
YEREL GENEL SEÇİM
- SİYASETİN DİLİ, İTTİFAKLAR VE GELECEK TASAVVURU -

M art ayının son gününde yapılacak olan yerel seçim sonuçları çok ciddi bir biçimde merkezi iktidarın geleceğini 
etkileyecektir. Bu bağlamda büyükşehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir seçimin sonuçlarına hem rakamsal hem 

de psikolojik olarak etki edebilecek merkezlerdir. Özellikle İstanbul son derece belirleyici bir konuma sahiptir. Hatta 
bu seçimlerin temelde İstanbul ve Ankara seçimi olduğunu bile söylemek mümkün.

 15 Temmuz’dan bugüne AK Parti ile MHP arasında kuvvetlenerek sürdürülen Cumhur İttifakı’nın -İstanbul 
başta olmak üzere- büyükşehirlerde kazanması merkezi iktidara ilişkin tartışmanın yapılmasını çokça zorlaştırır. Mil-
let İttifakı bileşenlerinin kazanması durumunda ise Türkiye’yi bir genel seçime zorlamak başta olmak üzere bir dizi 
hamlenin geleceğini öngörmek hiç te zor değil.  Zira AK Parti hükümetlerinin giriştiği bazı bölgesel ve hatta küresel 
uzantılı yumuşak güç hamleleri yerleşik düzenin sınırlarını zorladığından, statükonun yerli vekilleri tarafından planlı 
operasyonlar vesilesiyle adeta bir “terbiye” girişimine maruz kaldığını biliyoruz. 

Bu bakımdan seçim sürecinde iç ve dış muhalefetin ortaya koyduğu argümanlar karşısında, her ne kadar klasik 
bir retorik hâlini aldığı dolayısıyla eleştirilse de, “beka mücadelesi” söyleminin bizzat Cumhur İttifakı cephesi lider-
lerince dillendirilerek ittifakı muhafaza etme gayreti, ülke olarak ne kadar kritik bir süreçten geçilmekte olduğuna 
dair fikir vermektedir. Aslında sıkça konuşulan beka meselesinin Türkiye halkının ülkesinden sökülerek geldiği yere 
gönderilmesi şeklinde algılanması doğru olmadığı gibi mümkün de değil. Burada söz konusu olan, Türkiye’nin, öz-
gürlüklerini, sahip olduğu değerleri koruyarak ve tahkim ederek güçlenmesi ve kendi kararlarını kendisi alabilen, bu 
kararları uygulayabilme gücüne sahip, halkının gücünü arkasına alan bir devlet hâline gelme mücadelesidir.  

AK Parti-MHP bu yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak giriyor. Bu ittifakın İstanbul başta olmak üzere Ankara 
ve benzeri bazı büyükşehir belediyelerini kazanması durumunda, merkezi iktidarın varlığı tartışma konusu yapıla-
mayacak ve merkezi iktidarın Türkiye’yi götürmek istediği istikametin tersi bir yöne Türkiye sürüklenemeyecektir. 
Ayrıca AK Parti, farkında olduğuna inandığımız sorunları halletmek ve ortamı rehabilite etmek için zaman ve güç 
elde etmiş olacaktır.

24 Haziran’da görüldüğü kadarıyla AK Parti’den MHP’ye bir oy kayması söz konusu olmuşken CHP’den de İYİ 
Parti’ye ve HDP’ye önemli miktarda oy geçişi yaşanmıştı. Yerel seçimlerde de esasında benzer bir durum var; yani 
belediye başkanı ile meclis üyeliklerine ayrı ayrı oy verme imkânı, benzeri stratejik oylamaları gündeme getirebilir. 

CHP’nin son yıllarda bir programının olmaması, partinin kimlik sınırlarının aşınması ve adeta bir kimlik krizine 
girmesi çokça eleştirilir. Bunda açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinin de önemli bir faktör olduğu bariz. Zira Kılıçda-
roğlu partinin mevcut kimliğini ne tam reddedebildi ne de kendisi partiye yeni kimlik kazandırabildi. Bunun yerine 
istikrarlı bir şekilde partiyi %65-35 sarmalındaki %35’lik dilimin dışına da hitap edebilecek bir yapıya kavuşturmaya 
çalıştı. Bu bağlamda hem İYİ Parti ve diğer partiler ile kurulan ittifaklar hem de büyükşehirlerdeki aday profili 
önemli bir gösterge olarak karşımızda durmaktadır. CHP’nin gerek önemli ilçelerde gerekse de büyükşehirlerde 
“geleneksel CHP’li” profiline uyan adayı neredeyse yok gibi. Daha çok ya sağ kökenli olması ve CHP’li olmaması 
dolayısıyla sol/seküler tabandan eleştirilen ya da HDP ve küçük sol partilerin hassasiyetlerine göre belirlendiği için 
ulusalcı/Kemalist taban tarafından eleştirilen adaylar söz konusu.

AK Parti, başından beri PKK ile Kürt sorununu ayrı bir yöntem ile çözüme kavuşturmaya çalıştı. AK Parti’nin bu 
stratejisi kısa dönemli bir strateji değildir. Günümüzde görüldüğü gibi her iki alanda da meyvelerini vermeye başla-
dı. Özellikle PKK’nın yaşadığı güç kaybı, militan kesimlerin de zayıflamasına sebep oldu. AK Parti ile MHP arasındaki 
ittifakı Kürtlere negatif olarak sunan ve bunu bir fırsat dönüştüren HDP ise, bütün seçim stratejisini Cumhur 
İttifakı’nın çökertilmesi üzerine kurmuştur. Göç süreci üzerinden örgütlenme biçimi, HDP’nin büyük şehirlerde söz 
hakkı elde etmesine sebep olmaktadır. Üniversiteli Kürt gençlerinin epeydir, giderek daha muhalif bir tarafa yönel-
dikleri de açıktır. Bu bakımdan Cumhur İttifakı’nın siyaset dilinin daha kuşatıcı olması en azından belli hassasiyetleri 
muhafaza ettiğini göstermesi gerekmektedir.

Yerel seçimlere giderken reel durum bu olmakla birlikte, bizler tarihte yaşanmış, bugün de İslâm dünyasında 
varolan iç çatışmaların ve iktidar kavgalarının kökenine inmeli, kuşatıcı ve kapsayıcı çözümler oluşturmalıyız. İl-
ginçtir, betonlaşmadan bunalan insanların hâlini gören siyasetçiler ve belediye başkan adayları, park-bahçe-vadi, 
kültür-sanat mekânları vs. vaadinde bulunarak kent insanının ruhunu aradığı şehri inşa etmeye dair seçim vaatleri 
verme sürecine girdi. Aslında mahalleyi kaybedince insanı kaybetmiş olduk. Mahalle, insanın insanlaşma sürecinin 
yaşandığı bir mekândı. Oysa yerel yönetimlerin hatası neticesinde mahalledeki evler otele dönüşürken içinde barı-
nanlar ise oraya ait olmayan konaklayıcılar konumu edindi. 

Bu bakımdan Medine/şehir kavramına sahip medeniyetin çocukları olarak alternatif bir belediyecilik anlayışı 
geliştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Bunun için insan fıtratını, zaaflarını vb. göz ardı etmeden en iyi, akılcı ve ada-
letli çözümü bulmak istikametimiz olmalı. Zira insanlar, birlikte, dayanışarak ve yardımlaşarak yaşarlar. Tam da bu 
noktada, düşünürler, alimler, aydınlar cumhurun temsilcileri olarak mevcut dünya sisteminin değişmesi, bilgi ve 
adaletin hüküm sürdüğü erdemli bir yapının inşası için ön saflarda yer almalıdır.
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Metin ALPASLAN

Bakıyorsunuz, bir tarafta filan ittifaka kayıtsız şartsız destek verenler, karşı 
cephede iktidarın her yaptığına karşı çıkan yeminli müzmin muhalifler. Tarafların 
neyi savunduklarını ve nasıl bir Türkiye için bir araya geldiklerini anlatan olumlu 
hikâyeler üretmesi gerekiyor. Ya yanımdasın ya da yoksun düşüncesini yıkmak 
gerekiyor. Bölünmeyi değil kardeşliği güçlendirecek bir dil kullanmak gerekiyor.

Beka Sorunu ve Ahlak Mahrumu 
Bir Toplum Olmak

Türkiye’nin seçim sathı 
mailine girdiği şu gün-

lerde “beka” meselesi sıkça 
konuşulan bir konu olarak 
gündeme geldi. Binlerce 
yıllık devlet geleneğinden 
süzülerek gelen bir ülke-
nin kaderini sıradan bir seçime endekslemek, şu 
veya bu partiye oy vermekle beka meselesinin çö-
züleceğini söylemek, “zillet”, “illet”, “şer ittifakı” 
gibi ifadeler kullanmak memleket adına gerçek-
ten üzüntü verici bir durumdur! Kamplaştırıcı, 
kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil kullanmak yerine 
kucaklayıcı bir dil kullanmak gerekir. 

Siyasi partiler arasında kavga kıyamet kopu-
yor. Ülke meselelerinin çözümü noktasında proje 
üretmek yerine birbirlerini ‘o şöyle dedi, bu böyle 
dedi’ diye karalıyorlar. Karşı düşünceyi saldıra-
rak, ayrımcılık yaparak, aşağılayarak küçültemez, 
değiştiremeyiz. Alternatif bir düşüncemiz varsa 
onu ortaya koymalı, yığınları tezlerimizle etkile-
meliyiz. Bu kutuplaştırıcı siyaset iklimini durdur-
mak, Türkiye’nin birlik, bütünlük ve huzur içinde 
onurlu ve aydınlık bir geleceğe yürümesini sağla-
mak bütün kişi, kurum ve kuruluşların önündeki 
en öncelikli görev ve sorumluluktur. 

Kardeşliği Güçlendirecek Bir Dil 

Toplumun neredeyse yarısını hain ilan etmek, 
o ülkenin işi bitmiş demektir; ‘geçmiş olsun’. 

Aynı dil Anayasa referan-
dumunda da kullanıldı. 
Yayınlanan fotoğraflarda 
“Hayır” diyecekler; Abdul-
lah Öcalan, Beşşar Esed, 
Hamaney,  Obama, Merkel, 
Nasrallah gibi Müslüman-

ların nefret duyduğu birtakım liderler, CHP, BDP, 
DHKP-C gibi İslâm karşıtları tarafında resmedil-
di. Müslüman halkın sevdiği yahut güvendiği bir 
grup ‘Evet’ tarafında yer aldı ve ‘seçimini yap’ diye 
yazıldı. Sanki ‘Evet’ diyenler Müslümanlar veya 
Hak tarafı, ‘Hayır’ diyenler kâfirler veya batıl ta-
rafıdır demek istendi ve Evet demezseniz ‘vatan 
haini’ hatta ‘dinden çıkarsınız’ demeye kadar ge-
tirildi. Anayasa oylamasını sırat köprüsü mecazı 
ile açıklayan yazarlar oldu. Köprünün kurtuluş 
yönü istikametinde ‘evet’ yazıyormuş, ‘hayır’ ise 
ters istikamette duruyormuş. İşi böyle ahiret he-
sabına benzetmeye kadar vardırdılar. 28 Şubatçı-
lar ‘laiklik elden gidiyor’, ‘rejim elden gidiyor’ diye 
korkutuyorlardı. Şimdi ise korku beka meselesine 
evrildi. 

Bize oy vermezseniz ertesi gün Türkiye yanar 
yıkılır, bölünür, işgal edilir gibi tehditleri sürekli 
dile getirmek, beka kaygısını seçim kampanyası-
nın merkezine oturtmak toplumsal barışı zedele-
yecek bir riski barındırmaktadır. Pazarcıyı, esna-
fı, kabzımalı dağdaki teröristle veya FETÖ ile eş 
tutmak makul ve mantıklı bir kıyaslama değildir. 
Yüksek vergilerle bunalan, kira ve personel gider-
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leriyle baş etmek için canla başla mücadele eden 
esnafı ve küçük işletmeleri hainlikle suçlamak adil 
ve sürdürülebilir bir durum değildir.

