca belirlenebiliyor! 
Günah keçisi olarak gördükleri köylüleri bir öldü-
rülseler, “polisin” dışına bir atsalar kabilemiz ara-
dığı, beklediği sıhhatine kavuşacaktır! Modern si-
yaset düşüncesindeki en temel metafor olan “doğa 
durumu”nu ilerlemeci bir hatta okuyan bu pers-
pektif doğayı her an içine düşülebilecek bir du-
rum olarak görmemektedir. Doğa durumunu ant-
ropolojik bir yatkınlık olarak değil de eğitimliler-
ce aşılmış bir “geçmiş”e hapsetmektedir. Hâlbuki 
kentli elitlerin iş dünyaları tamamen doğa duru-
munu andırır biçimde rekabetten, dedikodudan, 
birbirinin altını oymaktan, kişisel hırslardan mü-
teşekildir. Kentsoylu-birey doğa durumundaki fi-
gürün adıdır bir ölçüde. Kapitalizmin antropolo-
jik açıdan yol açtığı tahribatları kapitalizme eleş-
tirel bakan literatür anlatıp durmaktadır. Bilhas-
sa Kıta Avrupası düşüncesi kapitalizm/modernizm 
konusunda oldukça ciddi eleştiriler geliştirilmiş-
tir. Batılı isimlerin modernizm kritiklerini okuya-
rak bunu Türkiye’de modernite ve kentlilik övgü-
süne dönüştüren kültürlü zevat eleştirisini taşra-
lılıkla sınırlandırarak modernliğin dekedanslarına 
kör kalıyor. Piyasa modelinin eleştirisinden paza-
rın eleştirisine geçiveriyorlar. Çarşının dedikodu-
su piyasanın acımasız çarklarıyla kıyaslandığında 
devede kulak misalindendir. Sembolik bir ifadey-

3 Aydınlanmacı iyimserliğin karşısına romantik köy nostalji-
si çıkmaktadır. Bu iki zıt eğilimde köylüler ya öldürülmesi 
gereken tiplerdir ya da çok güzel insanlardır. Buradaki sorun 
hâlâ iki kentli figürün köylülere bakarak kendi pozisyonları 
inşa etmeleridir. Kapitalistleşmenin aldığı boyutlar düşünül-
düğünde kentlilerin ne köylüleri öldürme vülgarizmlerinin 
ne de yüceltme idealizmlerinin bir anlamı yoktur. Karşılıklı 
idealleştirmeleri bir kenara bırakıp gerçekliğin ne olduğu-
nu resmedecek filmlere ve düşünce yönelimlerine ihtiyacı-
mız var. Daha da önemlisi otopsiden öteye geçmeyen köy-
lünün gerçekte ne olduğu tartışmasını bir yana bırakıp eleş-
tirel bakışı kentin kendisine yönlendirmek gerekmektedir.

le sorarsak, Nietzsche okuyarak köylüye küfreden 
öznelliği nasıl anlamak gerekmektedir? Bedenin-
de modernleşme arzuları dilinde ise sövgüleriyle 
bedenlenmemiş bir kültürel öznellikten söz edi-
yoruz. Pierre Bourdieu’nün tabiriyle bu toplum-
sal eğilimleri “kırık habitus” kavramıyla tanımla-
mak gerekiyor. Hiyerarşik olarak aşağıyı ve geri-
yi temsil eden Anadolu köy ve kasabaları ile yu-
karıyı ve ileriyi temsil eden Batı metropolleri ara-
sına sıkışmış tipik bir ara-konum insanının (kül-
türel kentsoyluların) açmazlarının hikâyesi bu as-
lında. Bourdieu’nün küçük burjuvalar için söyle-
diklerini kültürel burjuvazi için uyarlarsak, bun-
lar taşralılarla özdeşleşmekten kaçınmaya çalı-
şan ama öykündüğü egemen yapıların hayat tar-
zını geliştirmek için gereken imkânlara sahip ol-
mayan bir toplumsal zümrenin arada kalmışlığı-
nı taşıyan gerginlik (tension) ile özentilik (preten-
sion) yatkınlıklarıdır. Sahih/hakikatli/ihlaslı bi-
çimde kimseye ne sövebilen ne de kimseyi öve-
bilen bir tipin zihinsel ve bedensel dalgalanmala-
rıdır. Zihinsel ve bedensel motorları tutarsızlık iş-
lemcisi olarak çalışmaktadır. Aksi takdirde, kapi-
talizmin ilk oluşum süreçlerinde Batı coğrafyasın-
da daha filiz halindeyken anarşizmden romantiz-
me, muhafazakârlıktan Marksizme varıncaya en-
telektüel siyasal düzeylerde moderniteye eleşti-
ri gündeme gelebilmişken on yedi milyonluk şe-
hirde (İstanbul) parlak, keskin görüşlü kültürel 
burjuvazinin tutkuyla çözmeye çalıştığı gelenek-
sel yapılardan söz ediyor olmazdık. Modern kapi-
talist metropoller henüz dört başı mamur bir tarz-
da oluşmadığı dönemde Marx “yabancılaşma”dan, 
Weber “demir kafes”ten, Durkheim “anomi”den, 
Simmel “yabancı”dan söz etmişken Türkiye’de 
keşfededilebilen tek hakikat en basit klişe olabi-
liyor. Taşra kritiği bu topraklarda “düşünce” de-
ğil bayağı bir “jargon”dur. Entelektüeller sözlük-
çelerini değiştirmek zorundalar. Entelektüel alan-
da yeni ve farklı bir şey para etmesi gerekirken 
ortak duyusallaşmış klişeleri dile getirmek iltifa-
ta tabi oluyor. Ne Tarkovski gibi film çeken, ne 
Nietzsche gibi modernizme eleştiri getirebilen, ne 
Dostoyevski gibi roman yazabilen meziyetsiz tak-
litçilerin tek yapabildikleri köylüleri kritik ede-
rek kendilerine konum elde etmek naifliğinden 
ibarettir. Nietzsche okuduğunda sorunsallaştır-
man gereken yükselmekte olan toplumsal sınıf-
lar ve zümreler olmalıydı, köylüler, ağalar, imam-
lar, kahyalar gibi çökmekte olan toplumsal sınıf-
lar ve zümreler değil. Değerler yeniden değerlen-
dirilirken klasik varoluşa ait toplumsal tipler ya 
trajik figürler (Züğürt Ağa, Eşkiya) ya da ironik 
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tipler (Recep İvedik) biçiminde gündeme geliyor. 
Ancak yeni değerlere ve yeni değerlerin taşıyıcısı 
toplumsal zümrelere (doktorlar, mühendisler, mi-
marlar, avukatlar, sanatçılar, beyaz yakalılar, üst 
burjuva toplumsal sınıflar vb) dair derinlikli bir 
eleştiri henüz gündeme gelebilmiş değil. 

Zeki Demirkubuz’un Yeraltı’sı bu anlamda 
farklı bir yerden, taşradan değil kentin göbeğinden 
konuşmaktadır. (Her ne kadar yönetmenin kendi-
si Türkiye’de son dönemlerindeki siyasal mücade-
leler çerçevesinde oluşan atmosferde mezkur fil-
minin gerisine düşmüş olsa da.) Yeraltı’nın baktığı 
yer köyden kentte, taşradan merkeze kaymış du-
rumdadır. Thomas Kuhn’un ifadesini kullanırsak 
modernleşememe problematiğinden modernleş-
me problematiğine doğru yaşanan “sorunsal deği-
şiminden” sözetmek gerekmektedir. Çözmeye ça-
lıştığımız bulmaca, aklımızın algıladığı hassas ol-
duğu sorun yumakları bundan böyle eksik, çar-
pık, yanlış batıcı modernleşmeden değil4 bizzat 
modernliğin (kapitalist üretim ve toplumsal ilişki-
leri) kendisinden kaynaklanacaktır. Köylünün so-
runsallaştırılmasından (modern) insana doğru ya-
şanan bir kırılma, insanı modernlik çerçevesinde 
açmazlarıyla birlikte kavranmasına yol açacaktır. 
Aydınlanmanın kurduğu insan-hayvan karşıtlığın-
da tüm insan olma pratikleri hayvanlığın teşhisiy-
le gündeme gelmekte iken modernlik kritikleriyle 
birlikte bizatihi insanın kendisi sorun olarak gö-
rülmeye başlanmıştır. Örneğin Nietzsche’ye göre 
başedilmesi gereken asli sorun “insan olmayan-
lar” değil “insan”dır. İnsan-merkezli modernizm 
eleştirileri bir paradoks olsa da Türkiye’de bilhas-
sa köylüden insana doğru bir kaymanın daha ya-
ratıcı ve zorlayıcı bir tarafı olduğunu düşünüyo-
rum. Zeki Demirkubuz bu anlamda Yeraltı’nda 
insanı, onun açmazlarını, sürekli içinde taşıdığı 
huzursuzlukları ve onu basit ikili karşıtlıklar için-
de eritmeyip bir çeşitlilik içinde kavrayarak biz-
lere sunmaktadır. İnsanın benliğini aydınlanmacı 
iyimserlikte olduğu gibi tutarlı bir bütün yanılsa-

4 Cem Yılmaz komedyasını tam da bu beceriksiz, eksik, olma-
mış tipi anlatarak örmektedir. Örneğin bu tipin en temel 
beceriksizliği doğru düzgün İngilizce konuşamamasıdır. 
Egemen batılı standartları ve onun estetik yaşantısını tak-
lit etmeye çalışır ama sürekli olarak kendini ayrıştırma stra-
tejisi beceriksiz bir özentiye dönüşüverir. Onun anlatısın-
da “yurdum insanı” batıcı, modern varoluş içinde sürekli 
bocalayarak “komik” duruma düşmektedir. Aslında değer-
ler yeniden değerlendirilirken dünyası yıkılan insanın yurt-
suzluğunu, evsizliğini ifade etmektedir. Bu tip bir türlü ken-
dini rahat hissedeceği, içinde asla komik düşmeyeceği bir 
varoluş içine girememekte, her daim bağlamından kopup 
durarak (Gora’da uzayda, Arog’da ilk çağlarda, Yahşi Batı’da 
Amerika’da) komikleşmektedir.

ması içinde sunmamakta, onu iç ile dış arasında, 
özel alan ile kamusallık arasında, doğa ile kültür 
arasında bölerek kronik açmazlarını yer yer varo-
luşçu bir üslupla göstermektedir.5 (Varoluşçu jar-
gonun psikolojist eğilimine, mutsuz bilincine ve 
içinde sırıtan bireyciliğine/bencilliğine katılmadı-
ğımı geçerken not edeyim. Çünkü benliğin sosyal 
bir kategori olduğunu düşünüyorum.) Demirku-
buz bulmacanın çözümünün hiçte kolay olmadı-
ğını (“köylüyü öldürmekte” olduğu gibi) biraz da 
kötümser, sinik bir tarzda gerçekleştiriyor. 

Yeraltı sembolik sermayeleri güçlü aydınlan-
macı iyimserlerin içindeki hayvani sesleri çok iyi 
betimlemektedir ve tam da “yeraltı” insanın ka-
ranlık yanının, uygarlığın içindeki huzursuzluk-
ların, bastırılmış olan iç sesin metaforudur. Yüce 
ve güzel olduğunu düşünen insanın içindeki iğ-
renç diğer yarının mecazıdır. Doğa durumunun 
lineer biçimde kavramayarak eğitimli olmayı in-
sanlaşma olarak değil aynı zaman da köpekleş-
me olarak (“Muharrem”in köpek sesi çıkartma-
sı) sorunsallaştırılabileceğini gösteriyor. Muhar-
rem karakteri insanın acılarını, sıkıntılarını, za-
yıflıklarını anlatıyor. Memurun ve kültür sanat 
alanındaki bir oyuncunun yaşadığı aşağılık duy-
gusunu ve eksikliğini sembolize ediyor. Filmde 
“rakip” ve “saygı” sorunu asli mesele olarak iş-
lenmektedir. Muharrem’in girdiği tanınma mü-
cadelesinde Kant’ın “saygı” ütopyasından ziya-
de Hegel’in “tanınma”sının gerçekliğini kavrıyo-
ruz. Başka bir ifadeyle öz-bilinç, Girard’ın deyi-
şiyle “sessiz bir kendinde”yle oluşan bir anlam-
dan ziyade ötekiyle mücadele içinde (haset, kıs-
kançlık, öfke, intikam, hayranlık, öykünme vb) 
gelişiriyor.6 Öz-bilincin anlamı boşlukta değil öte-
kiyle kıran kırana geçen mücadele ilişkisi içinde 
varlık kazanmaktadır. Muharrem’in benliği kendi 
kendiyle mücadele içinde değil, başkalarıyla iliş-
ki halinde şekilleniyor. “Ben” burada köken değil 
ilişkiler olarak kavranmalıdır. Rakiplerinden (ar-
kadaşlarından) bir türlü tanınma alamayan kah-
ramanımız mütemadiyen uğradığı saygısızlığı alt 

5 Örneğin Masumiyet ve Kader filmlerinde Demirkubuz 
aydınlanmacılığın rasyonel insanının karşısına tutkularının 
peşinde giden irrasyonel insanları çıkarıyor. Bekir deli gibi 
davranan hastalıklı, delice bir âşıktır ve hiçte kendi çıkarları 
peşinde koşturan rasyonel bir insan değildir. Ayrıca mod-
ern pratiklerin hangisi hastalıklı değildir ki! Modern özne 
istediği kadar günahı ve hastalığı kendi dışında arasın dur-
sun asla kendisinin günahlarını ve hastalıklarını gizlemeyi 
başaramayacaktır. Hastalıklı bir biçimde çalışmanın, üret-
menin, tüketmenin rasyonel olup olmadığı açık olsa gerektir.

6 René Girard, Dostoyevski: Yeraltı İnsanı, Çeviren: Orçun 
Türkay, İstanbul: Everest Yayınları, 2014, s. 31.
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etmeye çabalamaktadır. Dışlanmaktan kurtulmak 
“kabul” almak istemektedir. Ancak Muharrem sü-
rekli hakarete uğramaktadır. Ve bunu bile bile de-
vam ettirerek mazoşist bir karakter sergiler. Haka-
rete uğrayan Muharrem kendisine hakaret eden-
lerin etrafında sürekli gezinmekte kendini onla-
ra kabul ettirme gayreti içine girmektedir. “Ma-
zoşist kişi ancak ona hakaret eden varlık üstün-
de parlak bir zafer kazanırsa yeniden kendine say-
gı duymaya başlayabilir (...) Neden böyle kendini 
aşağılatmaya çalışır? Çünkü fazlasıyla kendini be-
ğenmiş ve gururludur.”7 Muharrem arkadaşların-
dan kendisini daha değerli görmekte, onları kü-
çümsemektedir. Mazoşist karakter için gurur ile 
hakaret arasında kurucu bir diyalektik vardır. Ye-
raltı haddi zatından tam da bu ikircikliğin meta-
forudur; “haset ile özenme, megolomani ile aşağı-
lık duygusu arasında kalan o puslu, muğlak alana 
işaret eder.”8 Bourdieu’nün işaret ettiği üzere orta-
da olma halinin kaçınılmaz muğlaklığını yansıtır. 
Hevesler ile imkânlar arasındaki uçurum “özen-
ti” denilen pratikleri doğurur. Nurdan Gürbilek’in 
ifadeleriyle yeraltı meydan okumayla incinmişli-
ğin, isyanla gücenmişliğin, öfke ile korkunun aynı 
anda mayalandığı karmaşık toplumsal-ruhsal bir 
mekândır, parçalanmış ve kararsız bir mekândır.9 
İncinen gurur bir türlü onarılmadığında kahrama-
nın çekileceği son gurur kalesidir (...) Başkaları-
nın kayıtsızlığına, horlanmanın acısına, sıradanlık 
yazgısına diklenilebilecek yegâne yer.10 

Muharrem’in yaşadığı sorunlar kendini kabul 
ettiremeyen bir karakterin yokluk ile varlık ara-
sındaki sancılarıdır. “Yeraltı”nın keşfi aydınlan-
manın “sırça köşk” ütopyasına ölümcül bir darbe 
indirmektedir.11 Filmin hedef tahtasında “rasyonel 
insan” yaklaşımı olduğunu belirtebiliriz. Yeraltı 
insanın ne kadar da çelişkili olduğunu, duygusal-
lığa çok yatkın olduğunu, aydınlanmanın cennet-
vari tasvirlerine sığınmamamız gerektiğini tema 
olarak işliyor. Bununla paralel olarak insanın bü-
tünsel bireylik kurgusunu da didikliyor. Parçala-
ma sürecinde “itiraf” pratiklerinden yararlanıyor. 
Film bir ölçüde itiraflarla ilerleyen iç-monologtur 
aslında. İnsanın kendi biyografisini de çelişkisiz, 
gerilimsiz, kopuşsuz olarak ilerleyen bir süreç 

7 Girard, a.g.e, s. 23.

8 Bülent Somay, Çokbilmiş Özne, İstanbul: Metis Yayınları, 
2011 (İkinci Basım), s. 53.

9 Nurdan Gürbilek, Mağdurun Dili, İstanbul: Metis Yayınları, 
2013 (Üçüncü Basım), s. 13.

10 Gürbilek, a.g.e, s. 34.

11 Girard, a.g.e, s. 29.

şeklinde düşünmenin iyimserliğinden sıyrılmamı-
zı salık veriyor. İnsan benliğinin başarısızlıklar ve 
aşağılanmalar içinde uğradığı tahribatları zengin 
biçimde tipleştiriyor Muharrem karakteri. Güçlü 
bir benlik duygusunun aşağılanmalar içinde ala-
cağı yaralara dikkat çekiyor. Toplumsal topoloji-
de ara-konum insanı olan küçük burjuva memur 
karakter gurur ve aşağılanmayı aynı anda yaşar, 
beklentileri yüksek olanakları ise zayıftır. Bu ya-
pısal belirlenimler onu başarısızlıkla başbaşa bıra-
kır. Memur tipinin ruhsal modlarını Dostoyevski 
Yeraltından Notlar’da şu biçimde anlatmaktadır: 
“En küçüğünden en büyüğüne kadar dairedekile-
rin hepsinden nefret ediyor, onları bir yandan kü-
çümserken, bir yandan da onların karşısında ür-
keklik duyuyordum. Daire arkadaşlarımı kendim-
den üstün gördüğüm de oluyordu. Bu hal durup 
dururken geliyordu başıma. Onları ya küçümsü-
yor ya kendimden üstün görüyordum. Kendini 
bilen, aklı başında bir adam, kendisine karşı son 
derece titiz değilse ve kendisini nefret edercesine 
küçümsemiyorsa gururlu da değildir.”12

Nesneleştiren Bakışın Nesneleştirilmesi

Biraz mürekkep yalamış adamların arasındaki 
 husumet kan davasından daha beterdir.