Türkiye’de hemen hemen her iç ve dış geliş-
me kavgaya yönelik olarak kullanılıyor. Herkes 
diğerini tasfiye etmeye çalışıyor. Tüm bunlar kav-
ga ortamını büyütmekte, taraflar daha çok tahrik 
olmaktadır. Ve bu gerginlik ortamı toplum kat-
manları arasında bir husumet cepheleşmesi mey-
dana getirmektedir. Oysa bu ülkenin kaderi kor-
ku ikliminde yaşamak olmamalıdır. Türkiye artık 
bu gerginlik denklemini aşmak, bu kısır döngü-
yü kırmak zorundadır. Eğer 
herkes ayağını denk almazsa, 
eğer siyaset sadece siyasi ik-
bal ve menfaat peşinde koşup 
birbiriyle kavga etmeye devam 
ederse, Türkiye’deki kamplaş-
ma daha ürkütücü boyutlara 
ulaşabilecektir. Bütün bunlar 
ülkemizde gerginlik ve kamp-
laşma meydana getirmekten 
başka bir işe yaramayacaktır. 

Bakıyorsunuz, bir tarafta 
filan ittifaka kayıtsız şartsız 
destek verenler, karşı cephede 
iktidarın her yaptığına karşı 
çıkan yeminli müzmin mu-
halifler. Tarafların neyi savun-
duklarını ve nasıl bir Türkiye 
için bir araya geldiklerini anla-
tan olumlu hikâyeler üretmesi 
gerekiyor. Ya yanımdasın ya 
da yoksun düşüncesini yık-
mak lazim. Yani bölünmeyi 
değil kardeşliği güçlendirecek 
bir dil kullanmak zaruridir.

Türkiye gibi ateş çembe-
rinde olan bir ülkenin “beka 
sorunu” elbette vardır. Ama 
bu hangi ilde veya ilçede han-
gi partinin seçimi kazanacağına indirgenecek bir 
mesele değildir. Müslümanların teslim alınmak 
istediği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı ve böl-
geyi yeniden şekillendiriyorlar. İslâm dünyasında 
ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında kavmiyetçi 
ve mezhebi asabiyetlerle sınırlar sarsılıyor, em-
peryalistler ve onların yerli kuklaları saltanatlarını 
devam ettirmek için her türlü melaneti işliyorlar. 
Türkiye’ye diz çöktürdükleri zaman İslâm dünya-

sına da diz çöktüreceklerini biliyorlar. Beka so-
rununu aşmanın, güçlü, itibarlı, içerde huzurlu, 
dışarıda onurlu bir millet, özenilen bir ülke hâline 
gelmemizin ön şartı, önce herkes, “Biz nerede hata 
yaptık?” sorusunu kendisine sormalıdır. 

Türkiye’deki kavga, aklıselimin kavgası de-
ğildir. Birçoğu kendisiyle aynı hayat tarzına sa-
hip olmayanlara öfke kusuyor, “siz”, “biz” ayrı-
mına gidiyor. Türkiye bu gerginlik denklemini 
aşmak, bu kısır döngüyü kırmak zorundadır. 
Burada hepimizin aynı geminin yolcusu olduğu 
unutulmamalıdır.  

Sistem Bütünüyle                
Tanzim Edilmelidir

Üreticiden markete gele-
ne kadar tarım ürünlerinde 
yaşanan anormal fiyat artı-
şına tepki olarak İstanbul 
ve Ankara’da devreye so-
kulan tanzim satış çadırları 
medya destekli propaganda 
rüzgârıyla bir heyecan dalgası 
oluşturdu ve büyük ilgi gör-
dü. Peki, ne oldu da devlet 
desteğiyle ucuzlatılmış sebze 
ve meyve satan uzun kuyruk-
lu çadır manavlarını devreye 
sokma ihtiyacı doğdu?

Bir tarım ülkesi olan ve 
dünyanın kendine yeten yedi 
ülkesinden biri olmakla övü-
nen Türkiye’de gıda fiyatları-
nın yüksek olmasının sebebi, 
acaba sadece, üretici ile nihai 
satıcı arasında yer tutan kötü 
niyetli aracıların açgözlülü-
ğünden mi, yoksa her köşede 
faaliyet gösteren binlerce mar-
ketin fırsatçılığından mıdır? 
Köylerin boşalması, insanların 

rantı daha yüksek, renkli hayaller vaat eden kent-
lere akın etmesi, İstanbul’un kendi havzasından 
beslenemeyecek kadar büyük bir metropol hâline 
getirilmesi, üzerinde asla sebze yetiştiremeyece-
ğiniz betona verilen önem kadar gıda ihtiyacına 
da önem verilmemesi bugün gelinen noktanın se-
bepleri olabilir mi acaba?

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, 
2018’in son çeyreği ile birlikte et, süt ve beyaz et 

Dünyayı ve bölgeyi yeni-
den şekillendiriyorlar. 
İslâm dünyasında ve özel-
likle Ortadoğu coğrafya-
sında kavmiyetçi ve mez-
hebi asabiyetlerle sınırlar 
sarsılıyor, emperyalistler 
ve onların yerli kuklaları 
saltanatlarını devam ettir-
mek için her türlü mela-
neti işliyorlar. Türkiye’ye 
diz çöktürdükleri zaman 
İslâm dünyasına da diz 
çöktüreceklerini biliyor-
lar. Beka sorununu aşma-
nın, güçlü, itibarlı, içerde 
huzurlu, dışarıda onurlu 
bir millet, özenilen bir ülke 
hâline gelmemizin ön şartı 
ise, önce herkes, “Biz nere-
de hata yaptık?” sorusunu 
kendisine sormalıdır.
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üretimi gerilemiştir. Çiftçilik yok olurken, fiyat 

kontrolleri ve depo baskınları ile mesele çözüle-

mez. Tarladaki yangını söndürmeden mutfaktaki 

yangını söndüremezsiniz. Üretemediğiniz zaman 

tanzim satışını yapacak mal da bulamazsınız. Ta-

rımda üreticinin geliri Türkiye gelir ortalamasının 

en az 3 kat altındadır. Çiftçi emeğinin karşılığını 

alamadığı için üretmek istemiyor. 

Karşılaştığımız kronik problemleri çözmek 

için artık gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Ka-

bahati hep kendi dışımızda birilerine yükleyerek 

sorumluluktan kaçamayız. Alınan tedbirler günü 

kurtarma babında seçim kazanma kaygısıyla alın-

dığı takdirde yan etkileri ilerde daha büyük sıkın-

tılara sebebiyet verebilir. Dar gelirli ücretliler ve 

emeklilerin satın alma gücü eriyor, bu insanlar 

çarşı pazarda artan fiyatlara baktıkça geriliyor. Ça-

lışanlar işini kaybetmekten, işadamları dükkânı 

kapatmaktan korkuyor. 

Halden alınan ürünleri yarı fiyatına satarak, 

piyasayı düzenlemekten ziyade, dünyada artma-

yan gıda fiyatları Türkiye’de neden artıyor sorusu-

na cevap aranmalıdır,

• Tarımda üretimin ithalata dayalı olması ve 

üretimi gerçekleştirmeye yarayan gübre, ilaç 

ve enerji (mazot) gibi ürünler ile hammadde 

maliyetlerinin yüksek olması çiftçinin zarar 

etmesine sebep oluyor. Böylece pahalı üretim 

pahalı tüketime sebep oluyor.

• Çok büyük bir teşkilata sahip Tarım 

Bakanlığı’nın hâlâ doğru dürüst bir çitçi kayıt 

sistemi kuramamış olması nedeniyle kusuru 

arz istikrarsızlığında ve üretim planlamasında-

ki eksiklikte de aramak gerekiyor. 

• Üretim iyi planlanamadığı için arz-talep den-

gesi ile fiyat istikrarı sağlanamıyor, etkili bir 

pazarlama politikası üretilemiyor. Köylü canı 

ne istiyorsa onu ekiyor. Herhangi bir üründen 

bir yıl yüksek kazanç sağlanınca ertesi yıl da 

aynı ürünün yüksek miktarda üretilmesi, arz-

da aşırılığa ve kazançta düşüşe yol açıyor. 

• Zincir gıda marketlerinin üreticiden 120 gün 

vadeyle mal alması ve bunu yüzde 250-400 

kâr marjıyla peşin satması hem üreticiyi hem 

de tüketiciyi mağdur ediyor.

• Tarım alanları hızla daralıyor. 27 milyon hek-

tarlık tarım arazimiz son yıllarda 3,6 milyon 

hektarının işlemez hâle gelmesiyle 23,4 mil-

yon hektara gerilemiş. Ekilebilir arazilerin ne-

redeyse yüzde 40’ı boş duruyor. Kimileri çölü 

yeşertirken biz verimli arazileri kullanamıyor, 

boş bırakıyoruz. 

• Miras veya başka sebeplerle parçalanmış arazi 

yapısı, sulama altyapısının yetersizliği, borsa 

ve kooperatifler gibi örgütlenmelerin etkin ol-

maması, mevcut kapasiteyi olumsuz etkileyen 

faktörler olarak önümüzde duruyor.

• Tarıma yönelik destekler giderek zayıflıyor. 

Tarım Kanunu’na göre GSYH’nin en az yüzde 

1’inin tarım desteği olarak ayrılması gerekir-

ken GSYH büyüklüğü 4,4 trilyon lira olarak 

belirlenen 2019 yılı bütçesinde, tarımsal des-

teklemenin kanunda belirtilenin yarısından 

daha az yani 16,1 milyar lira olarak tespiti yet-

kililerin tarıma bakışını ortaya koyuyor. 

Yapısal problemler kalıcı olarak çözülmeden, 

orta ve uzun vadeli bir üretim planı ortaya kon-

madan anlık tedbirlerle elde edilen geçici rahat-

lamalar bir müddet sonra daha da ağırlaşarak geri 

döner. İstanbul’un farklı bölgelerinde açılacak 50 

tanzim satış noktası 15 milyon nüfuslu kentin 

beklenti ya da talebine hangi ölçüde cevap vere-

bilir? Tanzim satış palyatif bir tedbirdir. Sistem 

bütünüyle yeniden tanzim edilmelidir.

Eğer bir beka sorunu varsa, gıda ve tarımda 

içine düştüğümüz bu acınası durum, ithal gıda 

ürünlerine mahkûm olmamız gerçek bir beka 

sorunudur.

TÜİK tarafından açıklanan son veri-
lere göre, 2018’in son çeyreği ile bir-
likte et, süt ve beyaz et üretimi gerile-
miş. Çiftçilik yok olurken fiyat kont-
rolleri ile depo baskınları ile mesele 
çözülemez. Tarladaki yangını söndür-
meden mutfaktaki yangını söndüre-
mezsiniz. Üretemediğin zaman tanzim 
satışını yapacak mal da bulamazsınız. 
Tarımda üreticinin geliri Türkiye gelir 
ortalamasının en az 3 kat altındadır. 
Çiftçi emeğinin karşılığını alamadığı 
için üretmek istemiyor.
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Ahlak Mahrumu Bir Toplum Olmak

Kartal’da sekiz katlı bina depremden değil, 
kendi kendine çöktü. 21 kişi diri diri toprağa gö-
müldü. İstanbul’da böyle binlerce bina var. Keyfi 
ve rant odaklı imar uygulamaları sonucu yaşanan 
bu facia İstanbul’un muhtemel bir deprem karşı-
sında ne kadar çaresiz olduğunu, canımızın çok 
yanacağını gözler önüne seriyor. 