 Muharrem

Epigraf olarak aldığım bu ifade “sanki ara-
mızda kan davası var” diyen başka bir karaktere 
Muharrem’in verdiği cevaptır. Bu veciz ifade sö-
zünü etmeye çalıştığım modernleşememe prob-
lematiğinden (“kan davası”) modernleşme prob-
lematiğine (“eğitimli olmak”) yönelimi ve kültür-
doğa, hayvan-insan, uygarlık-barbarlık arasındaki 
karşıtlıkların sahteliğini ima etmektedir. Eğitim-
le kan davasının aşılabileceğini düşünenler nasıl 
yeni kan davaları ürettiklerini görememektedirler. 
Eşitlik, özgürlük ve kardeşlikten söz eden aydın-

12 Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Yeraltından Notlar, Çeviren: 
Mehmet Özgül, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, s. 80.
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lanmacıların nasıl bir eşitsizliğe, zorbalığa ve re-
kabete yol açtıklarını görememeleri gibi. Ellerinin 
ve vicdanlarının temiz olduğunu düşünen, daha-
sı iyiyi, güzeli, doğruyu taşıdığını iddia eden kül-
türel burjuvaların ellerindeki kanları göstermek 
gerekmektedir. Bunu bize gösterecek olan yega-
ne araç ise nesneleştiren bakışı nesneleştirmektir, 
bakanın egemen konumunu sarsmak ve ona ba-
karak izlendiğini ona hissettirmektir. Bu oyunda 
adil bir mücadele yok; nesneleştirilenler nesneleş-
tirme araçlarına sahip değillerdir, Marx’ın deyişiy-
le üretim araçlarından yoksundur. Üretim araçla-
rının kollektifleştirilmesini umabiliriz. Ancak ve-
rili durumda yapılması gereken refleksif bir düşü-
nüm imkânını kovalamaktır. Nesneleştirme araç-
larına yazısıyla, konuşmasıyla, fotoğrafıyla, kame-
rasıyla elinde tutmuş kültürel burjuvaların biz-
zat kendisini nesneleştirmek gerekmektedir. Ken-
di iddiasından ona eleştiri getirmek, onu kendi il-
keleriyle, ölçü birimleriyle tartmak gerekmekte-
dir. Nesneleştiren bakışı nesneleştirmek bu oyun 
sahasında önemli bir savunma ve saldırı eylemi-
dir. Belki de ancak böyle bir yaklaşım yönetmenin 
söylediklerinin yanısıra söylemeyip sakladıkları-
nın, itiraf ettiklerinin yanında gizlediklerinin ne-
ler olduğuna dair bir sezgi bizlere sunacaktır. “Ye-
raltı” filmi Zeki Demirkubuz’un ne kadar yeraltı-
sı ne kadar kamusal maskesi bunu alan (Bourdi-
eu) içerisindeki mücadelelerin aynasından değer-
lendirmek gerekiyor. 

Muharrem karakteri bütünüyle memurluğun 
rutinliğini, bunaltıcılığını anlatmamaktadır. Bü-
rokratik alandaki yatkınlıkların yanı sıra sanat 
alanının yapısını da yansıtmaktadır. Bu anlam-
da Muharrem bir yönüyle bürokratik alanın so-
run ve sıkıntılarını diğer yönüyle sanat alanında-
ki gerilimleri, rekabeti, hırsları ve tutkuları ifade 
ediyor. Doğa ile kültür, çıkarlar ile tutkular ara-
sındaki analitik ayrım çizgileri ortadan kalkmak-
tadır. Kültürel alanın kendisi doğallaşmış rekabet 
ilişkileriyle karakterize oluyor. Bourdieu sanatçı-
lardan, akademisyenlerden ve yazarlardan oluşan 
(hümanist) entelektüel alanda “temayüz etme ara-
yışı yasası”13 dediği yapısal etkenin koşullandır-
masına bağlı olarak rekabetin diğer alanlara kı-
yasla çok daha sarsıcı yaşandığını ileri sürmekte-
dir. “Ona göre temayüz/fark (“distinction”) arayı-
şının entelektüel alanda daha şiddetli yaşanmak-
tadır, çünkü entelektüel hayatta var olmak fark-
lı olmak, ayrı ve ayırt edilebilen bir konum işgal 

13 David Swartz, Kültür ve İktidar, Çeviren Elçin Gen, İstanbul: 
İletişim Yayınları, s. 313, 2011.

etmek demektir. Bu mücadele, entelektüel ilgileri 
şekillendiren kariyerle ilgili çıkarları da içerir. Ki-
tap sözleşmeleri, söyleşiler, kaynak gösterilme sık-
lığı, onur ödülleri, meslek örgütlerinde lider ko-
numlar, akademik görevler ve üniversitede kad-
ro almak için geçilmesi gereken çetin yollar, bun-
ların hepsi, bir insanın entelektüel dünyadaki ko-
numuyla ilgili temel kararları içerir.14 “Yeraltı” in-
sanının en temel sorunu da kendisini çevresinden 
ayırdedememesi, farkını tesis edememesidir. Mu-
harrem entelektüel alanda başarılı olamamıştır ve 
en yakın arkadaşı ödüle layık olmuştur. O ise onu 
“hırsızlıkla” suçlamaktadır.15 Emile Zola’dan be-
ridir aydın ne de olsa ahlakçıdır ve şöyle konu-
şur; “suçluyum” demez, “suçluyorum” der. Kültü-
rel alanda tanınma için verilen mücadele çok daha 
yoğun geçmektedir. Benlik duygusunun çok güç-
lü olduğu kültürel sermaye sahipleri kendilerini 
kanıtlamak için derinden mücadele içine girer-
ler ve bu alanda kardeşlikten, özgürlükten, eşit-
likten söz etmek naifliktir. Başka bir naiflikte in-
sanın “kötü ve karanlık” yanlarını anlattığını id-
dia eden bir yönetmenin ahlakçı diline kendimi-
zi kaptırmaktan geçer. Kötülüğü anlatmanın sağ-
ladığı farklılık kârından söz ediyorum. İtiraf16 ile 
inkârın, çıkar ile evrensel vicdanın bulanıklaştığı 
bağlamda burasıdır. Gururu ve kibri, kendini be-
ğenmişliği gizlendiği yerden söküp çıkarmak la-
zım. Kötülüğün ne olduğunu bildiğimiz verisiy-
le konuşmazdan evvel Nietzsche’nin deyişiyle iyi-
nin ve kötünün, ahlaksal yargının ötesinde ahlaki 
yasa-koyucuya dönüşmeden söz açabilme kabili-
yetimizin olması gerektiğini düşünüyorum.17 

14 Swartz, a.g.e, s. 313.

15 Demek oluyor ki ahlak sorunu sadece siyasetin sorunu değil, 
kültür ve sanat alanının ve diğer tüm alanların da sorunu. 
Ancak kültür-sanat alanınındaki temel sorunu hırsızlık olarak 
koyması da çok yetersiz bir eleştiri olmuş. Çünkü temel 
olarak sorun ahlaki değil. Alanın temel mekanizmalarını, 
oradan çıkan temel tipleri çok daha iyi resmedebilirdi.

16 İtiraf pratiğinin ve hatta “yeraltı” metaforunun batılı-Hristiyan 
öznelliğinin oluşumunda merkeziliği düşünüldüğünde bura-
daki öznellik biçimlerini ve varoluşsal profillerini yeterince 
irdeleyemediğini düşünüyorum. Kaldı ki Muharrem’in “hır-
sızsın” ithamı bana pek itiraf gibi gelmedi! Türkiye’deki en 
itiraf pratikleri dahi memleketin insanının tarihsel yatkın-
lıklarından mütevellit suçlayıcıdır. İtiraf yerine son yüzyı-
lımızdaki entelektüel alandaki varoluşumuzu kuran temel 
pratik özenti ve taklittir. Bu çerçevede Yeraltı’nın becerik-
li bir özenmeyi ifade etmesinin dışında bir anlamı yoktur. 
Yönetmenlerin hayatın kendisinden ziyade metinlere (anla-
mı ancak metinlerde kurabilen bir yatkınlık) bu kadar değer 
vermelerinden sahici bir soru çıkabileceğine ihtimal vermi-
yorum.

17 Bitirmeden evvel bir dipnot olarak yönetmenin açmazlarına 
dair şunları belirtmek istiyorum. Zeki Demirkubuz ile son 
dönemlerde yapılan söyleşilerdeki enteresanlık modern insa-
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Sonuç Yerine:                                                    
Memuru Eleştirmek Ne Kadar Eleştirel?

Yeraltı filmi yukarıda belirtmiş olduğumuz 
gibi memurun küçük dünyasına dayanan toplum-
sal düzen eleştirisini ifade ediyor. Bakışımızın nes-
nesi olarak kenti belirlemesini olumluyorum fakat 
günümüzdeki sual daha çok kentin neresine ba-
kacak olduğumuzdur. Ancak şunu sormak gere-
kiyor: Modern insanın eleştirisini memur karakte-
ri üzerinden yürütmek günümüz dünyası açısın-
dan ne derece anlamlı ve önemlidir? Başka bir açı-
dan, modernite eleştirisini memur karaktere sıkış-
tırmak mümkün müdür? Modern yapılanma iki 
rasyonalizasyon süreciyle tanımlanır; bir yanda 
Marx’ın dikkatle durduğu modern kapitalist üre-
tim ilişkileri yer alır, diğer yanda Weber’in üzerine 
eğildiği merkezi devlet aygıtını ifade eden bürok-
ratik yapılanma yer alır. Memur karakterin eleş-
tirisi daha çok bürokratik aygıtın eleştirisidir ve 
bu model piyasanın daha özgürlükçü olduğu yö-
nünde bir iyimserliği zımnen bağrında taşımakta-
dır. Türk sinemasındaki eleştirel hat Weberci da-
mardan gitmekte ve devleti takıntı haline getir-
mektedir. Bir Zamanlar Anadolu filmindeki bü-
rokrasi eleştirisini böyle bir bağlamda değerlen-
dirmek lazım. Hâlbuki Marx’ın eleştirisi daha de-
rinden ve daha yakıcıdır. Tüm sorunların kayna-
ğı olarak devleti görmek ciddi bir eleştiriyi gün-
demleştirmemekte, üstünü örtmektedir. Uyarla-
ma bir film olarak değerlendirilebilecek Yeraltı, 
Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’ından tarihsel 
anlamda farklılaşır. Dostoyevski’nin yeraltı kahra-
manı Girard’ın sözünü ettiği üzere gelişmekte olan 
bir toplumun, doğmakta olan bir bürokratik sını-
fın betimlemesinden, anlatısından oluşmakta iken 
Yeraltı filmindeki Muharrem, bir yönüyle, bugün 
için doğmakta olan yeni toplumsal yapıların, in-
san tiplerinin eleştirisinden çok son derece klişe 
haline gelmiş bürokratik alan eleştirisini semboli-
ze etmektedir. Memuru ve devlet aygıtını eleştir-

nın açmazlarından memleketin adam olmazlığına yönelen 
üsluptur; kent hayatındaki öznenin içsel sıkıntılarından son 
dönemindeki “riyakârlıklara” kaçan dildir; insan doğasınn 
belirsiz ve karmaşıklığının anlatılmasından bugünün tarih-
sel momentlerine ve hatta halkın cehaletine gelen sorunsal-
laştırma stratejisidir; “insan böyledir”den “bu parti böyle”ye 
gelen naif eleştiridir; genel anlamda eğitim kritiğinden son 
dönemdeki eğitim politikalarına yönelen konjonktürel tavır 
ve tutumlardır; “insanlığın el kitabından” “memleketin insa-
nı böyle”ye yönelen yatkınlıklardır. Tüm bunlar beni söylen-
meyenleri, gizli tutulanları, saklıyı, yönetmenin yeraltısının 
ne olduğunu düşünmeye sevk ediyor.

mek gerçekten eleştirel midir? Memurun yozlaş-
masını anlatmanın bugünün toplumsal gerçekli-
ğinde karşılığı nedir? Neo-liberal dönemde dev-
let memuru imajı radikal kırılmalara uğramak-
ta iken eleştiri nasıl hâlâ kendisini “memur” üze-
rinden gerçekleştirebilir? Bugün ihtiyacımız olan 
ufuk açıcı eleştiri bürokrasiyi temsil eden “Ankara 
Sıkıntısı”ndan çok kapitalizmi temsil eden “İstan-
bul Sıkıntısı” olmalıdır. Çünkü sıkıntının kendisi 
bizzat kapitalizmden kaynaklanmaktadır. Eleştiri-
nin nesnesi “Devlet”ten “Sermaye”ye yönelmelidir. 
Aksi halde tahakkümü devletle piyasayı da özgür-
lükle eşitlemek gibi liberal bir yanılsama içinde 
buluruz kendimizi. Yeni dönemde dünyanın yeni 
aklı18 devlet merkezli değil şirket merkezlidir. Bu-
gün açısından elzem olan sorun devletin kurgula-
dığı kendilik biçimleri değildir, aksine piyasanın 
biçimlendirdiği insan tipleridir, oluşturduğu ben-
liklerdir. Katı bürokratik yapılanmanın kişiliksiz-
leştirici etkilerini konuşmak yerine piyasanın ki-
şiliklerde açtığı tahribatları konuşmak gereki-
yor. Sinemanında artık bunları tartışması, “piyasa 
insanı”nın sorunlarını irdelemesi gerekiyor. Reka-
betçi piyasa normları benliğimizin temel kaynak-
larını vermektedir ve bu normları pratiklerimi-
zin tümüne yayan bir akılsallık içinde çalışmakta-
dır. İşletme pratikleri varoluşumuzun tümüne ya-
yılmıştır ve özneler kendilerini şirket gibi yöne-
tir duruma gelmişlerdir. Neo-liberal özne kendi-
sine yatırım yapar öncelikle ve bu özelliğiyle me-
mur karakterinden çok daha incelmiş biz yozlaş-
mayı temsil etmektedir. Devletin hiyerarşik meka-
nizması içinde öğütülmesinden ziyade benlik öz-
nelerin kendi düzenlemelerine dayalıdır. Yeni ik-
tidar teknolojisi devlet üzerinden işlemez, banka-
lar, şirketler eliyle işler. İnsanı kuran, belirleyen, 
onu tözsel dönüşümlere uğratan, hapishanelerde, 
tımarhanelerle çalışan devlet mekanizması değil-
dir, insanlar borçlanma içine kapatılmaktadırlar.19 
Bugün eleştiri yüzünü memura değil beyaz yakalı-
lara, şirketlere, piyasaya, kapitalist üretim ilişkile-
rine dönmelidir. Yabancılaşmanın, anominin kay-
nağı oradadır ve asıl demirden kafesler Sermaye 
tarafından kurulmuştur. 

18 Bu konuda yapılmış önemli bir çalışma için bkz. Pierre 
Dardot, Christian Laval, Dünyanın Yeni Aklı: Neoliberal 
Toplum Üzerine Bir Deneme, Çeviren: Işık Ergüden, İstanbul: 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.

19 Günümüzde borçlanmanın aldığı kurucu rol üzerine bkz. 
Maurizio Lazzarato, Borçlandırılmış İnsanın İmali, Çeviren: 
Murat Erşen, İstanbul: Açılım Kitap, 2014.
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danlaştırdığı, sefilleştirdiği, tri-
büne oynayanların diline düşe-
rek, çirkin sloganlara dönüştü-
ğü pek görülmemiştir. Marş ya 
da şarkı sözü halinde tüketilen 
sağlam şiir metinleri vardır. Kit-
lelere mal olsa bile kıymetlerin-
den bir şey yitirmezler. Türkçe 
şiirde Mehmed Akif, Necip Fazıl, 
Nâzım Hikmet’in kimi sloganlaş-
mış, marş haline getirilmiş dize-
leri örnek verilebilir. Eğlence ve 
oyalanmanın ötesinde bambaş-
ka bir işlev gördükleri bilinmek-
tedir. 

Edebiyat çok ama çok işe ya-
rayan bir eylem alanı iken ne ya-
zık, şiiri dışarıda tutarsak, gele-
neksel Müslüman kültür haya-
tında romana ve hikâyeye dö-
nüşmesi bir hayli gecikmeli baş-
lamıştır. Sinema endüstrisi ve ti-
yatro sahnesinde ise, İran sine-
masını bir an ihmal edecek olur-
sak, henüz görünür örnekler 
(pek) mevcut değildir. Artık azı-
cık düşünen herkes farkına var-
mış olmalıdır ki edebiyatla be-
raber, sinema, televizyon ve hala 
tiyatro, ateşli silahlardan, hatta 
nükleer tehlikeden daha dehşet-
li birer soğuk savaş aracı halinde 
kullanılmaktadır. 

Başka toplumların şartları 
hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. 

C umhuriyet dönemi sonrasın-
da, aradan geçen yüz yıla ya-

kın zaman zarfında, Türkçe ede-
bi nesir metinlerde önemli ölçü-
de artış ve çeşitlenme gözlenmiş-
tir. Önceki yüzyıllarda itikadi ki-
tapların bile çoğunlukla man-
zum kaleme alındığı bilinmek-
tedir. Bazı masal ve menkıbeleri 
dışarıda tutarsak, günümüzdeki 
anlamda roman ve hikâye örnek-
lerine Türkçe edebiyatın geçmi-
şinde rastlanmaz. Bir bakış açı-
sıyla Batı Etkisinde Türkçe Ede-
biyat şeklinde isimlendirilen dö-
nemdeki artış ve çeşitlenmenin, 
bir işe yarayıp yaramadığı, top-
lumun geçmişinde bulunma-
yan yenilikler getirip getirmediği 
üzerinde düşünülmelidir. 

Anadolu’da yaşayan türlü et-
nisiteye mensup Müslüman top-
lumda üretilen edebiyat ne işe 
yarıyordu? Kuşkusuz edebiya-
tın, genelde de sanatın ille de so-
mut bir işe yarayıp yaramadığı-
nı konuşmayı lüzumsuz bulanlar 
vardır. Onun işlevini kendi içeri-
sinde sakladığı, muhatabının al-
gıladığı noktada herkes üzerin-
de farklı rol oynadığı söylene-
bilir. Bu bakış açısıyla yararlılık, 
sanat/ edebiyat bahsinde en son 
aranılacak ilkedir. Çünkü anlam-
dan önce sezgi, duygu, hayal ha-

nesini ilgilendirir sanat/ edebi-
yat, böyle düşünenler nezdinde.

Hali Pürmelalimiz

‘Eğlence aracı değildir, ideo-
lojilerin oyuncağı olmamalıdır’, 
denilir edebiyat için. Tam aksi-
ne birçok dilin edebiyatı en faz-
la bu iki alanda tüketilmektedir. 
Eğlence ve oyalanmaya olan te-
mayül, büyük kalabalıklar ba-
kımından öğrenme, bilgilenme 
ve ulvi duygularla erdeme yöne-
lik merakın önüne geçmiştir da-
ima. Sanat insanları ve edebiyat-
çıların bence büyük bir bölümü, 
sıradan insanlarda keşfettikleri 
bu merakı tatmin etmek, kışkırt-
mak, oradan kendilerine bir ala-
ka sağlamak peşinde olmuşlar-
dır. Şöyle veya böyle bir ihtiya-
cı gidermesi bakımından ve önü-
nün alınması imkânsız göründü-
ğünden, bu tarz sanat/ edebiyat 
uğraşısına bir yere kadar taham-
mül edilebilir/edilmiştir de. 

Edebiyatın bütün büyük us-
talarına bakıldığında, dünya kla-
sikleri arasına girmiş eserlerin, 
yukarıda sözü edilen tatminleri 
sağlamış olsalar bile, ortaya da-
ima romandan, hikâyeden, şiir-
den daha fazla bir şey koyduk-
ları açıktır. Onların fayda mü-
lahazalarının, ideolojilerin sıra-

Edebiyatçı Ne İşe Yarar?

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Cihan Aktaş biz Türkiyeli Müslümanlara çok şey öğretmiştir. 
Yaşantısı, ahlakı, duruşu, imanı, eserleri, düşünce ve 
duygularıyla. Türkiyeli Müslümanlar onu iyi tanıyorlar; 
bunu biliyorum. Ama bir kere de ben söylemek istiyorum 
ki lütfen onu bir iman ve düşünce insanı olarak yeniden okuyun.
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Oysa kendi toplumumuz üzerin-
den meseleye bakıldığında, özel-
likle de varlıklılar, yükseklerde 
oturanlar, yönetici konumun-
da bulunanlar bakımından kül-
türün ve edebiyatın mevkii han-
gi hizadadır? Milli eğitim ve kül-
tür, bilinen alanların en arkası-
na itilmiş, lansmanda asla yeri 
olmayan, siyasi ve ekonomik 
reklamların gölgesinde bırakı-
lan uğraşlardandır. İslâmi cami-
anın dışında kalan varlıklı çev-
relerin ise iş hayatlarının dışın-
daki adeta yegâne uğraş alanla-
rı, kendi dünya görüşlerini ok-
şayan kültür, sanat ve edebiya-
tı desteklemek ve izlemektir. 
Koç, Sabancı, Eczacıbaşı kül-
türel bienaller, film festivalle-
ri, sanat galerilerine arka çıkar-
ken, muhafazakâr camia varlık-
lı ve yetkililerinin destek alanları 
ile köstek alanları hakkında du-
rup düşünmelidir. Muhafazakâr 
parti iktidarlarının en za-
yıf halkası kültür değil miydi?

Şöyle kabaca Türkiye’deki 
halihazır “İslâmcı” basın yayın 
hayatına, gazete, dergi ve tele-
vizyonlara, salt edebiyat ve sanat 
kaygısı çeken lokal oluşumlar 
dışındakilere bakıldığında gö-
rülecek manzara düşündürücü-
dür. On yıllardan bu yana yayın 
yapan ve hatta İslâm’ın vurucu 
gücü gibi de bir işleve sahip der-
gi ve gazetelerin, kültür ve sanat 
adına ortaya bir şey koyup koy-
madıkları, sergilenen kimi me-
tinler varsa da onların kaliteleri 
hakkında kimin bir fikri vardır?

İlahiyat çevreleri başta ol-
mak üzere ilimle meşgul İslâmî 
görüntülü kitap ve mecmua ya-
yınlarında sağlam bir edebi dilin, 
altyapısı iyi onarılmış bir kültü-
rün görüntüsüne rastlamak ne 
kadar mümkündür? Felsefe, ta-
rih, sosyoloji, tefsir, fıkıh, kelam 
alanlarında kalem oynatan ilim 
erbabının, edebiyat yani dil sa-

hasındaki görüntüsü bir ince-
lemeye tabi tutulursa, zihinle-
rin kalite ekranına nasıl bir pro-
fil yansıyacaktır? Yalnızca bah-
si geçen derslere çalışan öğrenci-
leri değil, bütün insanlığı alaka-
dar eden bu sahalarda, her oku-
yucuya hitap edebilecek ustalık-
lı, sağlam bir edebi dile ihtiyaç 
vardır. Hocaların kaçı bu duru-
mu görüp gözeterek eseri üze-
rinde özenle çalışmıştır? 

Edebiyat ne işe yarar soru-
sunu ortaya koyarken, salt şiir, 
hikâye veya roman dilinin kay-
gısı çekilmiyordu. Böylece bilin-
melidir.

Edebi Hayatta Kadın Yazar Olgusu

Türkiye’nin entelektüel haya-
tı ne çabuk değişime uğradı, ka-
buklarını kırdı; bizzat tanıklık 
etmiş olmasaydım hayretim şim-
dikinden daha yükseklerde sey-
rederdi. İsmet Özel, “Cellâdıma 
Gülümserken Çektirdiğim Res-
min Arkasındaki Satırlar” adlı 
şiirinde, “her şey ben yaşarken 
oldu, bunu bilsin insanlar,” di-
yordu. Eşim ve kızımla umre zi-
yaretimiz sırasında, siyah çarşaflı 
ve peçeli birkaç genç kızın, Kâbe 
çevresinde, görünmeyen yüzleri-
ne rağmen, ellerindeki en geliş-
miş cep telefonlarıyla, birbirleri-
nin ayrı ve birlikte fotoğrafları-
nı çektiklerine tanıklık etmiştik. 
Onlar bizi görüyor olmalıydılar, 

çünkü bizim yüzlerimiz açıktay-
dı. Ama biz onları kara peçele-
rinin ardında görmekten mah-
rumduk. Acaba o cellât yani fo-
toğraf çeken alet, onları bizden 
daha detaylı görüyor muydu?

Fotoğraflarda ayrı durmak 
bir yana, orada hiçbir zaman 
kapladığı/kaplayacağı en küçük 
bir yeri bile yok iken, en cesur 
kadınların ancak peçesiyle bir-
likte bulunabildiği günlerden, 
Cumhurbaşkanı’nın elinden 
Kültür Bakanlığı Büyük Edebi-
yat Ödülü alabildiği günlere na-
sıl varıldı? 

Hikâye ve romanın Batıdan 
Türk diline geldiği bilinir, söy-
lenir. Ancak Batıda da sanıldı-
ğı kadar eski bir geçmişi yok-
tur. Türkçe ürünlerin geç kal-
dığını söylesek de bu gecikmiş-
liğin tarihsel dilimi tartışılabi-
lir. Türkçede asıl üzerinde du-
rulup düşünülmesi gereken hu-
sus, kadınlar eliyle sürdürülüyor 
olmasıdır. Üzerinde konuşulma-
sı, bence önemsenmesi gereken 
nokta burasıdır. Kadınlar, kamu-
sal hayatın hemen bütün saha-
larından, büyük ölçüde ve yüz-
yıllar boyunca uzak tutulmuş-
tu. Ne oldu, kim ne zaman yeni 
bir içtihat ortaya koyarak onları 
şimdiki hürriyet ortamına çekti?

“Kadın sesi ve onların şu ka-
dar mesafeye yalnız başına seya-
hat etmesi haramdır” benzeri ifa-

Şöyle kabaca Türkiye’deki halihazır “İslâmcı” basın 
yayın hayatına, gazete, dergi ve televizyonlara, salt 
edebiyat ve sanat kaygısı çeken lokal oluşumlar dışın-
dakilere bakıldığında görülecek manzara düşündü-
rücüdür. On yıllardan bu yana yayın yapan ve hatta 
İslâm’ın vurucu gücü gibi de bir işleve sahip dergi 
ve gazetelerin, kültür ve sanat adına ortaya bir şey 
koyup koymadıkları, sergilenen kimi metinler varsa 
da onların kaliteleri hakkında kimin bir fikri vardır?
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delerin, önünü arkasını okuma-
dan, metnin sıhhati, kaynağı, 
sebebi, senedi ve rivayet zinciri 
üzerinde hiç düşünmeden, har-
cı âlem biçimde Allah Resûlü’ne 
mal edilerek aktarıldığı, hâlâ ge-
niş bir kitlenin bu itibarla yaşadı-
ğı bir Müslüman dünyadayız. Bu 
hususta henüz pek bir şey söyle-
memişken, hatta söz konusu iti-
bar çevrelerinin çocukları olan 
kimi Müslüman kadınlar, sessiz 
sedasız, kendilerine reva görülen 
kozayı bir ucundan delerek dışa-
rıya, kamu hayatına, kadınlıkla-
rını da asla gizlemeden atılıver-
diler. (Geçmişte kimi kadın şair-
lerin erkek isimleriyle şiirler ya-
yınladıklarını hatırlayalım.)

Cihan Aktaş,                           
Düşünür ve Edebiyatçı

Cihan Aktaş’ın İz Yayıncılık 
logosuyla yayınlanan son hikâye 
kitabı Fotoğrafta Ayrı Duran’ı 
okuyunca, doğrusu hakkın-
da bir şeyler yazmanın üzerime 
adeta vacip olduğunu hissettim. 
Vücubiyet de nereden çıktı; sen 
de her şeye farz deyip çıkıyor-
sun, sualini yöneltenlere, işe ya-
rayacaksa eğer şu açıklamayı ya-
pabilirim: hikâyelerin birisinde 
rahmetli oğlum Yasir’i, bir diğe-
rinde de sevgili torunum Metin’i 
buldum. Yetmez mi? Ayrıca ken-
di üzerime vaciptir diyorum.

Bir edebiyatçı yahut mimar-
lık mesleği üzerinden düşünüle-
cek olursa, yalnızca sanatçı kim-
likli biri değildir Cihan Aktaş. 
Bu tanımlama yetersiz kalır. Ka-
dın kimliğini asla gizleme, örtme 
ihtiyacı duymaksızın, büyük kit-
lesi mutaassıp ve muhafazakâr 
olan toplumda, bir güzel ahla-
kın rol modelidir aynı zaman-
da. İslâm idraki sağlam, uydur-
malar, hurafeler, esâtîr ve men-
kıbeler üzerinden değil hakikat-
lerle donanımlı bir imanın yansı-

tıcısıdır. Bu sahih iman ona sağ-
lam bir tefekkür terazisi temin 
etmiştir. Sistem İçinde Kadın’dan 
Üç İhtilal Çocuğu’na, Yakın 
Yabancı’dan Kızım Olsaydın 
Bilirdin’den, Seni Dinleyen Biri 
ve Sınıra Yakın’a kadar onun bü-
tün eserleri üzerinden okudu-
ğum ve gördüğüm portrenin sı-
fatlarıdır tespitlerim. 

Cihan Aktaş biz Türkiye-
li Müslümanlara çok şey öğret-
miştir. Yaşantısı, ahlakı, duruşu, 
imanı, eserleri, düşünce ve duy-
gularıyla. Türkiyeli Müslümanlar 
onu iyi tanıyorlar; bunu biliyo-
rum. Ama bir kere de ben söyle-
mek istiyorum ki lütfen onu bir 
iman ve düşünce insanı olarak 
yeniden okuyun. 

İnsanlık hafızası bir kompi-
türden bazen daha zayıf görüntü 
vermektedir. Onun Bacıdan Ba-
yana adlı kitabının, Türk Ceza 
Kanunu 312. maddesine aykı-
rı bulunarak toplatılma kararı 
alındığı yıl 2002 idi. Daha dün 
kamu hayatında ve de aile fo-
toğraflarında kendilerine kenar-
da köşede bir yer bile verilmeyen 
kadın unsuru, sokağa çıkar çık-
maz, sahaya iner inmez, ortaya 
koyduğu eserle kanun dışına itil-
meye çalışılmıştı. Başlarına ört-
tükleri bir bez parçası üzerinden 
onlara devlet aygıtının reva gör-
düğü muamele neydi ve ne ça-
buk unutuldu. 

Yeryüzündeki beşeri hayatın 
cilvelerine bakar mısınız? Müs-
lümanların büyük çoğunluğu 
tarafından yüzyıllarca kafesle-
rin arkasına kapatıp, haremlik-
selamlık gibi gayrı İslâmî bir 
müesseseyi dinin gereğiymiş gibi 
uygulayarak, cinsiyetlerinin dı-
şındaki bütün şahsiyetlerini yok 
saydıkları kadınlardan birisi, 
kimi erkeklere bile öncülük yap-
maktadır. 

Yıllardır, ülkemin birçok şeh-
rinde seminerler, sohbetler, sem-

pozyumlarda bulunuyorum. 
Gördüğüm manzarayı anlatma-
nın tam da sırası şimdi. Kimlere 
konuşuyoruz, dinleyici ve seyirci 
çoğunluğu kimlerden oluşmak-
tadır biliyor musunuz? En çok 
da, varsa eğer, bir kadın hakkın-
da, erkeklere öncülük yapıyor 
dememe alınan erkeklere söy-
lüyorum; salonları bazen yüzde 
yüz biçimde kadınlar, kızlar dol-
durmaktadır. Bu toplumun er-
kekleri neredeler? Onlar bütün 
sorunları çözmüş, her şeyi öğ-
renmişler midir? Burada çok cid-
di ve marazi bir durum vardır. 
Müslüman psikologlar ve sosyo-
loglar acilen çözüm bulmalıdır-
lar. Zorla güzellik olmaz, atalar 
sözüne rağmen bir şeyler yapıl-
malıdır.

Tarih boyunca ilim, fikir ve 
sanat sahalarını tekellerine almış 
bulunan erkekler, saltanatlarının 
sarsılmasını istemiyorlarsa, bir 
hayırlarda yarış kulvarı tesis ede-
rek, aynı hizadan başlamak şar-
tıyla hazırlık yapmalı, kolları sı-
vamalıdırlar. 

Fotoğrafta Ayrı Duran

Türkiye’nin sosyal ve siyasal 
hayatını son on beş yılda önem-
li ölçüde etkileyen çevresel fak-
törler, kimsenin kayıtsız kalama-
yacağı boyutta büyük problem-
ler, tehlikeler barındırmakta, dü-
şünen, duyarlı insanları daha ak-
tif olmaları hususunda uyarmak-
tadır. Cihan Aktaş, Suriye reji-
minin baskısından, oradaki sa-
vaştan kaçıp ülkemize sığınan 
mülteciler, Müslüman kardeşle-
rimizin yaşadığı drama, on dört 
güzel hikâye üzerinden bir ışık 
tutmaktadır. Mültecilik sosyo-
lojisine dair üretilecek çalışma-
ların elbette ilmi bir değeri ola-
caktır. Ancak aynı alana yöne-
len edebiyatın böylesi ilmi çalış-
malara bence bir önceliği vardır. 
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O da meseleyi sıradan insanların 
da, daha yoğun kalabalıkların da 
gündemine taşımadaki rolüdür. 

Eser, edebiyatın, dilin bütün 
imkânlarını, fıtratın ve vicdanın 
azami yol göstericiliğini kullana-
rak öylesine sahici sahneler, tab-
lolar, insan hikâyeleri sergiliyor 
ki, okuyucu, fıtrat ve vicdanının 
eğer üzerini örtmemişse, ayağa 
kalkmaya, bir şeyler yapma ar-
zusuna, aynı hizada durmaya 
kendini mecbur hissetmektedir. 

Fotoğrafta Ayrı Duran, ezil-
miş, büzülmüş, mevcutlarını ve 
kıymetlerini tamamen yitirmiş 
bir çocuğun, birileri tarafından 
çekilen toplu fotoğrafa girme-
me çabasının yetersiz kalmasıy-
la, en uzakta görünür olması an-
lamı taşımaktadır. Hemen bütün 
hikâyelerin başkahramanı, mül-
teciler arasına röportajlar yap-
mak, onları daha yakından ta-
nımak ve başkalarına da onla-
rın dramlarını yansıtarak herkesi 
harekete geçirmek amacındadır. 
Ne var ki gittiği yere bizzat ken-
disini de götürdüğü için, kendi 
macerasını asla ihmal etmeden, 
unutmadan yapmaktadır işini. 
Böyle olunca mültecileri tanır-
ken okuyucu, çoğu hikâyede ka-
dın, bir ikisinde de erkek kimli-
ğine bürünen anlatıcı kahramanı 
da tanıyor. 

Kendi iklim ve coğrafyamız-
dan, itikadi, ahlaki ve fikri ha-
yatımızdan enstantaneleri bü-
tün gerçekliğiyle okurken, an-
nemiz, ninemiz, dedemiz, bacı-
mız, kayınvalidemiz, bacanağı-
mız, babamız, oğlan ve de kız 
kardeşlerimiz, baldız, elti ve gö-
rümcelerimiz, kısacası bütün 
Anadolu’daki cümle aile hayatı-
mız üzerine yeniden bir düşün-
me faaliyetine çağrılıyoruz. Ci-
han Aktaş’ın böyle bir ustalığı 
var işte. Temel teması mülteciler 
olan on dört hikâyeden mürek-
kep bu metin, zihnimizi, hayal 

hanemizi derleyip toparlayıp ne-
relere götürüyor gördünüz mü?

Roman ve hikâyeler herhan-
gi bir lokal temaya odaklanmış 
olsalar da, ustaların kaleminden 
çıkmışlarsa eğer, okuyucusu-
na insanlık durumları hakkında 
daha fazla rehberlikler yaparlar. 
Fotoğrafta Ayrı Duran, bizi böy-
le durumlar üzerinde yeniden 
düşünmeye davet metni gibi de 
okunabilir. “Aynada sevimsiz bir 
ifadesine yakalanmış gibi sıkıldı” 
dediği kahramanın yerine kendi-
nizi koyarak düşünün bir kere.