Kaçak kat çıkılması, betonda deniz kumu kul-
lanılması, kolonların kesilmesi gibi kabahatlerin 
dışında bizce dikkate alınması gereken en önem-
li husus toplumdaki değerlerin aşınması mese-
lesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28 Aralık 
2018’de yaptığı açıklamada 9 milyon 500 bin va-
tandaşımız imar barışına başvurduğunu açıkladı. 
Bu rakam toplumumuzun “ortak norm düzeni”ne 
ne kadar uyduğunun bir göstergesidir. Herkes 
daha çok kazanma peşindedir. Vatandaş birkaç 
daire fazla istiyor, müteahhit vatandaşın isteğini 
karşılamak için maliyetten kısıyor, bürokrat şu 
veya bu sebeple buna göz yumuyor. Böylece fasit 
bir daire içinde dönüp duruyoruz.

Teknik yeterlilik şartına bakmadan, denetim 
yapılmadan, vatandaşın beyanına göre çürük bi-
nalara da Yapı Kayıt Belgesi veriliyor. Son imar affı 
ile vatandaş çatılarını açıyor, kat çıkıyor. Sadece 
fotoğraflarla kayıt yapıldığı, belge alındığı söyleni-
yor. Kentsel dönüşüm adı altında beş katlı binaları 
yedi kat yaptılar. Tek katlı gecekonduların yerine 
beş-altı katlı apartmanlar diktiler. Aynı oranda yol 
ve boş alan üretilmediği için, mevcut otopark ve 
trafik sorununu rant için üçe beşe katlayanlar para 
için hayatlarını da hiçe saydılar. 

Kartal’da çöken binalardan binlerce var. Konu-
nun sadece devlet ve yönetenle ilgili olmadığı, ko-
nuya toplum ahlakı zaviyesinden bakmak gerek-
tiği görülüyor. Milyonlarca insan ‘imar barışı’ ile 
adeta kendi mezarını kazıyor. Türkiye ekonomisi-
nin yüzde 40’ını oluşturan İstanbul gibi bir yerde 
on binlerce binanın yıkıldığını düşünün. Elektrik, 

su ve doğalgazın kesildiği, kanalizasyonların pat-
ladığı, ekonominin durduğu, yiyecek içecek sı-
kıntısının başladığı bir İstanbul ile karşı karşıya 
kalacağız. Ancak dört günde enkazı kaldırılabilen 
Kartal’daki bir binada 21 kişi hayatını kaybediyor-
sa, deprem sonucu yıkılacak on binlerce binada 
kaç kişi hayatını kaybedecek düşünmek bile insa-
nı ürkütüyor. Ortada kalmış insanları doyurmak, 
barındırmak, temizlik ihtiyaçlarını karşılamak, 
daha sonra iş sahibi yapmak gibi problemleri ve 
bunun finansmanını düşününce, işte gerçek beka 
sorununun bu olduğu ortaya çıkıyor!

 

Mısır’daki İdamlar

Mısır dikta rejiminin yaptığı zulme ne İslâm 
dünyasından ne de dünyadan bir tepki gelmedi. 
Üstüne üstlük böyle bir cürmün işlendiği bir za-
manda AB liderleri Mısır’ın ev sahipliğinde Arap 
ülkeleriyle ortak zirve düzenleyerek adeta Sisi’ye 
‘devam et arkandayız’ demek istediler. Türkiye 
devleti aleyhine yayın yapan, teröre destek ve-
ren gazeteci bozuntuları için kıyameti koparan, 
onlara kucak açan Avrupa, 18-20 yaşlarındaki 
gençleri haksız bir şekilde idam eden Sisi’ye ses 
çıkarmadıkları gibi bir de destek mahiyetinde zir-
ve yapıyorlar.

Tüm dünyanın gözü önünde arkasına aldığı 
emperyalist ülkeler ve Arap işbirlikçilerin deste-
ğiyle zulmüne devam eden Mısır’ın tavrı bilindiği 
hâlde Türkiye’ye sığınan mazlum bir gencin elle-
ri kelepçelenerek sorgusuz sualsiz zalimlere geri 
verilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu 
gencin fotoğrafını çeken temizlik işçisinin ‘halkı 
kin ve tahrike teşvik etmek’ suçuyla tutuklandı-
ğı söyleniyor. Bu iade faciasını protesto edenlere, 
basında ve sosyal medyada dile getirenlere hoş ba-
kılmadığı ve yetkililer tarafından baskı uygulandı-
ğı bilgileri gelmektedir. Bu baskıyı uygulayanlara, 
o mazlum Müslüman evladı infaza gönderilirken 
annesi ile vedalaştığı anlarını ve elleri öpülesi an-
nesinin gözyaşları ve feryadını seyretmelerini tav-
siye ediyoruz.
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Burhanettin CAN

Türkiye’de uygulanması için baskı yapılan ve finanse edilen konulardan 
biri de, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Politikalarıdır.” Bu projelerde toplumsal yapı, kültür ve medeniyet 
kodlarımız, toplumsal kimliğin inşasında bütün saldırılara rağmen 
çok önemli bir rol üstlenen din, önemsizleştirilmekte hatta suçlanmaktadır.

Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve 
Cinsiyet Rollerinin Kapsam Alanı

“Allah’ın dışında başka veliler edinenlerin ör-
neği, kendine ev edinen örümcek örneğine ben-

zer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı dişi 
örümcek evidir; bir bilselerdi.” 

(29/Ankebût Suresi 41)

İbn Haldun’a göre mağlup olan toplumlar, galip 
gelen toplumları hem davranış, hem de düşünce 

olarak taklit ederler: “Nefs ve kalb, daima kavim-
lerine galebe çalmış ve kendi kavmine boyun eğ-
dirmiş olanların olgunluk ve üstünlüklerine ina-
nır. Yenilen kimse buna inandıktan sonra, bütün 
iş ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek edi-
nir ve ona benzemeye çalışır. Yahut kendisine üs-
tün gelen kimsenin galebesinin, adet, mezhep ve 
mesleğinden ileri gel-
diği vehmine kapılır, 
bunu galebenin se-
bepleri ile karıştırır. 
İşte bu yanılgılardan 
dolayı yenilgiye 
uğrayan kimse gi-
yim ve kuşam, hay-
vana binmek, silahlan-
mak ve bütün diğer hal ve 
işlerinde kendisini yeneni örnek edinir... O 
kavmin hali ve âdeti bu yolla onlara sirayet eder.”1

Mağlubiyetlerin asıl sebeplerine inerek çözüm 
arama yerine, şekille çözüm arama, tüm mağlup 
toplumlarda görülebilecek olan bir şuuraltı olayı, 
bir hastalık hâlidir. Son dönem Osmanlı aydınları 

1 İbn Haldun, Mukaddime, MEB. Ankara, c. I, s. 374

ve yönetici kadroları, Batı karşısında alınan seri as-
keri mağlubiyetlerin bir sonucu olarak Avrupa’yı 
taklit etmeyi, onda varolan her şeyi, toplumsal 
yapıya, değer sisteminin ana bileşenlerine uyup 
uymadığına bakmadan almayı, adeta bir ilke ha-
line getirmişlerdir. Bu yolla mağlubiyetleri durdu-
racaklarına samimi olarak inanmışlardır.2 

Cumhuriyet döneminde ise yol boyu toplum-
sal yapıya, değer sistemine uyup uymadığına ve 
hatta toplumsal bir sorun olup olmadığına, ihti-
yaç olup olmadığına bakmadan Batı’da hukuk, 
ekonomi, eğitim, aile yapısı, gençlik ve hemen 
hemen her alanda ne varsa almak,bir ilke hâline 
getirilmiştir. İsmet İnönü’nün tabiri ile “kanu-
nen ve cebren” uygulamaya sokulmuştur. 

Bu durum, zaman zaman 
durağanlaşsa da kesin-
tiye uğramamıştır. Top-
lumsal tepkileri yumu-

şatmak için “Avrupa 
Birliği’ne üye olmak”, 
her derde deva olarak 

sunulmuştur. 
28 Şubat 1997’deki 

Postmodern Darbe sonrasında 
Müslüman kesimlerin üzerinde yürütülen psiko-
lojik savaş etkisini göstererek, Müslüman cami-
anın önemli bir kesimi tarafından AB üyeliği ile 
ilgili kendilerine sunulanlar, “İçerdeki zalimlerin 

2 Aktaş, C., Kılık-Kıyafet ve İktidar, Nehir Yay., İstanbul, 1989, s. 46. 
Yalçın, H.C., Tanıdıklarım-Seyit Bey, Yedigün, no: 183, 9 Eylül 1936 
(Aktaran Cündioğlu, D. Başörtüsü Risalesi, Tıbyan Yay., s. 28).
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zulmünü engelleyebilmek için taktik bir ittifak” 
kabul edilip içselleştirilmiştir. İçerdeki zalimlerin 
efendileri, ağa babaları Batılılardı. Öyleyse “içer-
deki zalimlerin zulmünden” zalimlerin efendileri-
ne sığınarak kurtulmak, nasıl bir taktik, nasıl bir 
strateji idi? “Fillerin ehlileştirilmesi metodu” ile 
Müslüman camianın büyük bir kesimi, kumpasa 
alınmış, Batıdan gelen ne varsa, kendi menfaatine 
olduğunu düşünür hâle getiri-
lip tepkisiz kılınmıştır. 

Böyle bir zihni yapının 
uzantısında AB uyum yasaları 
çerçevesinde ithal edilen bir 
kavram ve bir politika da, Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) 
kavramı ve politikasıdır. 

Bu, yazı serisinde, “cin-
siyet”, “toplumsal cinsiyet”, 
“toplumsal cinsiyet eşitliği”, 
“toplumsal cinsiyet ayırımcı-
lığı”, Türkiye ve dünyada uy-
gulanan “toplumsal cinsiyet 
eşitliği politikaları”, “toplum-
sal cinsiyet eşitliği kriterleri”, 
ulusal ve uluslararası “top-
lumsal cinsiyet eşitliği yasal 
mevzuatı”, Toplumsal cinsiyet 
projesinin, politikasının arka 
planı, hangi güç tarafından ne 
için ortaya atıldığı, “çocuksuz 
aile”, “ailesiz toplum model-
leri” ile “arı, saf üstün ırk te-
orisi”, “dünya nüfusunun 500 
milyon civarına indirilmesi 
projesi”, “tek devlet, tek hükü-
met, tek hukuk, tek ahlak, tek 
para ve banka sistemi projeleri” ile arasındaki iliş-
ki ele alınıp incelenecektir. Türkiye’de Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Politikaları (TCEP) kapsamında 
ithal edilen yasal mevzuat, uygulanan politikalar 
ve sonuçları genel olarak ele alınıp değerlendirile-
cektir. Bu yazıda, “cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”, 
“toplumsal cinsiyet ayırımı”, “cinsiyet rolleri”, 
“toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri” öncelikle ele 
alınıp incelenecektir. 

Bir Hastalık Hali: Felsefi Altyapısı Göz Önüne 
Alınmadan Kavramların İthal Edilmesi

Kelimeler, yalnızca bir konuşma aracı değil; 
aynı zamanda, toplumun içinde bulunduğu duru-
mu, dünya görüşünü, sistemi algılayıp değerlen-

direbilme aracıdır da. Toplumdaki ilişkiler, davra-
nışlar, anlayışlar, kültür ve yaşantı hakkında bilgi 
verirler.