“Dile gelememiş ama yürek-
te de tutulamayan düşüncele-
rin tortusu” bize beyni atlaya-
rak insanın kalbiyle düşündü-
ğünü söylemiyor mu? Bir pren-
ses ve bir yetimi karşılaştırırken 
her birisini karakterize eden sa-
tırlar bu kadar mı sahici yazılabi-
lirdi? “Bir prenses kat kat yatağın 
altına yerleştirilmiş tek bir no-
hut tanesini fark ettiren hassasi-
yetiyle, çarşaftaki incecik kırışık-
lıktan bile rahatsız olur.” Böyle 
bir tespiti yapabilmek için sanı-
rım ancak kadın olmak gerekir-
di; kendi hesabıma böyle düşü-
nüyorum. Peki ya yetim için ne 
yazılmıştı: “Bir yastığa bile alışan 
insan çocukları babasından na-
sıl kopardı, canı yanmadan” bu 
cümleyi yazabilmek için de ka-
naatim odur ki ancak anne ol-

mak gerekliydi ve Cihan Aktaş’ta 
her ikisi de hakkıyla mevcuttu.

Yazarın bir ödevi de sosyal 
fotoğraflar çekerek toplumu-
nu uyarmak ise eğer ki ben böy-
le düşünüyorum, öyleyse herkes 
okumalıdır şu cümleyi dikkatle: 
“Gazetede ne yazılıysa inanan bir 
insan neyi nereye kadar doğru 
görür.” Aynı şeyi televizyon yo-
rumlarına bakarak inanç geliş-
tirenler hakkında da söylemeli-
yiz. Bilgi mevzuu olması gereken 
meseleleri inanç sahasına çekme 
hastalığını da ayrıca işaret etme-
lidir bu bahiste.

Hani denir ya eksiği var faz-
lası yok, diye, her bir hikâye 
okuyucusunu farklı mülteci ça-
dırlarına taşıyor; yaşanan hayat 
hikâyelerine en sahih biçimde 
şahit kılıyor. Halep şehrini anla-
tırken, bu mübarek Müslüman 
şehir hakkında diyor ki: “Bir 
şehrin tarihi sağlamlığına güven-
memek gerektiğini düşüneme-
dim.” Mesleği mimar olan yazar, 
insanları hayran bırakan şehirle-
ri kuran irade ile aynı şehirleri 
tahrip eden iradenin, aynı beşeri 
kaynaktan çıktığına böyle şahit-
lik ederek şaşırmaktadır. Söz ko-
nusu tahribat karşısındaki kede-
rini dile getirecek kelimeleri bul-
makta zorlandığı ifadeleri ise bir 
kahramanına söyletiyor: “Hangi 
düşman kıyardı o güzelim kay-
şani taşıyla yapılmış evlere, kale-
ye, camilere, medreselere, köp-
rülere, çeşmelere, hanlara, ha-
mamlara, çarşılara… Hazmedil-
miş zenginliği veya insanlarının 
efendi halleri bir yana, dillerde 
dolaşan türkülerin tarifleri bile 
muaf kılardı Vandalların saldırı-
larından Halep’i…”

“Normal hayatlarında önem-
siz görünen şeylerin başa gelen 
bin bir türlü olaydan sonra hazi-
ne gibi kıymet kazanması ne ga-
rip!” Ülkesinden, halkından, ai-
lesinden, evinden, odasından, 

Cihan Aktaş
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eşyasından, gündelik meşguli-
yetinden, esasen her günkü ru-
tin hayatından, saçma sapan bir 
sebeple kopartılmış, uzaklaştırıl-
mış bir mültecinin ruh hali baş-
ka nasıl, hangi cümlelerle anlatı-
labilirdi? 

Muhtemelen aynı yerde du-
rarak, aynı açıdan bakıp aynı so-
nuçlara ulaşıyoruz ki, yukarı-
da seminer salonlarını dolduran 
kadın unsurundan söz ederken, 
Cihan Aktaş’ın şu yargısı hatı-
rımdaydı. Bir hikâyede yerli da-
marımıza dokunurken yaptığı 
özeleştiri cümlesi şöyledir: “Bi-
zim Türk kızları kariyer peşinde 
kadınlıklarını unuttu, yani dışa-
rıdan bakarsan anlaşılmaz, ama 
zihinleri bozuk…” İşte tam da 
bu sebeple Cihan Aktaş’ı tanıma-
ya, tanıtmaya çabalarken, onun 
rol modelliğine değinmiştim. 
Yıllarca evvel, hanım Müslüman-
ların da liberaller ve laik kadın-
larla birlikte konuşmacı olduğu 
bir panel esnasında, güya kamu 
hayatına, artık Müslüman kadın-
ların da katıldığını fiyaka olsun 
için zikreden bir kardeşimiz, evi-
ne, çocuklarına, eşine pek de ye-
mek yapan birisi değilmiş gibi 
konuşunca, yani bu işi önemsiz-
leştirince, liberal kadın hemen 
itiraz etmişti. Yaptığı dolmalar-
dan, köftelerden söz açınca, bi-
zimki utanarak mı yoksa lafın al-
tında kalmasın diye mi gecikme-
den söze girerek, kendisinin de 
iyi yemek yapabildiğini söyle-
meye çalışmıştı. Cihan Aktaş, bi-
zim kadın kardeşlerimiz arasın-
da bütün bu ve benzeri komp-
leksleri çoktan aşmış birisi ola-
rak da temayüz etmektedir. Ben-
ce asıl önemi de burada yatmak-
tadır. Onun ahlakı birinci, yazar-
lığı ikinci kimliğidir.

Muhacirler, mülteciler ara-
sında dolanıp dururken Aktaş’ın 

kahramanları derin iç muhase-
beler de yapmaktadırlar. Yardım-
severlik, iyilik dağıtıcılığı yapan 
sivil toplum örgütlerindeki her-
kesin okuması ve üzerinde dü-
şünmesi gereken böyle sorgula-
malara, çok ciddi ihtiyaç bulun-
duğunu yakinen biliyoruz. Ak-
çeli işlerin, uluslararası yardım-
laşma aktivitelerinin övgüye de-
ğerliği yanında, gösterilmesi ge-
reken özen ve dikkatini asla yi-
tirmemelidir. “Birer bitki kökü 
olabilseydik keşke bir süreliği-
ne, yeryüzünün bu ağır şahitlik-
leri için mecal biriktirirdi hüc-
relerimiz yer altında…bir insa-
na acılarını hatırlatıp da ağla-
masını kaydetmek için nasıl bir 
profesyonelliği olmalı insanın!” 
Üzerinde durup uzun boylu dü-
şünülecek sual burada yatmak-
tadır. Kimi flamalarıyla birlikte 
yardıma muhtaç insanların ça-
dırlarına, harabelerine, acıları-
na ortaklık maksadıyla koşanla-
rın söz konusu flamaları “bir sü-
reliğine” unutmaları, bir köşeye 
bırakmaları Müslüman ahlakının 
gereği değil midir?

Özellikle kadın kimlikle-
ri bakımından Srebzenitza’dan 
Halep’e uzanan coğrafyadaki zu-
lümlerin, en utandırıcısı olan te-
cavüzler üzerinden, sözün tü-
kendiği yerde bu hikâyeler bizi 

sarsıyor: “Üzerine yapışmış ama 
kendi malı olmayan utançtan na-
sıl kurtulur, kurtarılır insan böy-
le bir durumda…” Evet, böy-
le bir durumda ey insan teki ey 
Müslüman sen ne haldesin, ne 
düşünüyorsun?

“Suskunluk bir başına er-
demden sayılmaz” diyor yazar. 
“Bir şeyleri düşünmekten kaçar-
ken hep türküye sığınır dilim” 
diye de ekliyor. Susacaksan bari 
türkü söyle mi demek istiyor? 
Ne o, ne bu, asıl tespit şu: “Ba-
zen karşınızdakinin utancı sağır 
bir duvara dönüşmesin diye siz 
gururunuzu bir yana bırakmak 
zorunda kalıyorsunuz.”

Cihan Aktaş’ın Fotoğrafta 
Ayrı Duran adlı taze hikâye kita-
bı bütün önceki kitaplarında ol-
duğu gibi kalbimin, vicdanımın, 
şahdamarımın orta yerindeki 
yeni bir yaradan beni haberdar 
kıldı. Yüreği dayanabilecek her-
kesi bu çadıra çağırıyorum. “Er-
tesi günü düşünemeyecek ka-
dar bugünün telaşına gömülüp” 
kendini yitiren hepimizi, herke-
si. Çünkü son söz yine ona ait: 
“Mültecilerle her karşılaşmamda 
birçok şeyin yanı sıra sahip oldu-
ğum konforlu hayatı yitirdiğim-
de geriye benden ne kalabilece-
ğinin muhasebesini de yaptım.”

Kendi iklim ve coğrafyamızdan, itikadi, ahlaki ve 
fikri hayatımızdan enstantaneleri bütün gerçekliğiyle 
okurken, annemiz, ninemiz, dedemiz, bacımız, kayın-
validemiz, bacanağımız, babamız, oğlan ve de kız 
kardeşlerimiz, baldız, elti ve görümcelerimiz, kısaca-
sı bütün Anadolu’daki cümle aile hayatımız üzerine 
yeniden bir düşünme faaliyetine çağrılıyoruz. Cihan 
Aktaş’ın böyle bir ustalığı var işte. Temel teması mül-
teciler olan on dört hikâyeden mürekkep bu metin, 
zihnimizi, hayal hanemizi derleyip toparlayıp nerele-
re götürüyor gördünüz mü?
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Ö ncelikle projenin ortaya çıkışı 
ile ilgili nasıl bir süreç yaşa-

dınız?
Kendi coğrafyamızda hayat 

bulmuş kültürel kodlardan bes-
lenerek sanat yapmak amacıyla 
bir arayış içinde olan Bağımsız 
Sanat Vakfı bunun yönteminin 
öncelikle Anadolu coğrafyasına 
görsel bir kazı ve zihinsel bir ha-
tırlama sürecinden geçmesi ge-
rektiğine inanarak bu yola çıktı. 
Aidiyetimizi oluşturan kültürel 
gelenekle aramızda kopan bağla-
rın onarılması amacıyla imgesel 
bir kültürel izleği güne taşımayı 
amaçlayarak projeyi oluşturdu.

Projenin yazılım aşaması ta-
mamlandıktan sonra, altı ay sü-
resince aksatmadan projeye ka-
tılım sağlayacak sanat tarihi ve 
güzel sanatlar mezunu genç ar-
kadaşlarımıza ve iki ay süresince 
teorik dersler verecek olan sanat 
tarihi uzmanı hocalarımıza ulaş-
mamız, onları da heyecanımıza 
ortak etmemiz zor olmadı.

Heyecan Verici Bir Deneyim

Projenin bir kısmında 
Anadolu’da yer alan Selçuk-
lu eserlerini inceleme fırsatınız 
oldu, gördükleriniz ve yaşadıkla-
rınızı aktarabilir misiniz?

İki ay süren teorik bilgilen-
dirmenin ardından Anadolu 
Selçuklu sanatını yakından ve 
yerinde görmek üzere, Konya, 
Kayseri, Tokat, Amasya, Sivas, 
Divriği gibi şehirlere bir hafta 
süren bir geziye çıktık. Her bi-
rinde muhteşem bir ulu cami, 
kervansaraylar, şifahaneler, med-
reseler, kümbetler bulunan bu 
dönemin en güzel ve büyük öl-
çüde korunmuş Selçuklu eserle-
rini yakından görmek olağanüs-
tü heyecan verici bir deneyimdi. 
Neredeyse bütün Anadolu’ya 
yayılmış Selçuklu eserlerinin ta-
mamını bir haftada görebilmek 
mümkün değil elbet ancak Div-
riği Ulu Cami’yi, dönemin bütün 
özelliğini bilgisini kendinde taşı-
yan sanat, zarafet ve sembolizm 
yüklü bu muhteşem eseri hâlâ 
tanımayanlar için üzüntü duy-
duğumu belirtmek isterim.

Sanat belli bir perspektiften 
dünya kavrayışını da berabe-
rinde getirdiğinden her dönem 
düşünce, bilim, siyaset, ekono-
mi ve inanç ile karşılıklı bir et-
kileşim içinde olmuş, doğduğu 
yerin ve zamanın ruhunu yan-
sıtmıştır. Bu nedenle herhangi 
bir medeniyetin sanatı sadece 
duygu veya zevklerin yansıması 

değil, medeniyetin zihni içeriğini 
ve düşünsel seviyesini de temsil 
etmektedir diyebiliriz. Divriği de 
bu kaynaklara ulaşmak, gözün 
ulaştığı her bir motifin altındaki 
derin sembolizmi çözmeye çalış-
mak anlamına geliyor.

Selçuklu Sanatının Sembolik 
Dünyası

Anadolu Selçuklu eserlerinde 
yer verilen sembolizm ve imgeler 
biz neyi anlatıyor?

Anadolu topraklarına göç 
eden Türkler burada hazır bul-
dukları kültür ve sanat eserlerini 
reddetmemiş ve onlar üzerinden 
yapılanan bir kültür sanat anla-
yışı oluşturmuşlardır. Bu neden-
le ilk dönemleri oldukça figüra-
tiftir, hatta hazır buldukları bu 
sanat nesnelerini kendi ürettik-
lerine adapte ederek “devşirme” 
denilen bir usul ortaya çıkmıştır. 
Osmanlıya doğru gelinen süreçte 
ise figüratif süslemeler zamanla 
azalarak yerini tamamen geo-
metrik formlara bırakmıştır. Sel-
çuklu mimarisindeki sadelik ve 
zarif süslemeler yer yer neredey-
se üç boyutlu denebilecek ka-
bartmalarla farklı bir yapı almış-
tır. Yapılan süslemelerin her biri 

Hülya YAZICI

Bağımsız Sanat Vakfı’nın 6 ay süren “Anadolu Selçuklu Mirası ve 
Güncel İmgeler” projesi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
sempozyum ve film gösterimi ile birlikte sona erdi. Projeden geriye 
kalan birikim ve tanıklıklar üzerine vakıf merkezinde projenin 
koordinatörü ressam Hülya Yazıcı ile konuştuk. (Abdullah Fatih Aktaş)
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yalnızca bir kez yapılmış tekrara 
düşülmemiştir bununla Allah’ın 
tekliğine atıf da bulunulmuştur. 
Mesela Divriği’nin kapısındaki 
sonsuzluk motifi ilk kez karşılaş-
tığım bir işaretti. Kitabelerinde 
verilen mesajlar binaların kulla-
nım biçimleri, akustiği, şifahane-
nin tavanında oluşturulan altın 
orana, mükemmel biçime işaret 
eden spiral kubbe süslemesi ve 
buradan yeterince aktaramadı-
ğım ancak yerinde görmeyi göz-
lemi gerektiren sayısız sembolle 
karşılaştık. 

Selçuklu sanatının en önem-
li örneklerinde olan kümbetler 
bir bakıma öteki âleme açılan 
kapılardır. Seramik bir kitabede 
bulunmuş İbrahim-i Tiflisi tara-
fından Anadolu da yazılmış ilk 
şiirdir. Anadolu medeniyetleri 
imge zenginliğine en önemli ce-
vabı niteliğindedir.

 “Senin yüzünde kendi yüzü-
mü görmek mümkün.

 Kemiğin içinden iliğini gör-
mek mümkün.

 Karanlıkta seni görmek o ka-
dar kolay ki, hat

 Lütfundan dolayı bedeninde 
canını görmek mümkün.”

Proje kapsamında bir de sergi 
açıldı, bu sergide sanatsal olarak 
odak noktası ne oldu?

Proje sonrası vakıfta atölye 
çalışmaları yapıldı. Atölyeler se-
ramik, resim ve üç boyutlu işler 
üretecek atölyeler olarak hazır-
landı. Öğrenciler, hocalar eşli-
ğinde seçtikleri alanlarda işler 
ürettiler. Mesela bir öğrencimiz o 
günün alışveriş merkezleri olan 
kervansaraylarla bugünün sanal 
alışveriş ortamını karşılaştıran 
bir iş yaptı. Bir diğeri bu muhte-
şem eserlerin hemen yanı başın-
da yapılanan kötü kentleşmeyi 
eleştirdi çalışmasında. Bir grup 
çalışması ise muhafaza etmekle 
korumakla ilgili büyük bir ens-
telasyon kurguladılar. Çalışmala-
rın her birinden burada bahset-
mem mümkün değil ancak bu 
proje son derece ihmal edilmiş 
bir alanda, yeni bir medeniyet 
oluşturma arayışında olan toplu-
mun gençlerine kültürel belleğin 
oluşmasının uzun ve kesintisiz 
bir süreçten geçmesi gerektiğini 
ve bu süreci iyi kavrayarak ancak 
yeniyi yapılandırmanın müm-
kün olacağını öğretti. Bu neden-
le böyle bir projeyi başlatmakla 
önemli bir iş yaptığımızı düşü-
nüyorum, imkânlar ölçüsünde 
de sürmesini diliyorum.

Estetik ve Anlam Bütünlüğü

Anadolu Selçuklu eserlerinin 
taşıdığı estetik kaygılar günü-

müzde yerini tekdüzeliğe bırak-
mış durumda, siz günümüzün 
mimari üslubunu ve estetik kay-
gılar hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Günümüzde mimarinin, kent 
yapılanmalarının maalesef bir 
kimlik oluşturduğunu düşün-
müyorum. Bu eserlerin çok ya-
kınında bulunan binaların dahi 
onlardan hiçbir etki ve özellik 
taşımadığını görmek çok üzücü, 
yeni onlara sırtını dönmüş, on-
larla göz göze gelmekten kaçınır 
bir halde kimliksiz, kişiliksiz ve 
estetikten yoksun. Barınma ve 
maddi kazanç elde etme kaygısı 
ve içgüdüsü ile hareket ediliyor. 
Bazı eserlerin restorasyonunu 
dahi yapabilecek nitelikte deği-
liz. Bütün bunlar çok çok üzücü.

Anadolu Selçuklu mirasını 
Anadolu’da hüküm sürmüş diğer 
medeniyetlerden ya da çağdaşla-
rından daha çekici kılan nedir?