Bazı kelimeler tek anlamlı, bazıları ise birden 
fazla anlamlıdır. Ayrıca bazı kelimelerin yalnızca 
sözlük anlamları (esas anlam) vardır. Bazılarının 
ise sözlük anlamlarının yanı sıra, sözlük anlam-
larından daha öncelikli olarak kullanılan başka 

anlamları da vardır. Bun-
lara ıstılahi (terim) anlam 
denmektedir.3

Kelimelerin ıstılahi an-
lamları, bir mıknatısın çekim 
alanına benzer. Bir mıkna-
tıs gibi çevresinde bir anlam 
alanı meydana getirir. Başka 
kavramlarla özel bir ilişki ağı 
kurarak, genel düşünce ve 
kültürel yapı sisteminin için-
de özel bir konum alır. Istı-
lahi mana, kelimenin içinde 
bulunduğu sistemden ve bu 
sistemdeki diğer kelimelerle 
kurduğu ilişkiden doğan özel 
bir anlamdır. Genel olarak bir 
sistem içinde yer alan bu tür 
kelimelere “anahtar kelime”, 
daha da özel ve ağırlıklı olan 
anahtar kelimelere de “odak 
kelime” adı verilmektedir.4

Ernest Edmodson 
Ramsaur’un, Avrupa’ya gitmiş 
olan Jöntürklerle ilgili yaptığı 
tespitler konumuz açısından 
önemlidir: “(Jöntürkler) … 

Bu hızlı değişimin diğer bir sonucu ise, maruz 
kaldıkları birçok şeye herhangi bir anlam yükle-
yememeleridir. Bunun sebebi, karşılaşabilecekle-
ri ile ilgili hiçbir önbilginin kendilerinde mevcut 
olmamasıdır. Bu yüzden de o devirde Türkçede 
ifade edilmeye başlanan birçok fikir ve kavram 
henüz hazmedilememekteydi. Kullanılan kelime-
ler bile tam manasıyla özümsenemiyordu… Hatta 
o kadar zamansız ve yersizdir ki, bu kavramların 
savunucuları fikirlerini destekleyip onlara kaynak 
olabilecek unsurları imparatorluk dışında aramak 
zorunda bırakılmışlardır.” “…İmparatorluk mü-

3 Can B., “Kavramların Yozlaştırılması”, Umran, sayı: 37, 1997, s. 9-20.

4 Izutsu, T., Kur’ân’da Allah ve İnsan, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975, s. 21,22.

Toplumsal cinsiyet eşitliği 
üzerinde çalışanlar, genel-
likle, toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının ana kay-
nağının din, dini söylem 
olduğunu; özellikle dinin 
kadınlara ilişkin “örtünme 
emrinin”, kadının özgür-
lüğüne, tercihine ve irade-
sine müdahale olduğunu, 
bu müdahale ile toplumsal 
cinsiyet ayırımcılığı yapıl-
dığını iddia etmektedirler. 
Bu anlayışa, yaklaşıma 
göre toplumsal cinsiyet 
ayırımcılığının kayna-
ğı “biyolojik” /doğuştan 
gelen özellikler değil; top-
lum, din, kültür ve mevcut 
eğitim sistemleridir.



10

 Umran • Mart 2019

G Ü N D E M   BİR İFSAD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROjESİ

nevverlerinin ekseriyetinde Batı Düşüncesinin ka-
bul edilmesi halinde kendiliğinden güçlü modern 
bir devlete ulaşılacağına dair yaygın bir kanaat 
hasıl olmuştu.” “…Dış devletler, Türk tarafını, 
Balkanlarda kendi menfaatleri doğrultusunda bir 
anlaşmaya imza atmaya zorluyorlardı ve yine Türk 
hükümetine reform adı altında çeşitli uygulamala-
rı dikte etme konusunda oldukça azimliydi.”5

Ramsaur, İbni Haldun’a benzer bir değerlen-
dirmeyi Jöntürkler için isabetli bir şekilde yap-
mıştır. Batı toplumsal yapısında ortaya çıkan ve 
Osmanlının meselesi olmayan ve o günün Os-
manlısı için çözüm de olmayan birçok kavramı 
Avrupa’dan ithal edenler/etmek isteyenler kav-
ramların muhtevasına vakıf değildiler ve ne geti-
rip ne götüreceğinden bihaberlerdi.

Konfüçyüs’e, “Toplumun kaderi senin eline 
verilirse onu düzeltmek ve iyileştirmek için ne 
yapardın?” diye sormuşlar. Konfüçyüs bu soruya; 
“İlk işim, isim ve kavramları değiştirmek olacak-
tır. Çünkü toplum, isim ve kavramları yanlış tabir 
etmek ve kullanmakla bozulur”.6 şeklinde son de-
rece anlamlı ve düşündürücü bir cevap vermiştir. 
Bu konuda Max Müller ise; “Kelimelerin yanlış 
ve bozuk kullanılması önce eserde dil hastalığı, 
sonra da ahlakta hastalık doğurur; çünkü bozuk 
bir kelime ve yanlış bir deyim giderek yaşamanın 
bir parçası haline gelir.” şeklinde bir değerlen-
dirme yapmıştır. Bu konularda hassas olan rah-
metli Cemil Meriç, Müslüman dünyanın içinde 
ki kaosun müsebbibinin entelektüeller olduğu 
kanaatindedir: “Kaynaklarından kopan bir inteli-
jensiyanın kaderi, bir mefhum hercümerci içinde 
boğulmaktır...”7

“Biz Eşleri Barıştırmak Yerine                              
Ayrılsın Diye Kanun Çıkarmışız”

Ne yazık ki Konfüçyüs’ün, Max Müller’in ve 
rahmetli Cemil Meriç’in dile getirdiği tehlike, bu-
gün bütün vahameti ile devam etmektedir. 

Bugün hazindir ki, toplumsal yapımıza uysun 
ya da uymasın her şey, AB uyum yasaları çerçeve-
sinde ithal edilip Meclis’te yasallaştırılmış, yasal-
laştırılmakta ve ardından uygulamaya sokulmak-

5 Ramsaur, E., E., Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu, Pınar Yayınları, 
İstanbul, 2011, s. 18-24.

6 Şeriati A. Medeniyet ve Modernizm, Düşünce Yayınları, İstanbul, 
1980, s. 40-120.

7 Meriç C., Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1977, s. 
95-120

tadır. Bu tehlikeli yaklaşım, Osmanlı’da olduğu 
gibi, bugünün Türkiye’sinde Batının müdahalesi-
ne, AB uyum yasaları çerçevesinde hukuki bir alt 
yapı hazırlayıp gerekçe oluşturmaktadır. 

AB ve özellikle British Council, Türkiye ile “or-
tak projeler” yaparak zihinsel bir altyapının oluş-
masını sağlamaktadır. Bu kapsamda uygulanması 
için baskı yapılan ve finanse edilen konulardan 
biri de, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Politikalarıdır.” Bu projelerde 
toplumsal yapı, kültür ve medeniyet kodlarımız, 
toplumsal kimliğin inşasında bütün saldırılara 
rağmen çok önemli bir rol üstlenen din, önemsiz-
leştirilmekte hatta suçlanmaktadır.

Ana sorun, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerin-
den yapılan tartışmalarda, genellikle, kavramsal 
bir analiz yapılmaması hatta yapılmasına müsa-
ade edilmemesidir. Konunun tartışılması adeta 
istenmemektedir!

Genelde “eşitlik” kelimesinin meydana getirdi-
ği çekim alanının etkisi altında kalınmakta, cinsi-
yet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ayırım-
cılığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının 
sözlük anlamları üzerinde durulmakta; kazandığı 
ıstılahi (terim) anlamlar üzerinde durulmamakta-
dır. Oysa söz konusu kavramların tanımları yapı-
lırken, “ayırımcılık nedenleri” ortaya konulurken, 
kullanılan “toplum”, “din”, “kültür”, “örf”, “adet”, 
“gelenek”, “görenek”, “töre”, “namus”, “edep”, 
“ahlak” ve “aile” gibi anahtar hatta odak kavram-
lar, basitleştirilerek, sıradanlaştırılarak bir psiko-
lojik harekât yürütülmektedir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği kapsamında çok öne çekilen, “cinsel yö-
nelim”, eşik seviyesi son derece düşürülmüş “şid-
det”, “farklı aile modelleri” ve “farklı partnerler” 
gibi kavramlarla ciddi bir zihniyet değişimi ve 
dönüşümü yapılmak istenmekte; toplumlara bir 
merkez tarafından “kurbağa deneyi” uygulanmak-
ta ve çok sinsi bir “sosyolojik savaş” icra edilmek-
tedir. Orta öğretimde yapılan anketlerde soruların 
soruluş ve kavramların kullanılış şekli, yapılan 
“tespit” ve “öneriler”, psikolojik ve sosyolojik sa-
vaş tekniğine uygundur. 

Bugün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında 
ithal edilen kavramların 2000’li yıllarda Türkiye’de 
bir karşılığı yoktu. Bugün de arzuladıkları şekilde 
pratik bir karşılığı yoktur. Görünen o ki, bu kav-
ramları ithal edip uygulamaya sokanlar, bu kav-
ramların muhtevasından bihaberdirler. Fakat bu 
kavramları tavsiye edenler ya da öne çıkaranlar ve 
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bunlar için kampanya yürütenler, bu kavramların 
ne manaya geldiğini ve toplumda zamanla ne tür 
bir zihinsel değişim ve dönüşüm yapacağını çok 
iyi bilmektedirler. 

AK Parti eski Milletvekili, şimdiki Kamu Baş-
denetçisi Şeref Malkoç’un, “Eşler tartıştığında ka-
dın karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda 
koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve 
kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak 
yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız.”8 demiş ol-
ması, konumuz bağlamında çıkarılan yasaların ve 
uygulanan politikaların muhtevalarına, çıkaran-
ların vakıf olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramların 
nasıl tanımlandığı ve yorumlandığını öncelikle ele 
almamız gerekmektedir.

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları

Toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin niren-
gi noktası, “cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet” kav-
ramları arasında özel bir ayırımın yapılmış olma-
sıdır. “Cinsiyet (sex), kadın ve erkek arasındaki 
doğuştan getirilen biyolojik farklılığı” ifade eder-
ken; “toplumsal cinsiyet (gender) kadın ve erkeğe 
dinin, toplumun, kültür ve medeniyetin yüklediği 
anlamı; ondan beklentilerini, rol ve görev tanım-
larını” içermektedir.9 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 
(KSGM), “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “toplum-
sal cinsiyete duyarlı bütçelemeye” ilişkin çalış-
malarda, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavram-
ları, aşağıdaki gibi açıklanmaktadır10:“…Cinsiyet 
(sex) kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği, 
genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Top-
lumsal cinsiyet (gender) ise; toplumun verdiği 
roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi 
nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile ilgili 
bir kavramdır. (…) Toplumsal cinsiyet kavramı 
kadın ve erkekler arasındaki ilişkiler ve rol dağılı-

8 16.01.2019 Sputnik; https://tr.sputniknews.com/amp/
turkiye/201901161037117860-kamu-basdenetcisi-malkoc-esler-
ayrilsin-diye-kanun-cikarmisiz/?__twitter_impression=true

9 Şahin M., Gültekin M., Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı 
Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (İzlanda, Finlandiya, 
Norveç, İsveç, Türkiye), SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, 2014. 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’nün Rolü, 2006-Aralık, (http://www.kadininstatusu.gov.
tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/butceleme.pdf)

10 Şahin M., Gültekin M., Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı 
Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (İzlanda, Finlandiya, 
Norveç, İsveç, Türkiye), SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, 2014. 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’nün Rolü, 2006-Aralık, (http://www.kadininstatusu.gov.
tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/Pdf/butceleme.pdf)

mının biyolojik farklılıklar tarafından değil; siyasi, 
sosyal ve ekonomik yapılanmalar tarafından be-
lirlendiğini ifade eder. Diğer bir deyişle, kadın ve 
erkek arasındaki biyolojik farklılık dışında onlara 
atfedilen tüm farklılıkların ve onların yüklendik-
leri tüm rollerin ve ilişkilerin sosyal olarak yapı-
landırılmış olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bu 
rollerin ve ilişkilerin değiştirilebilir ve eşitlikçi bir 
biçimde yeniden yapılandırılabilir olmasını öngö-
rür. Toplumsal cinsiyet bakış açısı biyolojik olanla 
sosyal ve kültürel olan arasındaki farkı anlamak 
ve dönüştürülebilir olanı (sosyal kültürel yapılan-
malar) dönüştürmek için çaba harcamak olarak 
tanımlanabilir.”