Sanat ve kültür süreklilik arz 
eden bir şeydir. Zaman içinde 
kendiliğinden yapılanır. Bu sü-
reçteki kesintiler, yok saymalar 
kültürel hafıza kaybına, geçmişle 
olan bağların kopmasına ve yoz-
laşmaya yol açar. Böylece yeni 
kuşaklarda aidiyet duygusu yeri-

Sanat belli bir perspektiften dünya kavrayışını da 
beraberinde getirdiğinden her dönem düşünce, bilim, 
siyaset, ekonomi ve inanç ile karşılıklı bir etkileşim 
içinde olmuş, doğduğu yerin ve zamanın ruhunu yan-
sıtmıştır. Bu nedenle herhangi bir medeniyetin sana-
tı sadece duygu veya zevklerin yansıması değil, mede-
niyetin zihni içeriğini ve düşünsel seviyesini de temsil 
etmektedir diyebiliriz. Divriği de bu kaynaklara ulaş-
mak, gözün ulaştığı her bir motifin altındaki derin 
sembolizmi çözmeye çalışmak anlamına geliyor.
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ni umursamazlığa, kimliksizliğe 
bırakır.

Bu mirası incelediğimizde iç 
tezyinat ve mimari müthiş bir 
bütünlük içindedir. Estetik ve 
anlam bütünlüğü mükemmel-
dir ve zamanlarının çok ötesine 
geçen yapılardır bunlar. Kıya-
mete kadar, insanlık var oldukça 
barındırdıkları mesajı insanlığa 
iletmek üzere inşa edilmişlerdir.

Anadolu Selçuklu sanat eser-
lerini incelediğimizde mimari ve 
diğer sanatların bir bütünlük ta-
şıdığını söyleyebilir miyiz?

Selçuklu mimari yapılarını 
gezerken, “Bu nasıl korunur?” 
sorusunun endişesini taşımış-
tım. Bu koruma ve kaybetme 
korkusundan yola çıkarak ora-
ya ait bir motifin bizde bıraktığı 
etkiyi, izleyiciye taşımak istedik. 
Tahrip edilen geçmiş yine tahrip 
edilen kültürel belleğe rağmen o 
tozlanmış tarihi hafif hafif müda-
halelerle taş üzerinde gezdirdiği-
miz pamuk yardımıyla kopya 
kâğıdına aktarırken, bıraktığı izi 
galeride bir saklama kavanozun-
da muhafaza ederek gösterme 
fikri bile, bize ait olan, yitik bel-
leği de ortaya çıkarmanın sevinci 
bize verdi diyebilirim.

Türkiye’de Sanat Eğitimi Tek 
Boyutlu

Geziniz sırasında karşılaştı-
ğınız ilginç bir detay oldu mu? 
Unutulan, gün yüzüne çıkarılma-
sı gereken şeyler…

Bir kere şunu öğrendim ki-
taplardan okuyarak tarihi öğ-
renmeye çalışmak mümkün de-
ğildir. Ben daha eski kültürlerin 
izlerini öğrenerek büyüdüm, 
bu bana çok şey kattı, daha çok 
Helen kültürünü. Eğitimim de 

ise yine batı sanatı konusunda 

bilgilendirildim. Ancak bu tek 

yönlü bir öğrenmeydi. Ne yazık 

ki bir sanat okulunda bile size 

kendinize ait kültür verilmiyor. 

Selçukluya ait sanatı onlardaki 

derin felsefeyi, sembolizmi tanı-

mam çok geç yaşlarıma tekabül 

etti, bu projeyi de bu nedenle 

tasarladım. Mutlaka teorik ilgi 

ile birlikte görsel olarak da dene-

yimlemek gerekiyor, öğrenmek 

için bu çok önemli.

Bir ressam olarak geçmişle 

gelecek arasında kurduğunuz 

bağda Selçuklu sanatında sizi en 

çok etkileyen ne oldu?

Anadolu Selçuklu mirası ve 

Endülüs eserleri aynı döneme 

tekabül ediyor ve El-Hamra’da 

gördüğümüz mütevazı, zarif mi-

mariyi ve süslemelerin benzer 

özelliklerini Anadolu Selçuklu-

sunda da görüyoruz. El-Hamra 

da beni çok etkileyen çok büyük 

bir yapı. Dışarısı ile iç mekânın 

kurduğu geçirgen ilişki, İslâm’ın 

özündeki dünya ve ahiret hayatı-

nın iç içeliği, yine eserlerin müte-

vazılığının dünyanın geçiciliğine 

yaptığı vurgu önemli özellikleri. 

Bahçe ve çevre düzenlemesinin 

bu dünyada yaşarken kurduğu-

muz cennet tasavvurunu hatır-
latması, suya verilen değer, kul-
lanılmış suların bir dolaşımdan 
geçerek damıtılması ve tekrar 
kullanıma sunulması, bugünün 
yalnızca yaşadığı zaman dilimini 
kurtarmaya çalışan tüketim top-
lumlarıyla büyük ölçüde çelişir 
nitelikte öğretilerle ve ince bir 
sanatla dolu.

Bağımsız Sanat Vakfı’nın 
bundan sonraki çalışmaları ne 
yönde olacak kısaca bilgi verebi-
lir misiniz?

Bu proje kapsamında bir ki-
tap, konuyu ayrıntılarıyla ele al-
dığımız bir sempozyum ve bir de 
film yapımı gerçekleştirdik. Ba-
ğımsız Sanat Vakfı bu bağlamda 
kendi kültürel kodlarımızı tanıt-
maya devam ederek buradan bir 
sanat algısı, anlayışı ortaya çıkar-
ma sürecinde gençlere yol açıcı 
olmaya gayret edecektir. Vakıf 
bünyesinde açılan sergilerin yanı 
sıra sanat ve estetik konusunda 
söyleşiler yapılacak, çeşitli di-
siplinlerde sanat eğitimleri ve-
rilecektir. Uluslararası İstanbul 
Trienali’ni, güncele atıfta bulu-
nan tema ve toplumsal konuları 
irdelemeye yönelik etkinlikleriy-
le sanat gündemimizde olmaya 
devam edecektir inşallah. 

Hülya Yazıcı
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dükkânın yanına yaklaşmadan 
ne dükkânı olduğunu bilemezsi-
niz. Uzaktan orada bir işyeri ol-
duğunu seçmek bile zordur. Sa-
tılan ürünler kesinlikle kaldı-
rıma taşmaz, dükkânın dışın-
da tek bir ürün bile göremezsi-
niz. Zaten geniş olan kaldırımlar-
da yürümek böylece daha zevkli 
hâle gelir. 

Şehrin merkezindeki intizam 
dikkat çeker. Bu sadece mimari-
nin değil, insanların da intizamı-
dır. Sokaklarda insan yoğunlu-
ğundan bahsedilemez. Belki de 
kaldırımların ve caddelerin geniş 
olmasının sebep olduğu bir göz 
yanılmasıdır bu. Yan yana yürü-
yen en fazla üç insan görürsünüz 
ve genelde bir sükûnet hâkimdir. 
Birbiriyle şakalaşan, yüksek ses-
le konuşan veya müzik dinleyen, 
bağıran insanlara rastlayamaz-
sınız. Kısa bir süre orada bulu-
narak bu durumu yorumlayabil-
mek hayli güç. Bu ‘renksizliğin’ 
sebebi saygı mıdır, yoksa içine 
kapanıklık, ürkeklik midir anla-
yamadım. Evlerin içine gireme-
dim, anlattıklarına göre komşu-
larını rahatsız etmemeye de dik-
kat ediyorlar. Trafik de oldukça 
kuralcıdır. Yaya geçitleri haricin-
de karşıdan karşıya geçmek ya-
saktır. Alışkanlıklarımıza bina-
en geçmeye çalışırken, cadde ke-
narlarında sabit bekleyen poli-
sin düdük sesi bize yaya geçidini 
kullanmamız gerektiğini hatır-
lattı. Yaya geçidinde öncelik tar-
tışmasız yayaların, yayanın adı-
mını yola attığını gören tüm sü-
rücüler durmak zorunda. Trafik 
ışıklarının bulunduğu yerde ise 
yol ne kadar boş olursa olsun ya-
yalar kendisine yeşil yanana ka-
dar geçmez. Biz bazen alışkan-
lıklarımızın kurbanı olduk. 

Bu intizamın arkasındaki se-
bebi sorgulayıp durdum. Bir gün 
taksiyle giderken yaya geçidine 

N ahcivan, Azerbaycan’a bağlı 
bir muhtariyettir. Resmi ismi 

Naxcivan Muxtar Respublika-
sı. Azerbaycan’ın Türkiye ile tek 
kara bağlantısı olan Nahcivan’ın 
Azerbaycan ile kara bağlantı-
sı yok; araya Ermenistan ve İran 
toprakları giriyor. Türkiye ile 
olan sınırını Mustafa Kemal’e 
borçludur. İran’dan satın alınan 
topraklar sayesinde bugün Nah-
civan ve Türkiye komşudur. Bu 
sebeple Nahcivan halkı Musta-
fa Kemal’e minnet duyar. Nahci-
van toprakları İran ve Ermenis-
tan toprakları ile çevrilmiştir. O 
kadar küçüktür ki, bölgeyi boy-
dan boya geçerken bir tarafta Er-
menistan diğer tarafta İran dağ-
larını izleyerek gidersiniz. Di-
lucu sınır kapısı bir anlamda 
Nahcivan’ın nefes borusudur. 
Eyaletin nüfusu toplam 445 bin 
kadar. İlçelerden meydana gelen 
eyaletin merkez ilçesinin ismi de 
Nahcivan’dır ve en büyük ilçesi-
dir. 

Gündelik Hayat

Iğdır’da bulunan Dilucu sınır 
kapısından sonra Nahcivan mer-
kezi 80 kilometre mesafededir. 
Öyle ki, Nahcivan merkezden 
Ağrı Dağı net bir şekilde görüle-

bilmektedir. Sınırı geçtikten son-
ra bakımlı otoyol dikkat çeker. 
Hız sınırı genelde 60 kilometre-
dir. Bir müddet sonra köyler be-
lirir. Takriben bir buçuk saatte 
merkeze ulaşılabilir. Sovyet ege-
menliğinde kalmış bir ülkeyi ilk 
defa ziyaret edenler için ilk dik-
kati çeken yollardır. Ana cadde-
ler gidiş geliş üç şeritten altı şe-
rit, diğer caddeler umumiyetle 
dört şerit, kadim mahallerin ol-
duğu yerlerde ise iki şerittir. Yol-
larda belirli aralıklarla yaya ge-
çitleri vardır. Kaldırımların ge-
nişliği ana caddelerde beş met-
reyi bulur. En fazla beş-altı kat 
olan ve yatay mimari olarak ni-
telendirilebilecek olan binalar 
bu kaldırımları keser. Merkez-
deki binalar birbirine bitişik de-
ğildir. Meydanlar bir hayli geniş-
tir. Kavşak noktaları hariç tra-
fik ışıkları yoktur. Yollar ve kal-
dırımları oldukça bakımlı ve te-
mizdir. Türkiye ile kıyaslandı-
ğında en dikkat çeken yönlerin-
den birisi işyerlerinin sadeliği-
dir. Dükkânlar genellikle apart-
manların altında yer alır. Bun-
ların gösterişli vitrinleri yok-
tur. Vitrinler genelde küçüktür 
ve teşhir ürünleri pek kullanıl-
maz. Tabelalar gösterişli değildir 
ve kesinlikle yola taşmazlar. Bir 

Nahcivan İzlenimleri, 
Düşündürdükleri ve 
Hissettirdikleri

Abdullah METİN

Türkiye’ye doğru dönüş yoluna geçerken Ağrı Dağı’nı görünce geride 
bıraktığımız insanlar geldi gözümün önüne. Nahcivan’daki bir Azeri 
her gün üç ülkeyi seyreder; birisini kendi varlığına tehdit olarak 
görür ve onu düşman bellemiştir. Diğerinde aynı dili konuştuğu 
ama aynı kültürü yaşamadığı kardeşleri yaşar. Diğerini de kardeş 
bilir, dilini anlar ama onun kültürü de kendisine yakın değildir.
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yaklaştığımızda yayanın karşı-
ya geçeceğini fark eden şoför ya-
vaşladı ve yayanın ağır ağır kar-
şıya geçişini seyrettik. “Maşal-
lah, iyi sabırlısınız” dedim. Net 
bir cevap geldi “sabır değil, kor-
kudan”. Korkması çok normaldi, 
çünkü her taraf kameralarla izle-
niyor, tespit edilenlere ceza yazı-
lıyordu. Bir gün Nahcivan Dev-
let Üniversite’nin öğretim üye-
lerinden birisiyle şehirde gez-
meye çıkmıştık. Bir parkta do-
laşırken Karakoyunlular döne-
minden kalma tarihi değeri olan 
koç heykelleri gördüm. “Bunla-
rı parka nasıl bırakıyorlar, zarar 
veren olmuyor mu, bizde olsa 
üzerlerine kalpler çizilir, isim-
ler yazılırdı” dedim. “Buruda za-
rar vermezler” dedi. Ben içim-
den “Maşallah ne edepli insan-
lar” diye geçirirken o sözüne de-
vam etti “Buralarda muhtemelen 
kamera vardır”. Parkın içerisin-
deydik, ağaçlardan başka hiçbir 
şey yoktu ve gözüm ağaçlarda 
kamera aramaya başladı. O an 
George Orwell’in meşhur 1984 
romanındaki Büyük Birader’i 
(Big Brother) hatırladım. Mima-
ri zaten klasik Sovyet mimari-
siydi, bu gözetleme sistemini de 
öğrenince romanın başkahra-
manı Winston Smith’i daha iyi 
anlamaya başladım. Sonra baş-
ka sorular geldi aklıma, “insan-
ların ahlakının altında yatan se-
bep neydi; ailedeki terbiye mi, 
eğitim mi, yoksa korku mu?” 
Kapısı açık bırakılmış bir araba-
nın içindeki çantayı neden çal-
maz insan, hırsızlığın yanlış ol-
duğunu bildiği için mi, kamera-
lardan tespit edildiğinde başına 
gelecekleri tahayyül edip kork-
tuğu için mi? Sonra bir hadis 
yankılandı beynimde “Bir yol-
cu devesine bindi mi San’a’dan 
kalkıp Hadramevt’e kadar gide-
cek, Allah’tan başka hiçbir şey-

den korkmayacak, koyunu için 
de sadece kurttan korkacak.” 
İşte aradığımız saygılı insanlar, 
özlediğimiz saygı ve güven or-
tamı karşımızdaydı. Bu ortamın 
insanların ahlakından ya da kor-
kusundan doğmuş olması fark 
eder miydi? Aslında din ve dev-
let aynı şeyi yapmaya çalışmıyor 
mu: kuralların, ahlakın benim-
setilmesi. Biri rasyonelleştirilmiş 

eğitim sistemi ile yapmaya çalışı-
yor bunu, diğeri fıtrata dönmeye 
çağıran vahiy ile. Kuralları ve ah-
lakı benimsemeyenlere karşı ise 
her ikisinin de cezaî müeyyide-
si var. Biri kameralarla tespit edi-
yor, diğeri ise kiramen katibin 
ile. Basit bir çerçevede bakar-
sak ikisinin de toplumsal niza-
ma dair amacı aynı: barış, esen-

lik, emniyet. Elbette ki ideal ola-
nı, bu amaca insan ahlakı ile ula-
şılmasıdır. Ama eğer ahlaki dav-
ranmayan insanlar varsa, bunla-
ra karşı müeyyide uygulamanın 
ne sakıncası olabilir! Sonra soru-
yu tersten sordum kendime: “İn-
sanların can, mal, ırz güvenlik-
lerinin olmadığı, sokakta, apart-
manda, işyerinde insanların bir-
birini rahatsız ettiği, yaşam alan-
larının düzensiz olduğu ve gün-
delik hayatı zorlaştırdığı, insan-
ların birbirini aldattığı, bütün 
bunlara karşılık gözetlenmedi-
ğim ve müeyyidelerle karşılaş-
madığım bir toplum da mı ya-
şamak isterdim yoksa gözetlen-
diğim ama emniyet içinde oldu-
ğum bir toplumda mı?” Sorular 
cevapsız kaldı içimde. Gezme-
ye ve gözlemlerimi başka yön-
leriyle zenginleştirmeye devam 
ettim. 