2011 İstanbul Sözleşmesi’nde toplumsal 
cinsiyet kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: 
“Toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen 
ve sosyal olarak kurgulanan roller, davranışlar ve 
eylemler anlamına gelir.” İstanbul Üniversitesi ve 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın ortak olarak düzenle-
diği “toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim seminer” 
notlarında (eğitimci Sinay Avşar) cinsiyet ve top-
lumsal cinsiyet kavramları, aşağıdaki şekilde ta-
nımlanmakta ve bir tabloda karşılaştırılmaktadır: 
“Toplumsal cinsiyet, toplumun kadına ve erkeğe 
atfettiği rollerin bütünü, kadınlardan ve erkekler-
den beklediği birtakım nitelikleri ve davranışları 
ifade etmektedir. Dolayısıyla kız ve erkek çocukla-
rın, nasıl görünmeleri, giyinmeleri, konuşmaları, 
davranmaları, düşünmeleri ya da tepki vermele-
ri gerektiğini bilerek doğmazlar. Toplumsallığın 
içinde bu roller öğretilmektedir. Toplumsal Cinsi-
yet; Sosyo-kültürel bir yapıdır. Yer ve zamana göre 
değişir. Bir nesne olmaktan ziyade bir sürece işaret 
eder. Bir dil ve güç konusudur.”11

Tablo 1:  Biyolojik Cinsiyet ile Toplumsal Cinsiyet Özelliklerinin 

Karşılaştırılması.12

11 Sinay Avşar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri, İÜ ve MEB 
Ortak Projesi

12 Sinay Avşar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri, İÜ ve MEB 
Ortak Projesi
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Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Ayırımcılığı

Toplumsal cinsiyet teorisyenlerine ve savunu-
cularına göre, sosyal hayatta insanın doğuştan ge-
tirdiği biyolojik cinsiyet kimliğine dayalı belirle-
melerin yapılması, cinsiyet ayrımcılığı yapmak-
tır. Bunlara göre yaratılış olarak kadın ya da er-
kek olarak doğmuş olmak, hayatın içerisinde on-
lara farklı roller yüklemez/yüklememelidir. Farklı 
roller yüklemek, kadın ve erkek arasında cinsiyete 
dayalı eşitsizlik meydana getirmektedir. 

İstanbul Üniversitesi ve Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın ortak olarak düzenlediği “toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitim seminer” notlarında top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği kavramı, aşağıdaki şekil-
de izah edilmektedir: “Toplumsal cinsiyet eşitsizli-
ği, farklı boyutlardaki iktidar ilişkilerinin sonucu 
olarak toplumun kadın ve erkeğe dair algıları 
oluşturur. Kadınların politik, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve medeni alanlardaki insan hakları ve 
temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılması-
nı ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya 
ortadan kaldıran yapıyı ifade eder. Veya cinsiyete 
bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumi-
yet veya kısıtlama anlamına gelmektedir.”13

“Cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ay-
rım”, kadın ve erkeğe atfedilen özellikler ile dışa 
vurmakta; bu da kadın ve erkeğin sosyal hayatta 
üstleneceği rolleri şekillendirmektedir. İlk ayrım-
cılık, kadın ve erkeklerin farklı özelliklere sahip 
olduğunun söylenmesi ve bu özelliklerle anılması-
dır. Taylor ve Dökmen, toplumsal cinsiyete ilişkin 
yaptıkları çalışmalarda kadın ve erkeğe atfedilen 
özellikleri mukayese etmekte ve bunun ayırımcı-
lık olduğunu belirtmektedirler (Tablo2-Tablo3)14 

Araştırmacılar, tablolarda kadın ve erkekle-
re atfedilen özelliklerin genetik yapıdan, fıtrattan 
kaynaklanmadığı, toplumun, kültürün, dinin, örf, 
adet, gelenek, görenek, törenin, kadın ve erkeğe 
yükledikleri anlamların sonucu oluştuğunu iddia 
etmektedirler.

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışma 
yapan Berktay’a göre, toplumsal cinsiyet ayrım-
cılığının temel nedeni, “tek tanrılı dinleri”dir:15 

13 Sinay Avşar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri, İÜ ve MEB 
Ortak Projesi

14 Şahin M., Gültekin M., Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı Politika 
Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (İzlanda, Finlandiya, Norveç, 
İsveç, Türkiye), SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, 2014. Dökmen, Y. 
Z. Toplumsal Cinsiyet/Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 2010; Dönmez, N.(2008) Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının 
Yerli Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlere Yansımaları: Binbir 
Gece Örneği, yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

15 Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis 
Yayınları, İstanbul.

“Berktay (2012):…Diğer yandan, dini yaşayan 
insanların öznel algılamalarının ötesinde, Dinin 
nesnel yönleri ve işlevleri vardır: Son derece etkili 
bir meşrulaştırma ve şeyleştirme aracı olması; katı 
toplumsal cinsiyet ayrımlarının ve kalıplarının 
oluşturulup pekiştirilmesinde oynadığı rol; ka-
dının bağımlılığı ve aşağı konumunun bütün tek 
tanrılı dinlerde ortak olan ifade ediliş biçimi ve 
bu bağımlılığın değişmez kılınması, vb. Bu dinle-
rin dayattıkları toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını 
ve eşitsiz cinsiyet ilişkilerini sorgulama; kısacası 
din olgusuyla bir hesaplaşma gereksinmesiyle yüz 
yüze olduklarını düşünüyorum.”

Berktay (2012) gibi toplumsal cinsiyet eşitliği 
üzerinde çalışanlar, genellikle, toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının ana kaynağının din, dini söylem ol-
duğunu; özellikle dinin kadınlara ilişkin “örtün-
me emrinin”, kadının özgürlüğüne, tercihine ve 
iradesine müdahale olduğunu, bu müdahale ile 
toplumsal cinsiyet ayırımcılığı yapıldığını iddia 
etmektedirler. Bu anlayışa, yaklaşıma göre top-
lumsal cinsiyet ayırımcılığının kaynağı “biyolojik” 
/doğuştan gelen özellikler değil; toplum, din, kül-
tür ve mevcut eğitim sistemleridir.16

Cinsiyet Rolleri

Cinsiyet rollerine ilişkin yapılan tanımlama 
ve değerlendirmelerde, bu olgu, rahatlıkla görü-
lebilmektedir: “Cinsiyet rolü, anne-babaların, ak-
ranların ve toplumun eril (maskulen) ya da dişil 
(feminen) olarak belirlediği ve bizden beklediği 
geleneksel ya da kalıplaşmış davranış, tavır ve ki-
şilik özelliklerini tanımlamaktadır.”17

Bu tanımlamaya göre, cinsiyet rolleri, anne-
baba, akran, toplum tarafından belirlenmekte 
ve bu roller, kalıplaştırılıp gelenekselleştiril-
mektedir. İstanbul Üniversitesi ve Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın “toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi” 
slaytlarında/notlarında, cinsiyet rollerine ilişkin 
ayırımcılığın doğumla başladığına özel bir vurgu 

16 Şahin M., Gültekin M., Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı Politika 
Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (İzlanda, Finlandiya, Norveç, 
İsveç, Türkiye), SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, 2014. Dökmen, Y. 
Z. Toplumsal Cinsiyet/Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 2010; Dönmez, N.(2008) Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının 
Yerli Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlere Yansımaları: Binbir 
Gece Örneği, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fatmagül Berktay, 
Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul. Arat, 
N.(1992), Türkiye’de Kadın Olgusu, Say Yayınları, İstanbul.

17 Şahin M., Gültekin M., Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine dayalı Politika 
Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (İzlanda, Finlandiya, Norveç, 
İsveç, Türkiye), SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, 2014. Dökmen, Y. 
Z. Toplumsal Cinsiyet/Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 2010; Dönmez, N.(2008) Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının 
Yerli Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlere Yansımaları: Binbir 
Gece Örneği, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fatmagül Berktay, 
Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul.
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yapılmaktadır.18 Kadın ve erkekler arasında rol 
ayırımcılığı, çocuklara cinsiyetlerine göre “fark-
lı isimler”, “farklı nüfus cüzdanları verilmesi”, 
“farklı giysiler alınması”, “oda dekorasyonlarının”, 
“oyuncaklarının” farklı olması, onlara karşı “kul-
lanılan dil ve söylemlerin” farklı olması, kız ve er-
kek çocuklarını “sevme biçimlerinin” farklı olma-
sı, cinsiyet rollerindeki ayırımcılığın kaynaklarını 
oluşturmaktadır.

Aynı eğitim notlarında mevcut kadın ve erkek 
rollerine ilişkin yapılan değerlendirmede cinsiyet 
rol ayırımının biyolojik olmaktan çok, toplumsal 
ve kültürel olduğu, ilk rol ayırımının aile içinde 
oluşturulduğu ifade edilmektedir: “Toplumsal cin-
siyet rolü; ilk olarak ailede oluşur. Sosyokültürel 
bir yapıdır. Yer ve zamana göre değişir. Bir nesne 
olmaktan ziyade bir sürece işaret eder. Toplum-
sal cinsiyet farklılıkları bireyden bireye, kültürden 
kültüre değişebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri, ta-
rihsel süreç içinde, zamana, mekâna, sınıfa ya da 
ırka göre olduğu kadar toplumun siyasi ve eko-
nomik koşullarına göre de çeşitlilik göstermekte-
dir.” “Kadınlar özel alana; ev işleri, çocuk bakımı, 
anne ve eş olma rolleri; Erkekler kamusal alana, 
çalışma, eş ve çocukların güvenliğini sağlama rol-
leri ile tanımlanır. Kadın ve erkek arasındaki fark 
ve ilişkileri, onların biyolojilerinden ziyade top-
lumsallaşmanın ürünü olarak gören bir perspektif 
doğrultusunda kavramlaştırılmıştır.”19 

Bu notlara göre erkeklik rolleri, “insani tarafın 
törpülenmesi” ile inşa edilen “bir iktidar pratiği-
dir”. “Erkeklik verili bir kimlikten ziyade müca-
dele ve çatışma ile insani tarafın törpülenmesi su-
retiyle öğrenilir. Erkeklik çok hassas bir terazide 
ve sosyal bir süreç içinde gelişimini devam ettirir. 
Erkeklik cinsiyetten ziyade bir iktidar pratiğidir. 
Kadın karşıtlığı üzerine bina edilir. Kadınsı olanın 

18 Sinay Avşar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri, İÜ ve MEB 
Ortak Projesi

19 Sinay Avşar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri, İÜ ve MEB 
Ortak Projesi

dışlanması sonucunda erkeklik kimliği muhafaza 
edilir.” “Erkeklik inşa süreci, anne karnından ve 
kadınsı dünyadan ayrılış, sünnet, askerlik, çalış-
ma, cinsellik, evlenme, baba olma, erkek evlat sa-
hibi olmayı kapsar.”20

“Nötr Cinsiyet Hareketi”

Kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının 
sebebi doğuştan getirdiği farklılıklar değilse, ka-
dınlık ve erkeklik davranışları, yeniden kurgu-
lanıp değiştirilebilir. Bu anlayışa göre kadın ve 
erkeklere bugün yüklenen geleneksel anlamdaki 
roller yer değiştirilebilir. Yani kadınlar erkekle-
rin, erkekler de kadınların rollerini üstlenebilir. 
Cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı, doğumla başlayıp 
yol boyu farklı “isim verme”, “giysi giydirme”, 
“oyuncak verme”, “oda düzenleme”, “hitap etme” 
ve farklı “davranış ve sevgi tarzları” ile şekillenen 
bir sürecin sonucu ise, “bu süreç ortadan kaldırıl-
malı”(!); “her şey cinsiyet açısından tekleştirilme-
li”(!), “homojenleştirilmelidir”(!). “Doğan çocuk-
ların kız mı veya erkek mi olacaklarına ergenlik 
dönemine geldikleri zaman kendileri karar ver-
melidir”(!). “Doğumdan itibaren kızları kız ola-
rak, erkekleri de erkek olarak yetiştirmek, onlara 
özel ve farklı roller atfetmek, onların ileride kendi 
özgür iradeleriyle yapacakları tercihe müdahale 
etmek demekti”(!). 

Anne ve babalar, “kızlarına erkek oyuncak-
ları”(!), “oğullarına kız oyuncakları almalı”(!); 
alınıyor ve “Kız çocuklarına erkek isimleri”(!), 
“erkek çocuklarına kız isimleri vermelidirler”(!); 
veriliyor. “Tuvaletler dâhil değişik mekânlar cin-
siyete göre ayrılmamalıdır”(!); ayrılmıyor. Aile 
için “anne” ve baba”, “karı ve koca” kavramları 
kaldırılmalı” yerine “ebeveyn 1, ebeveyn 2” gibi 
kavramları getirilmelidir(!), getiriliyor; “eş” yeri-
ne “arkadaş” tabiri kullanılmalıdır; kullanılıyor. 

20 Sinay Avşar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Semineri, İÜ ve MEB 
Ortak Projesi

Tablo2:  Yaygın Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları 
(Taylor ve ark., 2007)

Tablo3:  Türkiye’de Erkek ve Kadınlardan Beklenen Olumlu 
Özellikler (Dökmen,2010)
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“Farklı aile modelleri”(!), “farklı partnerler”(!), 
“nikâhsız beraberlikler”(!), “eşcinsel evlilikler”(!), 
“pedofili”(çocuklarla seks), “zoofili” (hayvanlarla 
seks)(!), “Ensest” (aile içi seks)(!), “gurup sek-
si”(!), “nekrofili”(ölülerle seks)(!) serbest olmalı-
dır(!); olmakta ve de yaygınlaşmaktadır.21 

Burada ifade edilenlerin hepsi Batıda, bir kısmı 
da Türkiye’de fiilen uygulanmaktadır. Evet, bü-
tün bu gelişmeler, “nötr cinsiyet hareketi” olarak 
adlandırılmaktadır.22

Eğer böyle giderse Türkiye’de “ebeveynin ço-
cuğuna “sen kızsın” ya da “erkeklere yakışmaz” vs. 
demesi, namus, şeref, edep, hayâ, utanma tavsiye-
sinde bulunması, pembe bisiklet, bez bir bebek, 
oyuncak asker alması, etek giydirmesi, cinsel rol 
yükleme ve yönlendirme olarak” değerlendiri-
lecektir. Eğer, “sen kızsın” kelimesi ikaz maksa-
dıyla söylenmiş ya da ses tonu veya yüz ifadesi 
sertleşmişse konu, “çocuğa şiddet” kapsamına” 
girecektir.23

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçütleri

Bütün bu tanımlama ve açıklamalarda dikkat 
çeken nokta, çok mahirane bir şekilde, genetik, 
biyolojik cinsiyet, fıtrat, din, kimlik, kültür ve 
medeniyet, aile, dil, tarih, örf, adet, töre gibi anah-
tar hatta odak kavramların önemsizleştirilmesi, 
itibarsızlaştırılmasıdır. 

Bütün bu anahtar/odak kavramların kaldırılıp 
atılmasını isteyenler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 

21 Dökmen, Y. Z. Toplumsal Cinsiyet/Sosyal Psikolojik Açıklamalar, 
Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010; Dönmez, N.(2008) Toplumsal 
Cinsiyet Kalıplarının Yerli Televizyon Dizilerindeki Kadın Karakterlere 
Yansımaları: Binbir Gece Örneği, yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi. http://www.gazeteturk.org/oyuncagin-cinsiyeti-olmaz-110h.htm 
https://yesilgazete.org/blog/2012/12/02/isvecte-cinsiyet-ayirma-
yan-oyuncaklar-devri/ https://m.yeniakit.com.tr/haber/marketler-
zincirinde-buyuk-rezalet-lgbtli-oyuncaklar-raflarda-542959.html

 http://uzuncorap.com/2014/02/04/gecmisten-bugune-cinsiyet-ayrimi-vurgu-
su yapanoyuncaklar/https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45917808

22 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45917808

23 Ahmet H. Çakıcı: Ailesiz Toplum 3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT 
Toplum ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği http://www.ekrangazetesi.
com/haber/15131/ahmet-h-cakici-yazdi-ailesiz-toplum-3- istanbul-
sozlesmesi-lgbt-toplum-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi.html; Ahmet H. 
Çakıcı, Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler http://ahmethakancakici.
blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.html

(TCE) sağlayabilecek ölçütleri neye göre belirle-
mektedirler? Bu belirleme hakkını kendilerine 
kim vermiştir ya da vermektedir? Hangi kültür ve 
medeniyetin, hangi toplumun değerleri baz alına-
rak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanabilecektir? 
Bunun garantisi nedir? Bu soruların cevabını ve-
rebilmek için Batılı kurumlar tarafından toplum-
sal cinsiyet eşitliğine ilişkin geliştirilmiş kriterleri 
özet olarak göz önüne almakta fayda vardır24:

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2012 “Dünya 
Cinsiyet Ayrımı” raporunda, Toplumsal cinsiyet 
eşitliği için aşağıdaki dört ana kriter belirlenmiştir: 
1- “Ekonomik Katılım ve Fırsatlar”: 1

· Kadının İş Gücüne Katılım Oranı
· Kadın ve Erkeklerin Gelirlerinin 

Karşılaştırılması
· Kadın-Erkek Çalışan Oranları 

2- “Eğitim Durumu”: 
· Eğitim Alanında Eşitlik 
· Kadın ve Erkeklerin Eğitim Düzeyi ve 

Okuryazarlık
3- “Sağlık”: 

· Sağlık Alanındaki Eşitlik, Kadın Sağlığı ve 
Erkek Sağlığı Değerlerinin Birbirine Oranı 

· Doğumda Cinsiyet Oranı 
4- “Siyasette Güçlenme”:

· Siyasi Alandaki Eşitlik,
· Parlamentodaki Koltuk Sayısı, Bakan Sayısı 
· İktidarda Kalma 

Dünya Ekonomik Forumu’nun, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini ölçmek için belirlediği dört 
temel alan ise aşağıda verilmiştir:
1- Temsil Oranı (parlamentoda ve yerel düzeyde 

kararlara katılım)
2- Eğitim (ilköğretim, ortaöğretim ve yükse-

köğretimdeki kadın sayısının erkek sayısına 
oranları)

3- Sağlık (beklenen sağlıklı yaşam süresi ve 
doğumdaki cinsiyet oranı)

4- Ekonomi (kadın ve erkekler arasındaki tahmi-
ni gelir farkı)
AB’de, Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü ta-

rafından toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi (GEI) 
geliştirilmiştir25:
1- İş (istihdama katılım, ayrımcılık ve işin 

niteliği)
2- Para (finansal kaynaklar ve ekonomik durum)

24 “Gender Statistics for Gender Equality Endex” http://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs

25 “Gender Statistics for Gender Equality Endex” http://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs
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3- Bilgi (eğitime katılım ve ayrımcılık, yaşam 
boyu öğrenme)

4- Zaman (bakım hizmetleri ve sosyal aktiviteler)
5- Güç (politik ve ekonomik güç)
6- Sağlık (statü ve erişim)

BM tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği-
ni ölçmek ve güçlendirmek için üç ayrı endeks 
geliştirilmiştir:
1- BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Endeksi 

(GDI): 
 1- Sağlık, 2-Nüfus, 3-Eğitim, 4-Ekonomik 

kaynaklar
2- BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Güçlendirme 

Endeksi (GEM): 
 1- Parlamentoda temsil oranı, 2- Üst karar ve 

yönetim düzeyinde kadın
 3- Profesyonel mesleklerde ve işlerde çalışan 

kadın, 4- Kadınların ve erkeklerin elde ettikleri 
tahmini gelir

3- BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 
(GII=GDI +GEM)

 1- Sağlık, 2- Parlamentoda temsil oranı, 3- 
Eğitim, 4- İşgücüne katılım oranları

Sonuç: Ekini, Nesli ve Fıtratı İfsad Eden Bir Hareket 
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi

Toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin yapılan 
tanımlama ve açıklamaların tamamında biyolojik 
cinsiyetin, genetik yapının, fıtratın, toplumun, 
kültürün, dinin, örf, adet, gelenek, görenek, tö-
renin, tarih ve dilin tüm etkisinin yok edilmek is-
tendiği görülmektedir. 

Yukarıdaki toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 
kriterlerde, aile ortamı, evde üretilenler, el eme-
ği, çocukların durumu, bakımı ve sayısı, gelecek 
nesil meselesi, yaşlıların durumu ve bakımı, evin 
dışında çalışanların mutlu olup olmaması (mut-
luluk dereceleri), farklı aile türleri ve bunların ne 
getirip götürdüğü hiç göz önüne alınmamakta, bu 
etkenlerden hiç bahsedilmemektedir. 

Sanki temel bir ölçüt var; o da, kadının aile 
ortamının, evin dışında var olması, nasıl olursa 
olsun çalışmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
uygulanması ile elde edilen sonuçlar, şiddet, ev-
lenme-boşanma oranları, çocuk sayısı, çocuk sa-
yısında gayrimeşruluk düzeyi, madde kullanımı, 
intihar ve mutluluk açılarından değerlendirilme-
mekte; nitelikten ziyade nicelikler üzerinden bir 
eşitlik kavgası yürütülmektedir. 