 
İktisadi Hayat

George Orwell’in meşhur 
bir romanı daha vardır: Hayvan 
Çiftliği. Fabl niteliğinde olan 
bu eser Sovyetlerin sosyalizm 
idealiyle yola çıkıp nasıl kapi-
talistleştiğinin serencamını an-
latır. Mezkûr çiftlikte hayvan-
lar insanları (çarı) devirmiş ve 
yeni bir idare tanzim etmişler-
dir. Hayvanlar birlikte yaşamak 
için yedi ilke belirlerler. Bunlar-
dan sonuncusu şöyledir: “Tüm 
hayvanlar eşittir”. Sosyalizmin 
ruhuna uygun olan da zaten bu-
dur. Ve lakin hikâyenin sonunda 
bu ilke domuzlar (Bolşevikler) 
tarafından şu şekilde değiştirilir: 
“Tüm hayvanlar eşittir ama bazı 
hayvanlar daha eşittir. Gerçek-
te yaşanmış olan da hikâyedeki 
gibidir. Sovyetler dışarıdan de-
ğil, içeriden yıkılmıştır. Sovyet 
Rusya’da gelir adaletsizliği kay-
da değer bir seviyeye ulaşmış-
tı. Zenginleşen sınıfın elinde ser-

Parkın içerisindeydik, 
ağaçlardan başka hiç-
bir şey yoktu ve gözüm 
ağaçlarda kamera ara-
maya başladı. O an 
George Orwell’in meş-
hur 1984 romanın-
daki Büyük Birader’i 
(Big Brother) hatırla-
dım. Mimari zaten kla-
sik Sovyet mimarisiydi, 
bu gözetleme sistemini 
de öğrenince romanın 
başkahramanı Winston 
Smith’i daha iyi anla-
maya başladım. Sonra 
başka sorular geldi aklı-
ma, “insanların ahlakı-
nın altında yatan sebep 
neydi; ailedeki terbi-
ye mi, eğitim mi, yoksa 
korku mu?
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mayesi vardı ama tüm sektörler 
devletin elinde olduğu için iste-
diği sektöre yatırım yapamıyor, 
devlet politikaları sebebiyle itha-
lat ve ihracat noktasında önem-
li sorunlar yaşıyorlardı. Devlet, 
sermayenin karşısında bir engel-
di ve bu sebeple sermaye devle-
ti ortadan kaldırdı. Yeni kurulan 
devletlerde sermaye belirli eller-
de temerküz etti. Sosyalist dev-
let insanların eğitim, barınma, 
iş, geçim gibi temel ihtiyaçları-
nı karşılamayı taahhüt ediyor-
du. Devletin yıkılmasının ardın-
dan himayesiz kalan insanlar fa-
kirleşti. Hâlihazırda sermaye-
yi elinde bulunduranlar ise dev-
letin ortadan kalkmasıyla daha 
da zenginleşti ve böylece gelir 
adaletsizliği devam etti. Bu gelir 
adaletsizliği Nahcivan’da da göz-
lemlenebiliyor. Eyaletteki büyük 
oteller, işyerleri belirli bir zümre-
nin elinde toplanmış. Sokaklar-
daki arabalar ya çok lüks ya da 
80lerden, 90lardan kalma Lada-
lar. İşsizlik yüksek seviyelerde, 
memur maaşları yeterli değil. Bir 
öğretim üyesinin maaşı 500 ma-
nattan (1250 lira) başlıyor, unva-
nına ve idari görevine göre 1000 
manata çıkıyor. Kendileriyle gö-
rüştüğümüz öğretim üyelerin-
den ve memurlardan öğrendiği-
miz kadarıyla geçinebilmek için 
genelde ek bir iş yapıyorlar; ek 
dersler veriyorlar ya da küçük 
çaplı ticari ve zirai faaliyetlerle 
ilgileniyorlar. Halk iktisadi ola-
rak Sovyet dönemine özlem du-
yuyor çünkü o dönemde devlet 
istihdam, eğitim, barınma gibi 
imkânlar sağlıyordu. Şimdi ise, 
çoğunluğun kendi evi olmakla 
birlikte, istihdam ve geçim ko-
nusunda sıkıntıları var. İktisadi 
problemler rüşvetin önünü aç-
mış. Özellikle gümrüklerde ve 
otoyollarda bunu görmek müm-
kün. Anladığımız kadarıyla il-

tizam sistemine benzer bir sis-
tem var; polis belirli bir otoyol-
da görev alabilmek için parasını 
ödüyor, daha sonra ödediği mik-
tarın fazlasını çıkartmaya çalışı-
yor. Yine öğrendiğimiz kadarıy-
la insanlar Türkiye’ye gelip bura-
da kalıcı olmaya çalışıyor. Bu se-
beple nüfusta bir azalma söz ko-
nusu. 

 
Eğitim

Nahcivan’da okul öncesi, il-
kokul, ortaokul ve lise eğiti-
minin hangi seviyede olduğu-
nu müşahede imkânımız olma-
dı. Bildiğimiz kadarıyla okullu-
luk oranı yüzde yüz. Sovyet dö-
nemine bakacak olursak eğiti-
min ikili bir işlevi vardır: ideolo-
jik bir aygıt olması ve ilerlemeyi 
sağlaması. Bu iki sebepten dola-
yı Sovyet ülkelerinde okullaşma 
oranı yüzde yüzdür. Bu politika 
şimdi de devam etmektedir. Dik-
katimizi çeken bir nokta, okulla-
ra isim değil, numara verilmesi-
dir: 2 nolu Mektep, 3 nolu Uşak 
Bahçesi (kreş) gibi. 

Nahcivan’a üniversiteler ara-
sı değişim programı çerçevesin-
de gitmiştik ve orada bulundu-
ğumuz beş günlük süre için-
de üniversite eğitimini tanıma 
imkânımız oldu. Ziyaret ettiği-
miz Nahcivan Devlet Üniversite-
si 1967 yılında Sovyetler döne-
minde kurulmuş. Oldukça geniş 
bir alana yayılmış üniversite şe-
hirde olduğu gibi geniş yolları ve 
kaldırımlarıyla dikkat çekiyor. 

Akademik kariyer basamak-
ları bizden biraz farklı, Sovyet 
döneminin bakiyesi daha kar-
maşık bir sistem var. Yükselme 
safhaları biraz çetrefilli; yüksek 
lisans, doktora müdafaası, do-
çentlik müdafaası, ilimler dok-
torası müdafaası ve profesörlük. 
Her bir aşamayı geçmek için be-
lirli sayıda yayın yapmak gereki-

yor, mesela sadece doçentlik ile 
ilimler doktorası arasında yir-
mi makale yayımlamak gereki-
yor. Bununla birlikte akademik 
seviyenin üst düzey olmadığı-
nı belirtmek gerekiyor. Üniver-
sitede çalışan bir memurun yük-
sek lisans tezinden otuz iki ma-
kale çıkarttığını aktarırsak, sanı-
rım meramımız daha iyi anlaşı-
lacaktır. İncelemiş olduğumuz 
yüksek lisans ve doktora tezleri-
nin de kalitesinin düşük olduğu-
nu belirtelim. 

Üniversite hayatı bizim üni-
versitelerimizden biraz farklı. 
Derslerin tamamı ikişer saat ola-
rak ayarlanmış ve iki ders ara-
sında teneffüs zili çalıyor. Öğ-
renciler üniforma giymek zorun-
da, erkek öğrencilerin tıraş olma 
mecburiyeti de var. Ben ders an-
latırken, dekanın sınıfa girip kı-
lık kıyafet kontrolü yapması ve 
sakalları hafiften uzamış bir öğ-
renciyi yok yazması kendimi iyi-
den iyiye bir lisede hissetmeme 
sebep oldu. Dekan bey her ne 
kadar kılık kıyafet intizamının 
bir disiplin meselesi olduğunu 
söylese de bir öğretim üyesi acı 
gerçeği ifade ediyordu: “herkesin 
maddi durumu aynı değil, kı-
lık kıyafet serbest olsa gelir fark-
lılığı kıyafetlere yansır”. Bu ara-
da, akademik personelin kıyafeti 
de tek tip: erkek öğretim üyeleri 
için takım elbise, beyaz gömlek, 
kırmızı kravat zorunlu. Ünifor-
ma bir anlamda gelir adaletsizli-
ğini de örtmüş oluyor. Dikkati-
mizi çeken bir başka nokta genç-
lerin bedenen birbirlerine ben-
zemeleriydi; onları uzun-kısa, 
şişman-zayıf gibi kategorilere 
ayırmak neredeyse imkânsız. 

 
Din ve Ulus İnşası

Derslerden birinde öğrencile-
re üniversitemizin tanıtım belge-
selini izlettirdim. İzlemeye başla-
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madan önce, kendi üniversiteleri 
ile farklılıklarına ve benzerlikle-
rine dikkat etmelerini söyledim. 
Belgeseli seyrederken ben de 
kendimce hangi farklılıklara dik-
kat çekeceklerini tahmin etme-
ye çalışıyordum: öğrencilerin ve 
akademik personelin kılık kıya-
feti, fakülte mimarisi, fakülte ve 
bölüm isimlerindeki farklılıklar, 
ders araç ve gereçlerindeki fark-
lılıklar, mezuniyet törenleri vs. 
Fakat öğrenciler tek bir şey söy-
lediler “sizde din eğitimi var, biz-
de yok”. Bir an öylece kaldım ve 
birkaç duyguyu aynı anda yaşa-
dım; benim tahminlerim ile on-
ların dikkat çektiği nokta arasın-
daki uçurumu fark edince utan-
dım, o ana kadar bu noktayı na-
sıl atladığımı düşünüp kendime 
kızdım ve ses tonlarına dahi yan-
sımış olan bu manevi açlık sebe-
biyle onlar için üzüldüm. Maale-
sef Nahcivan’da din eğitimi, eği-
timin hiçbir aşamasında yok. Sa-
dece eğitimde değil, gündelik 
hayatta da dine rastlamak müm-
kün değil. Kendileriyle muhab-
bet ettiğimiz öğretim üyelerin-
den bazıları inanmadıklarını be-
yan ettiler, bazıları ise Müslü-
man olduklarını ifade etmek-
le birlikte dinin toplumu bütün-
leştirmediğini, bilakis parçaladı-
ğını ifade ederek dinin lağvedil-
mesi gerektiğini savundular. El-
bette ki bu birkaç öğretim üye-
sinin şahsi görüşü değil, devle-
tin resmi politikası dinsizlik üze-
rine kurulu. Bunun adına laiklik 
dememek lazım; nitekim laiklik 
dine karşı değildir, dinin devle-
tin düzenini belirlemesine kar-
şıdır. Burada ise dinin ve dinda-
rın görünür olması istenmiyor. 
Ne konuştuğumuz insanlarda ne 
de sokaklarda dine dair herhan-
gi bir emareye rastlamak müm-
kün değil. Örtülü kadınları sa-
dece camide ve taziye evinde gö-

rebildik. Bu politikalarıyla Nah-
civan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş yıllarındaki katı ve ta-
vizsiz laiklik dönemini yaşıyor. 
Türkiye ilk fırsatta bu yoldan 
dönme imkânı bulmuştu. De-
mokrat Parti ile birlikte laiklik, 
dinsizlik olarak değil din ve dev-
letin ayrılması olarak uygulandı. 
Bunu yaparken de halkın diniyle 
kavga etmemeye itina gösterildi. 
Türkiye’nin Nahcivan’dan far-
kı, Osmanlı’nın son dönemini, 
tek parti dönemini ve Demokrat 
Parti dönemini aynı neslin yaşa-
mış olmasıdır. Tek parti döne-
minde eğitim düzeyi de yüksek 
olmadığı için bu laiklik uygu-
laması kitlelere benimsetileme-
di. Nahcivan’da Sovyet egemen-
liği 70 yıl kadar sürmüştür; bu 
da iki-üç nesil demektir. Bağım-
sızlığın kazanılmasının ardından 
(1992) aynı politikaların devam 
ettiğini hesaba katarsak dört-beş 
nesil aynı zihniyetle yetiştirilmiş-
tir ki, bu noktadan sonra tekrar 
dine dönmek Nahcivan için ol-
dukça zordur. 

Burada toplum ve din ilişki-
sinde devletin rolüne dair bir pa-
rantez açmak gerekiyor. Azer-
baycan topraklarının Rusya ve 
İran tarafından işgal edilmesi-
nin ardından kuzeydeki Azeriler 
Rus egemenliği altında, güney-
deki Azeriler ise İran egemenliği 

altında yaşamaya başladılar. Tek 
bir millet olan Azeriler iki dev-
letin egemenliği altında iki fark-
lı kimliğe büründü. Sovyet ege-
menliğindeki Azeriler seküler-
leştiler, dini kimliklerini ve etnik 
kültürlerini önemli oranda kay-
bettiler. İran egemenliğinde ya-
şayanlar ise İran sistemine ek-
lemlendiler. Özellikle Azeri ule-
ma için bunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Halk da mütedeyyin-
dir, maneviyat hayatına sirayet 
etmiştir. Bu durum bize devle-
tin toplum hayatını ve ferdi şe-
killendirme gücünü göstermek-
tedir. Eğer devlet ferdin şekillen-
mesinde bu kadar etkili ise o hal-
de halkları kınamamak, onlarla 
kavga etmemek, devletin günah-
larını onların boyunlarına yükle-
memek gerekir. 

Nahcivan’da dini politikalar 
ulus inşa etme sürecinin bir par-
çasıdır. Bağımsızlığını kazanan 
ülkeler bir ulus inşası sürecine 
girerler; diliyle, diniyle, kültü-
rüyle, tarihiyle, giyim kuşamıy-
la ulusu baştan şekillendirirler 
ve karizmatik/karizmatikleştiril-
meye çalışılan bir lider bu sürece 
önderlik eder. Tüm bu inşa sü-
reci liderin kişiliğinde tecessüm 
eder. Bu süreç Türkiye’nin ku-
ruluşunda yaşanmış, Güneş Dil 
Teorisi ile dil değiştirilmiş, Türk 
Tarih Tezi ile tarih yeniden yazıl-
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mış, din geri plana atılmış, halk 
kültürünün yerini Batılı kültür 
almıştır. Nahcivan’da yaşanan-
lar da bir nevi ulus inşası süre-
cidir. Karizmatik lider Haydar 
Aliyev’dir; her resmî binada re-
simleri yer alır, heykelleri dikilir, 
sözleri duvarlara asılır. Bu sözler-
de ulusun birliği, devletin beka-
sı, çalışmak ve üretmek gereklili-
ği ve bilime sarılma vurgusu var-
dır. Bilime sarılırken din ötelen-
miştir. 

Geziler

Gezerken beni en fazla etkile-
yen şehrin merkezi oldu. Attığım 
her adımı sosyalist bir ülkede 
yürüdüğümü hissederek attım. 
İdeoloji burada kendi mimarisi-
ni ve kentleşmesini oluşturmuş. 
Ülkemizdeki ne idüğü belirsiz 
kent planı ve mimariyle kıyasla-
yınca, uzun bir zaman sonra ilk 
defa ruhu olan bir şehri gezme-
nin mutluluğunu yaşadım. 

Nahcivan’da gezilecek çok 
fazla yer olduğunu söyleyeme-
yiz. Benim aklımda zikretme-
ye değer beş mekân kaldı: Mü-
mine Hatun Türbesi, Han Sara-
yı, Ashab-ı Kehf Mağarası, Elince 
Kalesi ve Nuh Nebi Türbesi. Mü-
mine Hatun Türbesi, 12. yüzyı-
lın sonlarında inşa edilmiş. Mü-
mine Hatun önce Sultan II. Tuğ-
rul ile evliymiş, o ölünce Sultan 
Mesut onu başka bir beyle, Şem-

settin İldeniz ile evlendirilmiş ve 
kocası onun vefatının ardından 
bu türbeyi yaptırmış. Bu eser Tac 
Mahal’dan yüzyıllar önce inşa 
edilmiştir. Mescid kısmı Sovyet-
ler döneminde yıkılmış. Mimari-
si gerçekten harikulade olan bu 
eseri incelerken tuhaf sorular ge-
liyor aklıma: “Bir türbe inşa edin, 
emrini vermek sevginin ölçü-
sü olabilir mi?”, “Bu türbeyi ya-
pan işçiler her bir tuğlayı koyar-
ken bu abideyi kendi eşlerine it-
haf etmişler midir?”, “Başka top-
lumlarda bir kadına ithaf edilmiş 
bu tür bir eser neden yok, kadı-
na verilen değerle alakası var mı-
dır bunun?”

Zihnimiz bu sorularla meş-
gulken türbenin hemen yanın-
da yer alan Han Sarayı’na geçi-
yoruz. Nahcivan muhtelif han-
lıklar tarafından bu saraydan yö-
netildiği için Han Sarayı denili-
yor. 18. yüzyılda inşa edilen sa-
ray hem ikametgâh olarak hem 
de idari işler için kullanılmış. 

Merkezde yer alan bir baş-
ka eser Nuh Nebi Türbesi. 
Nahcivan’da ilginç kayalıklar 
vardır, çevresinde hiçbir yüksel-
ti yokken göğe doğru yükselen 
bu tepeler bir mantarın yerden 
bitmesini andırır. Bunlardan bir 
tanesi olan Haça Dağı ya da (Y)
ılanlı Dağ Nahcivan’ın sembolle-
ri arasındadır. Bir başka yüksek 
kayalığın üzerinde v harfini an-

dıran bir yarık bulunur. Rivayete 
göre Nuh’un gemisi bu kayalığa 
çarpmış. Hikâyenin gerisini ben 
zihnimde tamamlıyorum: “hasar 
alan gemi çok fazla yol alamayıp 
Şırnak’ta Cudi Dağı’na oturmuş”. 

Beni en çok etkileyen mekân 
Ashab-ı Kehf mağarası oldu. 
Gezi rehberimiz buradaki ma-
ğaranın Kur’an’daki tarife uy-
duğunu söylese de yola çıkar-
ken heyecanlandığımı söyleye-
mem. Çünkü ben mezkûr hadi-
senin Roma İmparatorluğu’nun 
önemli topraklarından birisinde 
geçtiğine inanıyordum ve Nah-
civan ile Roma arasında pek bir 
irtibat kuramamıştım. Menzile 
vardığımızda ise mağaranın coğ-
rafi konumu, Kur’an’daki tarife 
uyup uymaması soruları zihnim-
den silinip gitti. Kıssa zihnimde 
canlandı ve tarihin içinde yürü-
düğümü hissettim. Ne var ki ka-
filede yer alan diğerleri bu mane-
vi havayı bozabilirdi. Bu sebep-
le adımlarımı hızlandırıp, onla-
rın dilek taşlarıyla oyalanmasını 
da fırsat bilerek mağaraya doğru 
yol aldım. Kanyonu andıran de-
rin yarıkları geçtim, yolun yarı-
sındayken, Romalı askerler geli-
yor mu, diye arkamı kontrol et-
tim. Mağarayı değil o yiğitleri 
merak ediyordum. Onların ha-
leti rûhiyelerini hissetmeye çalış-
tım; makam ve mevkiden, dün-
yalarından vazgeçen, iman et-
meleri sebebiyle öldürülmek is-
tenen o yiğitlerin adımlarını ta-
kip ettim, merdivenleri de çık-
tım ve artık mağaradaydım. Gi-
rişte bir köpek uzanmıştı, evet 
hâlâ oradaydı, içeride derin bir 
uykuya yatmış ve uykularında 
sağ sola çevrilen yiğitler vardı. 
Kanyonun sonunda yer alan bu 
mağaradan bakınca derin yarık-
ların arasından ova görünüyor-
du. Dikkatlice baktım, Romalı-
ların geçip gitmiş olduğunu gö-

Maalesef Nahcivan’da din eğitimi, eğitimin hiçbir aşa-
masında yok. Sadece eğitimde değil, gündelik hayatta 
da dine rastlamak mümkün değil. Kendileriyle muhab-
bet ettiğimiz öğretim üyelerinden bazıları inanmadık-
larını beyan ettiler, bazıları ise Müslüman oldukları-
nı ifade etmekle birlikte dinin toplumu bütünleştirme-
diğini, bilakis parçaladığını ifade ederek dinin lağve-
dilmesi gerektiğini savundular. Elbette ki bu birkaç 
öğretim üyesinin şahsi görüşü değil, devletin resmi 
politikası dinsizlik üzerine kurulu.
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rünce ben de secdeye yattım. Be-
nim için Ashab-ı Kehf mağarası 
artık orasıydı, çünkü kıssayı ner-
de yaşarsan, nerde hatırlarsan, 
nerde ibret alırsan asıl mekân 
orasıdır. Sonra yapıştırılan di-
lek taşları geldi gözümün önüne, 
mağaranın içinde üste üste dizil-
miş diğer dilek taşlarını gördüm, 
mağaranın hemen alt tarafında 
ise iki kişi siyah bir taşın üzerine 
elini koymuş etrafında dönüyor-
lardı. Üç hurafe ve bir ibret vardı 
bu mübarek mekânda; seküler 
merak hep birincisine talip oldu. 