Eşitlik kavramının oluşturduğu çekim kuvveti 
ile yürütülen psikolojik harekât, toplumsal cin-
siyet eşitliği projesinin felsefesini, muhtevasını, 

gerçek anlamda bir eşitlik sağlayıp sağlamadığı-
nı ve arka planını toplumsal zeminde tartışmaya 
şimdilik fırsat vermemektedir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği kavramının ıstılahi manası, hem insan fıt-
ratını, genetiğini, hem nesli ve hem de kültür ve 
medeniyeti tahrip edip bozabilecek bir öze sahip-
tir. Harvard Üniversitesi’nden Dr. Brizendine’in 
yaptığı itiraf ve değerlendirme konu açısından 
önemlidir: “…Oysa bize insanlardaki cinsiyet ay-
rımının, ailelerin çocukları kız ya da erkek ola-
rak yetiştirmelerinden kaynaklandığı öğretilmişti. 
Bugün bunun tamamen doğru olmadığını biliyo-
ruz… Özgür irade ve politik olarak doğru davran-
mak adına biyolojinin beyin üzerindeki etkisini 
görmezden gelmeyi deniyoruz, Kendi doğamızla 
savaşıyoruz.”26

Evet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, insan doğa-
sına/genetiğine/fıtratına açılmış bir savaştır. Top-
lumsal Cinsiyet eşitliği, “tek devlet”, “tek hükü-
met”, “tek ekonomi”, “tek güvenlik gücü”, “tek 
hukuk”, “tek ahlak”, “tek banka ve para sisteminin 
olması” gerektiğini seslendirenlerin küresel bo-
yutlu, sinsi ve karanlık bir projesidir. İnsan nefsi-
nin hoşuna giden, görünüşü cezbedici, özü tahrip 
edici bu projenin ana hedefi, tüm insanlığı ifsad 
edip sürüleştirerek kolayca yönetmektir: “İnsan-
lardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin 
sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen 
Allah’ı şahit getirir; oysa o azılı bir düşmandır. O, 
iş başına geçti mi (ya da sırtını çevrip gitti mi) 
yeryüzünde fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helak 
etmeye çaba harcar. Allah ise, fesadı (bozgunculu-
ğu ve kışkırtıcılığı) sevmez. Ona: ‘Allah’tan kork!’ 
denildiği zaman, onu büyüklük gururu günaha sü-
rükleyerek alıp-kuşatır. Böylesine cehennem yeter; 
ne kötü bir yataktır o.” (2/Bakara 204-206)

Özelde milletimizi, biraz daha genelde üm-
metimizi ve en genelde de tüm dünya insanlığını 
bekleyen böyle bir tehlike vardır. Bu tehlikenin, 
öncelikle Türkiye’yi yönetenler ve gönüllü kuru-
luşlar tarafından görülmesi ve de gereğinin yapıl-
ması son derece elzemdir. Henüz Vakit Varken! 
“Kim Rahman (olan Allah) ın zikrini görmezlik-
ten gelirse, biz, bir şeytana onun ‘üzerini kabukla 
bağlattırırız’; artık bu, onun bir yakın-dostudur. 
Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan 
alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hi-
dayette olduklarını sanıp-sayarlar.” (43/Zuhruf 
36-37)

26 Louann Brizendine, Kadın Beyni, Say Yayınları, İstanbul.
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Miles MAOCHUN YU

Çin, neden Sincan’da baskı politikaları uyguluyor ve neden birdenbire nihai 
bir çözüm istiyor? Çin’in Sincan’daki son baskı dalgasının artması, yeni bir 
Çin güvenlik konseptininson yirmi yılda ortaya çıkmasıyla hız kazandı.

Çin’in Sincan’daki Nihai Çözümü

1949’da kurulmasından 
bu yana, Pekin’deki 

Çin komünist hükümeti 

uzun zamandır geniş si-

yasi haritasındaki kuzey-

batı bölgesini rejim için 

sıkıntılı bir yer olarak 

görmekte ve bu önemli 

bölgenin kontrolünü ele 

geçirmek için sistematik olarak çeşitli tedbirler 

uygulamaktadır. Çin’in dokusuna uygun olmayan 

dört bölgeden, diğer üç bölgeden Mançurya, Mo-

ğol bölgesi ve Tibet Çin ile daha uzun ve karmaşık 

tarihsel ilişkilere sahiptir.

Resmî olarak Sincan veya “yeni bölge” olarak 

isimlendirilen fakat yerel halkı tarafından Doğu 

Türkistan olarak bilinen bu bölge ağırlıklı olarak 

Müslüman Uygurların yaşadığı bir yerdir. Çin’in 

dokusuna uymayan bu dördüncü bölge Çin ile 

çok gevşek ve zayıf bir tarihsel, etnik, kültürel ve 

dini bağlara sahip olmasından dolayı onu ülkenin 

en kırılgan ve gerilimi en yüksek bölgesi yapıyor. 

Sincan, son yedi yıldır Pekin Hükümeti tarafından 

uzun süre “Çinlileştirme” politikalarına, zorla kit-

lesel nüfus tehcirlerine ve Komünist Parti’nin siya-

si aygıtlarının ve Çin’in askeri ve polis varlığının 

bölgedeki etkin bir şekilde varlığına şahit oldu.

Sincan’ın Kontrolü, Şiddet ve Zulüm

Özellikle son 15 yıldır Sincan’ın kontrolü için 

şiddet ve zulmünde güçlü bir şekilde hız kaza-

nan bu uzun süreli savaşın etkisi, Pekin hükü-

meti adına ciddi bir zorunluluk hâli taşıdığını 

ve Çin komünist liderliğinin “Sincan Sorunu”nu 

çözme konusundaki 
katı bir çözüme sahip 
olduğunu kesin olarak 
göstermektedir.

Uygurlara yönelik 
ivedilikle uygulanan yer-
leşim yeriyle ilgili poli-
tikaları ise son derece 
nettir: bir yıldan kısa bir 
sürede Uygurlar için hız-

la kurulan ve yayılan “Yeniden Eğitim” kampları; 
Çin’in 1,4 milyar nüfusunun yüzde 1,5’ini oluş-
turan Uygurların Çin’deki bütün tutuklamaların 
yüzde 20’sinden fazlasına tekabül eden toplu tu-
tuklamaları ve gözaltına alınması; tüm Sincan böl-
gesini havadan en yüksek teknolojiyle 24 saat bo-
yunca elektronik bir gözetleme ağı oluşturulması; 
Çin Halk Silahlı Polisi’nin birçok biriminin yoğun 
bir şekilde bölgede konuşlandırılması; Sincan’ın 
uluslararası basından ve internet ağından nere-
deyse tamamen mahrum bırakılması ve Uygurla-
rın kişisel seyahat etme, barınma, eğitim ve ibadet 
etme haklarının kısıtlanması, Uygurlu erkeklerin 
sakallarının uzatılmasının ve kadınların kendi 
kültürlerine ait kıyafetleri giymesinin engellenme-
si ve önce Çin Komünist Partisi’ne bağlılıklarını 
taahhüt etmek zorunda kalan “şanslı” Müslüman-
ların, hac ziyareti için Mekke’ye giderken boyun-
larında Pekin tarafından yayınlanan bir elektronik 
izleme cihazı takmalarının gerekmesi Çin’in bölge 
halkının üzerinde uyguladığı politikalardır.

Neden Sincan’da bu tarz baskı politikaları uy-
gulanıyor ve neden birdenbire nihai bir çözüm 
isteniyor? İlk olarak, Çin’in Sincan’daki son baskı 
dalgasının artması, yeni bir Çin güvenlik konsep-
tinin son yirmi yılda ortaya çıkmasıyla tetiklendi. 
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Bu güvenlik kaygısı yükselen sosyalist Çin’i tüm 
çevrelerinden (Moğolistan, Güney Kore, Japonya, 
Guam, kuzeyden Tayvan, doğudan Vietnam, gü-
ney, batı ve güneybatıdan Hindistan ve Afganis-
tan) kuşatmak için ABD’nin öncülüğünü yaptığı 
küresel bir Çin karşıtı ittifak üzerinde odaklanıyor. 
Bir bölge hariç; Kuzeybatıdaki Sincan Özerk Böl-
gesi ABD’nin etkisinin son derece az olduğu hatta 
olmadığı bir yerdir. Bu nedenle, Çin’in, ABD’nin 
önderliğindeki diğer bütün taraflardan gelen “çev-
relemeye” karşı koyacağı Sincan bölgesinde nihai 
stratejik bir kalkan oluşturması zorunludur. Bu 
amaçla öncelikle, Çin’in, ABD’nin sosyalist anava-
tanına karşı başlattığı ve öncülük ettiği varsayılan 
yeni soğuk savaş sürecinde ha-
yatta kalabilmesi için yeni üs-
sünde huzursuzluk ve sorun 
yaratma potansiyeli olmadan 
“Uygur Sorunu” çözülmelidir.

Bu hedefe binaen, Çin’in 
son üç üst düzey lideri Jiang 
Zemin, Hu Jintao ve görevdeki 
XiJinping, hepsi yeni bir gü-
venlik gündemini benimsiyor 
ve Sincan bölgesindeki yoğun 
etnik kontrolü ve askeri mü-
dahaleleri sahipleniyorlar. Her 
üç lider de Sincan’la ilgili nihai 
çözüm uygulama konusunda 
kendi tarzına sahip. Jiang’a 
göre 2001 yılında, ABD’nin, 
Rusya ve diğer Sovyet sonra 
Orta Asya Cumhuriyetleriyle 
kurduğu ittifakla “Kuşatma ve 
Çevrelemesine” karşı Çin’in stratejik kaynakları-
nın hızla Sincan’ı güvence altına almasına yol açan 
Şangay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) oldu.

Jiang’ın ŞİÖ projesi hızlı askerileşme ve 
Sincan’ın “Çinlileştirmesini” talep ettiğinden, 
Uygurlar, Çin hükümetinin ani kısıtlama ve bas-
kı dalgalarıyla karşı karşıya kaldılar. Sincan’da 
2009’da şiddetli etnik çatışmalara neden olan bir 
sonraki lider Hu Jintao, çatışmaları merhamet-
sizce bastırdı. 2009 “Uygur Olayı”ve acımasız-
ca bastırılması, Sincan’daki “Uygur Sorununun” 
tamamen ortadan kaldırılması için mevcut lider 
XiJinpings’ın baskılarının başlangıcı oldu.

İkincisi, lider XiJinping’in 4-8 trilyon dolar 
kadar devasa bütçeli “Bir kuşak, bir yol girişi-
mi” (KYG) çerçevesinde günümüzde Sincan’ın 

KYG’nin ana bileşen projeleri için lojistik üs ve 
bağlantı noktası olarak hizmet vermesi, Pekin hü-
kümetinin Uygur nüfusunu pasifize etmesi için 
bir başka itici gücü oluşturuyor. KYG’nin imzala-
nan projelerinin tümü Uygur bölgesinde başlıyor. 
Kazakistan, Rusya, Belarus ve Polonya’dan geçe-
rek sonunda Almanya’ya ulaşan Yeni Avrasya Kara 
Köprüsü projesi Sincan’dan başlıyor. Aynı şekilde 
Çin-Türkiye Koridoru ve Çin-Pakistan Ekonomik 
Koridoru da Sincan bölgesinden başlıyor.

Üçüncüsü, Çin’in ABD’nin önderliğindeki 
Batı’ya karşı birleşik bir cephe oluşturma çabasıy-
la Rusya’nın stratejik ortaklığı da, Pekin’in Uygur 
sorununu sağlıklı ve uzun ömürlü bir Moskova-

Pekin ittifakının ön şartı ola-
rak hızla ortadan kaldırmasını 
gerektiriyor.

Çin, ABD ve İslâm Âlemi

Tarihsel olarak,Uygur 
bağımsızlık hareketini teş-
vik etmede ve destekleme-
de Moskova en büyük et-
ken olmuştur. Kuomintang 
(Çin Milliyetçileri)’nin Sin-
can kontrolü ve Sovyetler 
Birliği’ne karşı mücadelesin-
de, hem Vladimir Lenin hem 
de daha sonra Josef Stalin 
Uygurları destekledi. 1921’de 
Sovyetler Birliği, Çin egemen-
liği altındaki Uygurları Türk-
lerin etnik kökenine ait “Çinli 

olmayan” olarak tanımladı.
1933’de Stalin, Birinci Doğu Türkistan Cum-

huriyeti olarak bilinen (BDTC) Kaşgar merkez-
li Uygur bağımsız devletinin kurulmasını des-
tekledi. Çin’in bölgesel askeri diktatörü Shen 
Shicai’nin BDTC’ye karşı askeri zafer elde etme-
sinin bir sonucu olarak, Sovyetler Birliği 1944’de 
Sincan’ın Lli kentinde yerleşik İkinci Doğu Tür-
kistan Cumhuriyeti’ni (İDTC) kurdu. 1949 yılın-
da Stalin, Mao Zedong’un İDTC’yi yeni kurulan 
Moskova destekli Çin Halk Cumhuriyeti’ne tâbi 
tutma talebini kabul ederek ve 1950’de İDTC li-
derleri ile Mao Zedong arasında barış görüşmeleri 
başlatarak İkinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ne 
ihanet etti. Fakat İDTC liderleri görüşmeler için 
Pekin’e giderken yol üzerinde Sovyetler Birliği’nde 

Stalin’in ölümünden sonra 
çalkantılı inişli çıkışlı 
Pekin-Moskova ilişkilerin-
de Kuşçev’denBrezhnev’e 
kadar Sovyet lider-
leri, Doğu Türkistan 
Bağımsızlık Hareketini 
ve Sovyet Türkoloji çalış-
malarını yoldan çıkmış 
Komünist Çinlilere karşı 
Pekin’in kâbuslarına 
neden olan “ideolojik bir 
savaş” silahı olarak kul-
landılar.
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yapılan uçak kazasında ortadan kalktılar. Böylece 
hem Moskova hem de Pekin bağımsızlık düşünen 
Uygur seçkinlerinin ölmesiyle on yıllar boyunca 
rahatsız edilmekten kurtuldu.