Son olarak Elince Kalesi’ne 
doğru yola çıktık. Yolda köy-
leri daha yakından gözlemle-
me imkânımız oldu, birçoğunun 
içinden geçtik. Her köyde gayet 
modern duran iki bina dikkati-
mizi çekti: Hizmet Merkezi ve 
Okul. Hizmet Merkezi günlük 
ihtiyaçların teminini sağlıyor. 
Okullar ise köye kıyaslandığın-
da bir hayli büyük, tüm köylü 
okulda yaşamak istese çok rahat 
yaşar. Rehberimiz her bir köyün 
içinden geçtiğimizde bu binala-
rı işaret ederek eğitime verdikle-
ri önemi dile getiriyor ve bizde 
hayranlık uyandırmaya çalışıyor. 
Biz de gıpta ediyor ve sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim (yani 28 Şubat) 
öncesi faal olan köy okullarımı-
zı hatırlayarak bir ah geçiriyo-
ruz içimizden. Daha sonra mu-
habbet ettiğimiz Nahcivan’daki 
Türk Konsolosluğu’nda çalı-
şan bir memurdan bu okullar-
daki öğrenci sayısının bir hay-
li az olduğunu öğreniyoruz. Bir 
kaç köyden geçtikten sonra Elin-
ce Kalesi’ne ulaşıyoruz. İlk ba-
kışta, daha önce bahsetmiş oldu-
ğum kayalıklara benzer bir kaya 
kütlesi görüyorsunuz ama daha 
dikkatli bakınca kalenin surları-
nı seçebiliyorsunuz. Akşam vak-

tinin yaklaşması sebebiyle kale-
ye çıkma imkânımız olmadı. Re-
simlerini görünce böyle bir ka-
lenin dibine kadar gidip geze-
memenin nedametini yaşadım. 
Kalenin ilginç bir hikâyesi var. 
Timur’un ordusu gelince aha-
li bu kaleye sığınmış. İnsanla-
rın değerli eşyaları da kaleye ka-
çırdığını düşünen Timur kalenin 
alınması emrini vermiş fakat kale 
on dört yıl boyunca zapt edile-
memiş. Kaledekiler tüneller vası-
tasıyla erzaklarını temin ediyor-
larmış. Timur’un ordusu bu tü-
nellerin yerini tespit edememiş. 
On dört yılın sonunda bir çare 
bulmuşlar: kaledeki erkeklerin-
den birisinin nişanlısını başka-
sıyla evlendirmişler, bunu du-
yan adam köye inmiş, onu yaka-
layıp tünellerin yerini öğrenmiş-
ler. Tünelin tespit edildiğini öğ-
renen kaledeki ahali, Timur’un 
ordusu tarafından öldürülmek-
tense, onlar gelmeden intihar et-
mişler. Kalede altın falan da bu-
lunamamış. Zapt edilmesindeki 
bu zorluktan dolayı kalenin is-
minin “Alınca Kalesi” olduğu da 
rivayet olunuyor. 

Kaleyi gezemeyince biz de 
hemen yakınında yer alan mü-
zeyi geziyoruz. Şehirden olduk-
ça uzak bir yerde bulunan bu ka-
lenin giriş kısmına bir müze ku-
rulmuş. Harabe ve metruk bir 
bina beklerken (ülkemizden ka-
lan zihnî alışkanlıklar) oldukça 
bakımlı ve üç görevlinin bulun-
duğu bir müze buluyoruz karşı-
mızda. Nahcivan’da bunun gibi 
birkaç müze daha ziyaret ettik: 
Halı müzesi, Han Sarayı, Hay-
dar Aliyev müzesi, Nahcivan Ka-
lesi müzesi gibi. İlk ziyaret etti-
ğimiz Haydar Aliyev müzesin-
de âdetim olduğum üzere şöyle 
bir bakıp çıkacaktım ki “şuradan 

başlayalım” diyen bir ses duy-
dum. Her müzede birkaç görev-
li var ve her biri bir ziyaretçi gru-
buyla veya münferit ziyaretçi ile 
ilgileniyor. Belirli bir nizamı ta-
kip ederek müzedeki tüm eser-
leri tanıtıyorlar. Belki kaç yüzün-
cü defa kurduğu cümleleri sanki 
ilk defa kuruyormuş gibi büyük 
bir titizlikle yapıyorlar işlerini. 
Onların yaptıkları işe duydukları 
saygıya saygı duymak adına bile 
olsa tüm müzeleri sabırla geziyo-
rum ve belki de ilk defa bir müze 
gezimden bu denli istifade edi-
yorum. Bu sebeplerden dolayı, 
Türkiye’deki müze gezme alış-
kanlığımda olduğu gibi şöyle bir 
göz atıp çıkamıyorum müzeler-
den. Bir müze tanıtımımız olma-
dığı için bu konuda kendimi çok 
da haksız görmüyorum. Nitekim 
Türkiye’ye döndüğümüzde aya-
ğımızın tozuyla ziyaret ettiğimiz 
İshak Paşa Sarayı’nda bunu bir 
defa daha yaşamış olduk. Ücre-
ti ödeyip içeriye giriyorsunuz ve 
küçük tanıtım levhaları dışında 
bilgi alabileceğiniz bir şey yok. 
Bu arada Nahcivan’da tüm mü-
zelerin ücretsiz olduğunu da ha-
tırlatalım. 

Türkiye’ye doğru dönüş yo-
luna geçerken Ağrı Dağı’nı gö-
rünce geride bıraktığımız in-
sanlar geldi gözümün önüne. 
Nahcivan’daki bir Azeri her gün 
üç ülkeyi seyreder; birisini ken-
di varlığına tehdit olarak görür 
ve onu düşman bellemiştir. Di-
ğerinde aynı dili konuştuğu ama 
aynı kültürü yaşamadığı kardeş-
leri yaşar. Diğerini de kardeş bi-
lir, dilini anlar ama onun kültü-
rü de kendisine yakın değildir. 
Kendisi ise uzun bir esaretten 
yakın bir zamanda kurtulmuştur 
ve yatağını arayan su misali tari-
hin içinde akıp gitmektedir. 
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dan hem de Türkiye’de yapılmış 
kent sosyolojisi çalışmalarına bir 
katkı anlamında önemlidir. Kita-
bın isminden de anlaşılacağı gibi 
Erkilet kente, onun tarihi doku-
suna, sosyal yapısına, sakinleri-
ne kulak vermekte; kısacası ken-
ti dinlemektedir.

Büyüyenay Yayınları tarafın-
dan basılmış olan Alev Erkilet’in 
Kenti Dinlemek isimli kitabı, 
Kültürel Miras, Kentsel Ayrış-
ma ve Yoksullağa Dair Yazılar alt 
başlığını taşımaktadır. Eser iki 
ana bölümden oluşmakta, kita-
bın sonunda bir denemenin yanı 
sıra fotoğraf albümü bulunmak-
tadır. Bölümler: Kenti Dinlemek, 
Kenti Konuşmak. Kenti Dinle-
mek bölümünde yer alan metin-
ler, daha önce kitap bölümü ola-
rak ve çeşitli dergilerde yayınla-
nan; nitel araştırmalar sonucun-
da elde edilen veriler doğrultu-
sunda kaleme alınmıştır. Ken-
ti Konuşmak bölümünde ise rö-
portajlar yer almaktadır. Saadet 
Yurdu başlığını taşıyan deneme-
de yazar kendi tahayyülündeki 
kent anlayışını ve oradaki ilişki-
ler üzerine edebi aynı zamanda 
sosyolojik bir metin ortaya koy-
muştur. Kitabın her bölümü ayrı 
ayrı okunabileceği gibi genel bir 

K entsel dönüşüm projelerinin, 
restorasyon ve kentsel koru-

ma çalışmalarının havada uçuş-
tuğu, müteahhitlerin yüksek 
katlı hayallerinin kentleri kuşat-
tığı zamanlardayız. Bu durumun 
iştah kabartıcılığı, kentsel dönü-
şüm, kentsel koruma ve resto-
rasyon gibi çalışmalarda kentin 
sakinlerini dinlemenin, sosyal 
yapıyı hesaba katmanın önüne 
geçmiştir. Kent planlamacıları, 
müteahhitler, belediyeler kentle-
ri ‘güzelleştirmek’, ‘modern’ hale 
getirmek için çalışmalarını sür-
dürürken kentin sakinlerine ku-
lak vermenin de önemli olduğu 
hatırlanmalıdır. Bir kent yalnız-
ca pek çok insanın birlikte yaşa-
dığı, yüksek katlı binaların, site-
lerin, alışveriş merkezlerinin, ge-
niş caddelerin olduğu yer olarak 
tahayyül edilemez. Bir kenti, bu 
maddi unsurlarla birlikte (belki 
onlardan önce) kültürel değer-
lerle yoğrulan mahalle, sokak, ev 
kısacası gündelik hayatı kuşatan 
kültür ortamı olarak tahayyül 
etmek gerekir. Teknisyen kent 
planlayıcılarının kentler (ve sa-
kinleri) için düşündükleri yük-
sek katlı yapılar, güvenlikli site-
ler ve toplu konutlar daha küçük 
metrekarelerde daha çok insanın 

barınmasını sağlarken, aynı za-
manda bu düşüncenin eşik ettiği 
bir rant alanını, bir soylulaştırma 
ve ayrıştırma çabasını da berabe-
rinde getirmektedir. Tüm bun-
lar kentin ruhuna ağır gelmekte, 
kentin tarihi dokusuna zarar ver-
mektedir. Hal böyle olunca ken-
tin kültür ortamını, tarihi doku-
sunu ve kent sakinlerinin görüş-
lerini önemseyen, bunların kent-
le ilgili herhangi bir değişiklikte 
hasaba katılması gerektiğini vur-
gulayan, hatırlatan çalışmaların 
yapılmasına her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç olduğunu söy-
leyebiliriz. Bu bakımdan sahaya 
yönelik yapılan kent sosyolojisi 
çalışmalarının önemli olduğunu 
belki de tekrar tekrar vurgula-
mak gerekir. Sosyal bilimcilerin 
kent üzerine yaptıkları çalışma-
lar yapılacak kentsel dönüşüm, 
kentsel koruma ve restorasyon-
lar hakkında ufuk açıcı olacaktır.

 İstanbul Tarihi Yarımada’da 
yapılacak değişiklikler üzerine 
bir saha çalışmasına dayanan çe-
şitli makaleri içeren ve şöyleşi-
lerle de kapsamı genişleten Alev 
Erkilet’in Kenti Dinlemek ese-
ri, hem Tarih’i Yarımada’da ya-
pılacak değişiklikler üzerine ge-
niş bir perspektif sunması açısın-

Kenti Dinlemek

Firdevs GÜVEN

Kenti Dinlemek hem kent sosyolojisine ilgi duyanlar için hem de 
söz konusu alanda yapılacak değişiklikleri geniş bir perspektiften 
okumak isteyenler için akıcı, besleyici, okuyucuyu sıkmayan bir kitaptır.
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bütünlük içerisinde de değerlen-
dirilebilir. Yazar önsözde, eseri-
nin kentsel dönüşümden daha 
ziyade kentsel koruma ve resto-
rasyon çalışmaları bağlamında 
yorumlanmasını okuyuculardan 
istemektedir.

Tarihi Yarımada ve Kentsel 
Dönüşüm Projeleri

Kenti Dinlemek bölümü se-
kiz ana başlıktan(makaleden) 
oluşmaktadır. Bu bölümde yaza-
rın kullandığı temel kavramlar 
kentsel ayrışma, çöküntü alan-
ları, sınıf-altı olgusudur. Bunun-
la birlikte yazar gerçekleştirdi-
ği mülakatlarla Tarihi Yarımada 
Bekâr odalarını, Süleymaniye’yi 
ve Hanları oradaki ilişkiler bağ-
lamında ele almaktadır. Yukar-
da zikredilen kavramları yazar 
başka kavramlarla da ilişkiye 
sokarak bunlar üzerinden Tari-
hi Yarımada’daki mevcut duru-
mu ve kentsel dönüşüm projele-
ri, restorasyon, kentsel koruma 
çerçevesinde alana dair bir ba-
kış sunmaktadır. Yazar öncelikle 
kentsel ayrışma kavramının yer-
li ve yabancı literatürde kullanı-
mı ve içeriğinin nasıl doldurul-
duğu üzerine bir analiz yapmak-
tadır. Türkiye’de sosyal bilimci-
lerin kentsel ayrışma kavramını 
nasıl ele aldığını ve hangi saha 
çalışmalarının yapıldığını oku-
yucuya sunmaktadır. Yazara göre 
kentsel ayrışma iki ana yakla-
şımla ortaya çıkmaktadır: i-) ka-
palı, güvenli yerleşimler, ii-) po-
litik ya da etnik grupların veya 
kent yoksullarının kent dışında-
ki yeni konut alanlarına gönde-
rilmesi. Bu uygulamaların teme-
linde ise yazara göre korku siya-
seti bulunmaktadır. Ayrışma, gü-
venli siteler, sınıfsal birliktelikler 
yoksul kesimleri bir yere topla-

yıp, orta sınıfı ve zenginleri ken-
di içinde gruplandırdığı için zen-
gin ve fakirin birlikte bulundu-
ğu mahallelerde yardımlaşmayı, 
birlikteliği aşındırmaktadır. Aka-
binde ötekileştirme yoluna gidil-
mektedir. Modern kent tahay-
yülü ayrışma üzerinden kendini 
konumlandırır ve modern olma-
yan kent tahayyülünde bütün-
leşme, birliktelik söz konusudur. 
Burada yazar, Osmanlı’daki, ma-
hallelerdeki zengin-yoksul bir-

likteliğini örnekler üzerinden 
aktarmaktadır. 

Yazar, modernliğin ürettiği 
bilimlerde, bu bilimlerin üret-
tiği hakikat söylemine dair çö-
zümlemeleri kent disiplinine 
uygulamaktadır. Burada haki-
kat oyunlarını Foucaultcu pers-
pektiften yorumlamakta ve çö-
küntü alanlarını bu perspektif-
ten irdelemektedir. Yazar bu te-
orik arka plana yaslanarak Ta-
rihi Yarımada’yı kentsel çökün-
tü kavramsallaştırması üzerin-

den değerlendirmektedir. Tarihi 
Yarımada, bir zamanların en çok 
rağbet gören yerleşim yerlerin-
dendir. Konumu ve bekâr oda-
larının işlevi itibariyle yeni ge-
lenler ile mahalle sakinleri ara-
sındaki iletişimsizlik, güvensiz-
lik, yabancılık gibi durumlar or-
taya çıkmaktadır. Bu ise berabe-
rinde mahalle sakinlerinin ken-
dilerini güvensiz hissetmelerinin 
yanı sıra birçok başka sebeplerle 
burayı terk etmeye başlamaları-
na sebep olmuştur. Bölgenin nü-
fus hareketliliğini kontrol ede-
memesi bu alanın çöküntü alanı 
olarak nitelenmesindeki önem-
li hususlardandır. Çöküntü kav-
ramı ile kent planlayıcısı arasın-
da önemli bir bağ bulunmak-
ta ve yazarın belirttiği gibi kent 
planlayıcısı kente bir teknisyen 
olarak yaklaşmaktadır: “Bu ba-
kış açısına göre, bir kentsel ala-
nın çöküntü göstergeleri açısın-
dan sorunlu olduğu ‘kanıtlana-
bilirse’ ardından gelen dönüş-
türücü müdahaleler de sorgu-
lanmadan kabul edilecektir. Bu 
müdahalenin sonuçlarının farklı 
toplumsal gruplar için farklı ve 
hatta bazıları için yıkıcı olabile-
ceği üzerinde durulmaz. Durul-
mamasını sağlayan şey, çökün-
tü ölçütlerinin tamamen bilim-
sel, akademik ve nesnel olduğu-
na duyulan ve tümüyle modern 
olan inançtır” (s. 36). Akabinde 
yazar çöküntü alanlarının genel 
anlamda nereler olduğunu, ka-
musal kurumların metinlerin-
de ve sosyolojik metinlerde çö-
küntü alanı tartışmalarını ele al-
makta ve bunları karşılaştırma-
lı olarak analiz etmektedir. Daha 
sonra yazar saha araştırma alanı 
olan Tarihi Yarımada üzerine ya-
pılmış nitel araştırmaları çökün-
tü alanları bağlamında bir değer-
lendirmeye tabi tutmaktadır. Ta-

Bugün değerlerimizle 
mekân kullanımlarımız 
arasındaki bağ tama-
men kopmuş oldu-
ğu için mekânla şizof-
renik bir ilişki içinde-
yiz. Bu durumu aşa-
bilmek için, değerlerin 
mekânda nasıl cisim-
leştiğine dair geç-
miş zaman örnekleri-
ne eğilmek gerekiyor. 
Elbette aynısını taklit 
etmek için değil, yeni-
den yaratıcı üretimler 
gerçekleştirebilmek 
için
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rihi kent merkezleri mevcut du-
rumda çöküntü alanı ilan edi-
lip, tahliye edilerek rant alanla-
rına dönüştürülmek istenmek-
tedir. Ama burada yaşayan halk, 
geçimini küçük imalathaneler-
le sağlayan esnaf ve İstanbul’a 
çalışmak amacıyla gelen bekâr 
odalarında kalan işçiler Tari-
hi Yarımada’nın çöküntü ala-
nı ilan edilmesiyle tahliye edile-
cektir. Mahallelerde bir ayrışma, 
yoksunluk ve yoksulluk oldu-
ğu, mahalle sakinlerinin semtte-
ki göçmenlerden ve bekâr odala-
rında kalan işçilerden korkmala-
rı, semti güvensiz görmeleri söz 
konusudur. Bu aynı zamanda ya-
zarında belirttiği gibi bir soylu-
laştırma çabasının arka planını 
oluşturmaktadır. Yazarın yaptı-
ğı mülakatlarda bekâr odalarının 
kendi iç kontrol mekanizmala-
rının olduğu, bir gurup erkeğin 
aynı oda içinde barınmasına rağ-
men sorumlulukları paylaştıkla-
rı da görülmektedir. Yazara göre 
Tarihi Yarımada’da çöküntü gös-
tergesi olarak görülen pek çok 
unsur geçmişte de o mekânda 
bulunan, onun temel unsurların-
dan olan ve dolayısıyla orada çe-
şitli toplumsal işlevler gören un-
surlar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. (s. 50)

Yazarın temele aldığı ve Ta-
rihi Yarımada’ya uygulanma 
imkânını irdelediği bir diğer 
kavram sınıf-altı olgusudur. Sınıf 

altı olgusu yoksulluk demek de-
ğildir. “Sınıf-altı olgusunu yok-
sulluktan ayıran, onun sadece 
gelir ya da servete bağlı olarak 
tanımlanan bir durum olmayıp, 
aynı zamanda modern refah 
toplumlarının temel kabulleri-
ni tehdit eden değersel ve dav-
ranışsal eğilimlere işaret ediyor 
oluşudur.” (s. 55) Yazar yine bu-
rada kavramı başka kavramlarla 
ilişkiye sokarak kavramla ilgili 
geniş bir literatür taraması yap-
maktadır. Yazar kavrama tarihsel 
süreçte bakmakta ve kavramın 
izini günümüze kadar sürmek-
tedir. Burada iki ana dönem söz 
konusudur. Bunlardan birincisi 
19. yüzyılda sınıf-altı olgusu de-
nilebilecek yaklaşımlardır. Me-
sela Marx’ın Lümpen Proleterya 
dediği esasında sınıf-altı olgusu-
na işaret etmektedir. Bu yüzyıl-
da yazarın üzerinde durduğu iki 
isim vardır: Karl Marx ve Henri 
Mayhew. 20. yüzyıldan günümü-
ze kadar kavramın bir literatür 
taramasını yapmaktadır. Burada 
ele alınan bazı yazarlar şunlardır: 
Oscar Lewis, Charles Murray, R. 
K. Merton ve Loic Wacquant. 
Vermiş olduğu geniş literatür ta-
ramasından sonra yazar literatür 
de kavramla ilgili söylenenleri 
üç ana kategoriye yerleştirmek-
tedir: i-) Davranışsal-Tutumsal-
Bireysel nedenler, ii-) Kültürel 
nedenler: yoksulluk kültürü, iii-
) Yapısal nedenler. 

Daha sonra yazar sınıf-altı ol-
gusunun Türkiye’de kent sosyo-
lojisi literatürüne girmiş olduğu-
nu belirtmektedir. Bundan dola-
yı kavramın yalnızca kuramsal 
olarak ele alınmasının yetersiz 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu 
minvalde yazar kavramı Tarihi 
Yarımada’ya uygulamaktadır. Ya-
zar, 2006-2007 tarihleri arasın-
da İstanbul Metropolitan Planla-
ma Merkezi BİMTAŞ tarafından 
yürütülen geniş kapsamlı nitel 
araştırmanın bulgularını sınıf-
altı olgusu bağlamında değer-
lendirmektedir. Nitel araştırma 
on altı bölgede, odak grup tar-
tışması, derinlemesine görüşme 
ve katılımlı gözlem tekniklerine 
dayanarak yürütülmüştür. Araş-
tırmada “112 odak grupta top-
lam 1021 kişiyle, derinlemesi-
ne mülakatlarda 369 kişiyle gö-
rüşme yapılmış, 24 ev, 13 bekâr 
odası, 1 imalathane, 1 ticaretha-
nede de katılımlı gözlemler ger-
çekleştirilmiştir” (s. 69). Yazar 
araştırmanın verilerini sınıf-altı 
olgusu bağlamında iki ana baş-
lıkta işlemektedir. Bunlar: Sınıf-
altını doğuran yapısal neden-
ler bakımından Tarihi Yarımada 
ve Sınıf-Altının göstergeleri ola-
rak Tarihi Yarımada. Bu başlık-
lar altındaki okumalardan son-
ra yazar şu sonuca varmaktadır: 
“… Tarihi Yarımada’nın geçmişte 
de içinde barındırdığı yoksul ke-
simler olmuş, ancak bunlar va-
sıfsız da olsa emeğe sağlanan ça-
lışma imkanları, geleneksel ak-
rabalık ve bekâr odası örüntü-
leri ve mahallenin sağladığı da-
yanışma ağları gibi tampon me-
kanizmalar tarafından dengelen-
mek suretiyle sınıf-altının ‘olum-
suz’ davranış kalıplarına yaklaş-
maktan korunmuşlardır.” (s. 75)

Yazarın ele aldığı bir diğer 
konu bekar odalarıdır. Yazar ön-

Yazarın temele aldığı ve Tarihi Yarımada’ya uygu-
lanma imkânını irdelediği bir diğer kavram sınıf-altı 
olgusudur. Sınıf altı olgusu yoksulluk demek değildir. 
“Sınıf-altı olgusunu yoksulluktan ayıran, onun sadece 
gelir ya da servete bağlı olarak tanımlanan bir durum 
olmayıp, aynı zamanda modern refah toplumlarının 
temel kabullerini tehdit eden değersel ve davranışsal 
eğilimlere işaret ediyor oluşudur.
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celikle bekâr odalarının tarihin-
den ve işlevinden bahsetmek-
tedir. Bekâr odaları Fatih Sul-
tan Mehmet’ten bu yana varlı-
ğını sürdüren ve İstanbul’a para 
kazanmak amacıyla gelen bekâr, 
evli, genç, yaşlı erkeklerin bir-
likte barınmalarını sağlayan 
mekândır. Bu mekânlarda barı-
nan insanlar kendi asayişlerini 
kendileri sağlıyor, bir aile şek-
linde örgütlenip ev içi ve dışı gö-
rev paylaşımını da yapmaktadır-
lar. Aynı zamanda bu bekâr oda-
larının mahalle aralarında ol-
ması da mahallenin kendi içeri-
sinde bir otokontrol sağlamak-
tadır. Özellikle Süleymaniye de 
imalathaneler de çalışan işçi-
ler buralarda ikamet etmekte-
dir. Süleymaniye’deki imalatha-
nelerin birlikteliği esnafın ken-
di içinde modayı takip etmeleri-
ni, yeniliklerden haberdar olma-
larını ve kendi iç dayanışmaları-
nı sağlamalarını kolaylaştırıyor. 
Aynı zaman da burada üreticile-
rin birlikte bulunması müşterile-
ri açısından birçok seçeneği için-
de barındırmaktadır. Yazarın da 
belirttiği gibi mevcut koşullarda 
bu imalathanelerin taşınması kü-
çük esnafın piyasada tutunması-
nı güçleştirecektir. Kentsel dö-
nüşüm projeleri çerçevesinde ve 
hanları korumak adına buraların 
boşaltılıp restorasyon ile turizme 
açılması söz konusudur. Bu ise 
aslında yüzyıllardır yapılış ama-
cına hizmet eden tarihi doku-
yu, kültürel mirası tamamen yok 
saymak ve burada oluşan tarihi 
dokuya zarar vermek demektir. 

Modernleşme ile Karşılaşma 
Süreci

 Kenti Dinlemek bölümün-
de yazar ile kent üzerine yapılan 
söyleşiler bir araya getirilmiştir. 

Tashih dergisinin Haziran 2016 
sayısında yayınlanan Kentten 
Kovulan Müslümanlık bölüm-
de yer alan ilk yazıdır. Genel an-
lamda bu söyleşi İslâmî değerler 
çerçevesinde kurulan ve oluştu-
rulan kentlerin, modernleşme ile 
karşılaştıktan sonra Müslüman-
ların kendilerini konumlandır-
maları ile şekil değiştirmeye baş-
lamıştır. Yüksek katlı apartman-
lar, güvenlikli sitelerle modern, 
kapitalist yapıların kenti kuşat-
tığı görülmektedir. Bölümdeki 
ikinci söyleşi, 2014 yılında Mül-
teci Bülteni’nde yayınlanan Fey-
za Betül Aydın’ın yazar ile ger-
çekleştirdiği Suriyeli Göçmenler 
ve Kent başlıklı söyleşidir. Yazar 
burada Suriyeli göçmenlerin ge-
lişi ile esnafın daha düşük ücrete 
onları çalıştırması ve kentte tu-
tunmaya çalışan yoksul yerli nü-
fusun yerini almaya başlamasın-
dan bahsetmektedir. İşverenlerin 
emeği sömürüsü bir yana, “yok-
sullar birbirlerinin ekmeğini kü-
çültüyor ama işverenleri daha da 
zengin ediyorlar.” (s. 112) Üçün-
cü söyleşi, Fatma Çolak’ın edi-
törlüğünü yaptığı 2016 Nisan’da 
Kadınların Şehirleri adlı kitap-
ta yayınlanan Benim Şehirlerim: 
Ankara, İstanbul söyleşisidir. 
Söyleşi yazarın hayatını geçirdi-
ği iki şehre dair görüşlerini içer-
mektedir. Burada yazarın yaşadı-
ğı şehre bakışını, şehri okuyuşu-
nu görürken aynı zamanda eleş-
tirisine de kulak kabartıyorsu-
nuz. “Bugün değerlerimizle me-
kan kullanımlarımız arasında-
ki bağ tamamen kopmuş oldu-
ğu için mekanla şizofrenik bir 
ilişki içindeyiz. Bu durumu aşa-
bilmek için, değerlerin mekan-
da nasıl cisimleştiğine dair geç-
miş zaman örneklerine eğilmek 
gerekiyor. Elbette aynısını taklit 
etmek için değil, yeniden yaratı-

cı üretimler gerçekleştirebilmek 

için.” (s. 130) 

Son olarak kitapla ilgili bir-

kaç şey söyleyip bu yazıyı son-

landırabiliriz. Öncelikli olarak 

eserde yer alan makalelerin sa-

dece kuramsal olmaması, sağlam 

bir saha araştırmasına dayanma-

sı makalelerin okuyucunun zih-

ninde bir yere oturmasını sağla-

maktadır. Bununla birlikte ma-

kaleler sağlam bir kuramsal ar-

kaplana yaslanmaktadır. Bu du-

rum metinlerin boşlukta kalma-

sını önlemekte ve onun anlaşıl-

ması için gereken zemini hazır-

lamaktadır. Yazarın hemen he-

men her makalede kullandığı 

kavramların bir literatür tarama-

sı yapmasının böyle bir çabanın 

sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 

Yine kitabın sonunda yer alan 

fotoğraflar esere farklı bir hava 

katmıştır. Yani eseri görsel olarak 

da zenginleştirmiştir. Eser aynı 

zamanda Türkiye’de yapılmış 

olan kent sosyolojisi alanına da 

önemli bir katkıdır. Çünkü yaza-

rın hem sahada bizzat gözlemci 

olması, mülakatlar yapması hem 

de sosyolojiye ve kent konusuna 

hâkim olması eserin değerini ve 

niteliğini arttırıyor. Bir sosyolo-

ğun bir kente, mekâna bakarken 

kent planlayıcısından farklı bak-

tığı, kavradığı bu eserde de gö-

rülmektedir. Bu bakımdan Ken-

ti Dinlemek hem kent sosyolo-

jisine ilgi duyanlar için hem de 

söz konusu alanda yapılacak de-

ğişiklikleri geniş bir perspektif-

ten okumak isteyenler için akıcı, 

besleyici, okuyucuyu sıkmayan 

bir kitaptır. Kısacası kenti dinle-

mek isteyenler bu eseri okuyabi-

lirler.
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Türk 
Düşüncesinde 

Arayışlar
Fahri Yetim
Tezkire Yayınları

Arayışı, Türk düşüncesi-
ni anlama, anlamlandır-
ma arayışı olarak nite-
lemek gerek. Türkiye’de 
hâkim anlayışın başat 
unsurlarından bir kol 
Türk düşüncesi diye bir 
şey yok diyor.  Bu açı-
dan kitap öncelikle Türk 
düşüncesinin varlığı 
konusundaki kuşkulara 
katılmıyor. Meselelerle 
ciddi olarak ilgilenen 
Fahri Yetim düşünce 
alanındaki gelişkin yo-
rumlarını derinleştirmek 
imkânına sahip… Yaza-
rın bu kitabı, çok daha 
gelişkin, mütekâmil me-
tinlerinin habercisi, müj-
decisi… Yerlilik nokta-i 
nazarından Türk düşün-
cesinin tahlili farklı, öz-
gün metinleri ortaya çı-
karacak gibi görünüyor. 

Batıya Karşı İslâm  William L. Cleveland

20. Yüzyılın başlarında Müslümanların toprakları tamamen Batı emperyalizminin işgali altına girmiştir. 19. 
yüzyılda öncü âlimlerin çabalarıyla başlayan İslâmî uyanışın anti-emperyalist kimliği, İslâm coğrafyasının iş-
gali, Müslüman kitlelerin ezilmesi ve bölgenin suni sınırlarla parçalanması karşısında ön plana çıkmıştır. Yaşa-
dığımız yüzyılın ilk yarısında İslâm coğrafyasında oluşturulan ulus devletlere ve Batılılaşma teslimiyetçiliğine 
karşı, İslâm ümmetinin birliğini ve muhkem değerlerini savunan ve ıslahatçı akımın takipçiliğini yapan en 
belirgin çizgi, Şekip Arslan’ın çalışmaları ve mücadelesi etrafında tezahür etmiştir.
Şekip Arslan’ın Bosna’dan Şam’a, Lübnan’dan Cezayir - Fas’a kadar uzanan aktif ilgisi, İslâm coğrafyasında-
ki bölgesel problemlerin tüm ümmetin problemi olduğunu gösteren, örnek bir davranışın ifadesi olmuştur.  
Batıya Karşı İslâm, Şekip Arslan hakkında yapılmış biyografik bir çalışmadır. Bu eser, Şekip Arslan’ın hayat 
hikâyesi yanında Müslümanların I. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşadıkları sıkıntıları, çıkmazları, fedakârlıkları, 
doğru ve yanlış mücadele tarzlarını öğrenip-tartışabileceğimiz önemli bir tarihi arka plan da vermektedir.

Yeni Politik Kültürün Dünyasında
Abdurrahman Arslan

Onca hamaset ve hararetine rağmen, günümüzdeki siyasi tartışmaların, bir 
karmaşa ve belirsizlik içerdiği söylenebilir. Bugün hemen hemen tüm ülke-
lerde, siyasal partilerin ve hareketlerin kendilerini tanımlamakta yaşadıkları 
güçlükler buradan kaynaklanıyor. Günümüz demokrasilerinin biz ve öteki 
odaklı tartışmalarından neo-paganizme, kamuoyu manipülasyonlarından 
reklama dönüşen siyasal kültüre, ulus devletlerden gettolaştırmaya, ulus-
lar üstü birlik oluşturma çabalarının yaşadığı krizlerden risk toplumu hâline 
getirilen ülkelerin karşılaştığı sorunlara uzanan bir dizi tartışma mevcut.  
Abdurrahman Arslan, Yeni Politik Kültürün Dünyasında kitabında belli başlı 
odaklar üzerinden günümüz siyasal tartışmalarına yönelik bir kritik bakış ortaya koymakta. Bilinen 
dünyanın gözümüzün önünde başka bir şeye dönüşme sürecini irdeleyen bu metinler, çağdaş siyasi 
düşüncedeki anahtar terimleri anlamanın ve tartışmayı daha ileri detaylara açmanın yolunu açıyor.

Felsefe Sıfır Din Bir’di Sezai Karakoç

Metin Ö. Mengüşoğlu
Metin Ö. Mengüşoğlu’nun hatıralarla yüklü kaleminden vücut bulan bu eser-
de, Karakoç’un tefekkür eserlerinin aydınlatılıp tahlil edilmesinin yanı sıra 
Üstadın bir medeniyeti omuzlayan şiirleri de özgün ve özge tespitler ışığın-
da ışığa kavuşup açığa çıkarılıyor.  ‘Mahalli frekansları’ da uyumlu söz ve ses 
efektleri içeren Mengüşoğlu’nun ‘dava şuuru’yla kelimelere aksettirdiği bu 
hayati ögeler barındıran biyografik eserin Diriliş okurlarına da hitap eden 
bireysel-tarihsel bir boyutu olduğunu, yazarın bunu deneme formu içinde 
gerçekleştirdiğini ve ortaya samimi, sahici ve sahih bir Sezai Karakoç port-
resi çıktığını söylemek mümkündür. İslâmî hassasiyetlere sahip ve İslâm da-
vasına gönül vermiş bir şairin kaleminden Üstadın şiir sanatı ve tefekkür ik-
limi hassas dokunuşlar ve farklı tespitlerle İslâmî bir çerçeveye kavuşuyor.

Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Harbi
Doruk Akyüz

Pertev Bey (Pertev Sait Demirhan Paşa, 1871-1964) dağılmakta olan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en gözde kurmay subaylarındandı. Yaverliğini 
yaptığı ve çok yakın dostluk kurduğu Goltz Paşa’nın referansıyla 1904-
1905 yılları arasında cereyan eden Rus-Japon Harbi’ni Japon ordusu safla-
rında izlemek için miralay (albay) rütbesindeyken Mançurya’ya gönderildi. 
Japonya’da iki ay, Mançurya’da ise bir yıldan fazla süre kaldı. Harp alanındaki 
tespitlerini detaylıca kaleme almasının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Japonya ile diplomatik ilişkileri olmamasından dolayı elçi vazifesini de üst-
lendi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulundu. Bizzat 
Japon İmparatoru Meiji’den madalya aldı ve İmparator Meiji’nin Sultan II. 
Abdülhamid’e sunduğu hediyelerle yurda geri döndü.
Miralay Pertev Bey İstanbul’a dönüşünden sonra II. Abdülhamid’e detaylı bir rapor sunmuştur. Daha 
sonra da Rus-Japon Harbi ve Japon toplumu hakkında makaleler ve kitaplar yazmış ve konferanslar 
vermiştir. Bu vesileyle, alınan dersler bağlamında Osmanlı-Türk harp tarihi açısından çok önemli bir 
yeri olan Rus-Japon Harbi üzerine kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Ekin Yayınları

Okur Kitaplığı

Dergâh Yayınları

Beyan Yayınları