Ancak Stalin’in ölümünden sonra çalkan-
tılı inişli çıkışlı Pekin-Moskova ilişkilerinde 
Kuşçev’denBrezhnev’e kadar Sovyet liderleri, 
Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketini ve Sovyet 
Türkoloji çalışmalarını yoldan çıkmış Komünist 
Çinlilere karşı Pekin’in kâbuslarına neden olan 
“ideolojik bir savaş” silahı olarak kullandılar. 
SSCB sonrası dönemde, Rus aydınları arasında 
Uygur Çalışmaları ve Uygurlara ilgili Türkoloji 
eserlerinin yayınları, bölge halkının kötü durum-
ları ve bağımsızlık arzuları ile bir canlanmaya şa-
hit oldu. Moskova’nın Uygur meselesini giderek 
gelişen Pekin-Moskova ikili ilişkilerinde bir takoz 
ve pazarlık kozu olarak kullanması konusundaki 
geçmişteki meyline dikkat ederek, Çin liderleri 
Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti olarak bilinen 
Uygur Bağımsızlık Hareketinin böyle bir senar-
yonun kaynağını ortadan kaldırmak için zaman 
kaybetmiyorlar.

Dördüncü olarak, 8 Kasım 2017’de, Başkan 
Trump ve eşi Melania, Pekin’deki Yasak Şehri zi-
yaret etti. XiJinping, Bay Trump’a, “Çinli bir insa-
nın” nasıl tanımlanması gerektiğini açıklar: Xi’ye 
göre Çinli bir kişi, siyah saçlı ve sarı tenli ejder-
hanın soyundan gelir. Bunun gibi köklü kültürel 
ön yargılar, siyah saçlı veya sarı tenli olmayan 
bir Uygur’un kolayca tanımlanıp bir otele kabul 
edilmemesi, bir tren veya bir uçak biletinin red-
dedilmesi veya Halk Cumhuriyeti’nde hükümetin 
kurallarının geçtiği herhangi bir birimde özgür 
bir insan olarak yaşayamama gibi durumlarla ülke 
genelinde yankılanır. Başka bir deyişle, tüm Uy-
gur etnik Grubu, ülke genelinde baskın olan Han 
Çinlilerin bilinçli iğneleyeceği bakışlarına maruz 
kalmaktadır.

Çin’nin Sincan’daki Uygurları sindirmesi ne 
kadar başarılı? Çin’in böyle bir etnik yatıştırma 
programı ölçeği ve yoğunluğu ile orantılı hiçbir 
küresel isyanla karşı karşıya kalmaması akıl almaz 
bir durum. Ancak aşağıda yazılanları dikkate alır-
sak, bu durum tamamıyla şaşırtıcı değildir:

İlk olarak, Çin Hükümeti, 9 Eylül saldırıları 
sonrasında ABD’nin küresel terörle mücadele sa-
vaşından faydalandı ve Washington’u, zayıf Doğu 
Türkistan Bağımsızlık Hareketi’ni terörist bir grup 
ilan etmeye sıkıştırdı. Siyasi çare arayışındaki 
Washinghton, “Uygurlu Teröristlerin” bağımsızlık 
mücadelesi verdiği Pekin’in kısıtlamalarına ve dini 
özgürlükler alanındaki baskılara rağmen, büyük 
bir isteksizlikle Çin’in taleplerini kabul etti. Ayrı-
ca Pekin, ABD’nin uyarılarını görmezden geldi ve 
sansürledi. Sonuç olarak, Çin, özgür dünyanın li-
deri tarafından terörle mücadele onayı verildiğin-
den dolayı, hiçbir zaman gevşeme göstermedi.

İkinci olarak, Uygurların Pekin’in baskılarına 
karşı Pan-İslâmî bir karşı tavır uyandıracak kadar 
güçlü bir dini bağlantısı yok. Ağırlıklı olarak Sün-
ni olan Müslüman Uygurlar, siyasi ve dini savaş-
ların devam ettiği Ortadoğu’nun Müslüman dün-
yası ile ortak bir yaşam alanını paylaşmıyorlar. 
Vatikan’da merkezi bir siyasi ve dini otoriteye sa-
hip olan Roma Katolik Kilisesi’nin aksine, Uygur-
ların durumunu seslendiren ve etkili şekilde des-
tek veren merkezi bir dini otorite yok.

Üçüncü olarak, Çin, Arap ve İslâm dünyasının 
Uygurlara desteğini engellemek için ekonomik ve 
finansal paketlerini kullanmakta çok hünerli. Böl-
gedeki baskılara rağmen, hiçbir Arap ya da İslâm 
hükümeti Çin’in Sincan’daki acımasız önlemlerini 
açıkça konuşarak eleştirmedi. Uygur kitleleri için 
çok sayıda “Yeniden Eğitim” toplama kamplarının 
hızlı bir şekilde inşası, Uygurlu entelektüellerin, 
avukatların, iş adamlarının ve elitlerin okul bah-
çelerinde ve üniversitelerinde sistematik bir şekil-
de toplanarak tutuklanması ve gözaltına alınma-
sı, bölgedeki cenaze yakılmalarındaki kaygı veri-
ci artış, tüm bunlar soykırımın hatta hâlihazırdaki 
bir facianın alarmını veriyor. Birleşmiş Milletler ve 
hemen hemen tüm uluslararası insan hakları ör-
gütleri, Çin Halk Cumhuriyeti’nde böyle bir olası-
lığa karşı sert bir uyarıda bulundu.

20. yüzyılın planlı büyük kıyımları gibi 21. 
yüzyılda da benzerleri yaşanacak mı? Öyle olma-
yacağını umut edelim.

Bu makale 9 Ekim 2018 tarihinde Hoover 
Enstitüsü’nün sitesinde yayımlanmıştır. Metnin ara başlık-
ları bize aittir.

Çeviren: Muhammed Salih DEMİRTAŞ

Çin, Arap ve İslâm dünyasının Uygurlara 
desteğini engellemek için ekonomik ve 
finansal paketlerini kullanmakta çok 
hünerli. Bölgedeki baskılara rağmen, 
hiçbir Arap ya da İslâm hükümeti Çin’in 
Sincan’daki acımasız güvenlik tedbirle-
rini açıkça konuşarak eleştirmedi.
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Rıdvan EL-AHRAS

F ilistinliler, Filistin sorunun-
dan uzakta bölgesel ve ulusla-

rarası birçok konunun gündemde 

olmasına ve İsrail işgaliyle ilişkileri 

normalleştirme dalgasının yüksel-

mesine rağmen Kudüs’te bir başarı 

elde ettiler. 

Mübarek Mescid-i Aksa’da 

Rahmet Kapısını yeniden açabil-

diler ve 16 yıldır ilk kez musallası 

içinde Cuma namazı ve beş vakit 

namaz kıldılar. Bu kez başarı hızlı 

geldi ve bir haftadan fazla bir süre 

almadı. 

Rahmet rüzgârı İsrail işgal 

güçlerinin Rahmet Kapısını demir 

zincirlerle kapatması sonrası yani 

geçen hafta başında başladı. Bu 

da Kudüs’teki gençleri işgalin bu 

bölgeyi almasının tehlikesiyle mü-

cadele için hızlı harekete geçmeye 

sevk etti. 

İşgal yıllardır sistemli şekil-

de Mescid-i Aksa’yı Müslüman-

lar ile Siyonist Yahudiler arasında 

mekân ve zamansal olarak bölge 

planını uygulamak için çalışıyor. 

Yerleşimcilerin ve Müslümanların 

girişi için özel vakitler tahsis ede-

rek zamansal bölünmeyi kabul 

ettirmeye çalışıyor. Rahmet Kapısı 

bölgesini alarak da mekân odaklı 

bölünmeyi kabul ettirmek istiyor. 

Hedef ise sadece bölgeyi çekip al-

mak değil, aynı zamanda Yahudi 

sinagoguna çevirmek. İşgal son üç 

yılda Mescid-i Aksa ve genel olarak 

Kudüs kentinde Yahudileştirme 

adımlarını ikiye katladı. Trump’ın 

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

ilan etmesinin bunda esaslı rolü 

oldu.

Rahmet Kapısı Mezarlığı 

İsrail’in tehdit ve Yahudileştirme 

çabasının merkezinde yer alıyor. 

Defalarca hedef alındı ve ele geçir-

mek için kabirleri açıldı. Mezarlık 

iki önemli sahabe Sedadan bin Evs 

ve Bade bin Samit’in kabirlerini ih-

tiva ediyor. Ayrıca Selahaddin Ey-

yubi ile birlikte Kudüs’ü fetheden 

çok sayıda âlim ve mücahidin ka-

birleri de burada bulunuyor. 

İşgalin hedefi Mescid-i 

Aksa’nın doğu bölümünde ve çev-

resinde yoğunlaşıyor. 2013 yılın-

dan beri Likut Partisi çevrelerin-

de dolaşan haritalar işgalin bu böl-

geleri Mescid-i Aksa alanından ko-

parma çabasını gösterdi. Talmut 

ayinleri ve yerleşimcilerin yaptı-

ğı kışkırtıcı baskınlar son yıllarda 

bu bölgeye yoğunlaştı. İşgal bir an 

bu Yahudileştirme planında büyük 

mesafe kat ettiğini sandı. Rahmet 

Kapısı rüzgârı işgali bekliyordu. 

Rahmet Kapısını açan kitleler 

sözde heykelin sütunlarından yeni 

bir sütunu imha etti ve Mescid-i 

Aksa’nın değerli bir parçasını yeni-

den canlandırdı. Ümmetin öldüğü 

yalanını ortadan kaldırdı ve bizlere 

bu ümmetin hasta olduğunu ancak 

ölmediğini yeniden söyledi. 

Bugün Arap ve İslâm dünyasın-

daki çekişmeler ümmet veya birey 

bazında iç çekişmelerdir. Halkla-

rın yaşadığı son başarısızlıklardan 

sonra bireyin çekişmesi değişim ve 

özgürlük etrafında genelde kendi-

siyle dönüyor. Bunun sonucunda 

bir hayal kırıklığı, durgunluk, ken-

dine ve gücüne güvensizlik ortaya 

çıktı. Kudüs umudun azabileceğini 

ancak kaybolmayacağını, güneşin 

kaybolacağını ancak yok olmaya-

cağını, ümmetin hurma ağacı gibi 

eğilebileceğini ancak kırılmayaca-

ğını söylemek için çıkageldi. 

(Katar gazetesi El-Arab, 25 Şu-

bat 2019)

Kudüs Bir Kez Daha Umut Var Diyor

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

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

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

Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)
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S uriye’nin iç savaşında İran 
müdahalesinin Suriye rejimi-

ni kurtardığını inkâr etmek müm-
kün değil. Bu çıkarımı, bölgesel 
politikaları belirleyenler, Şam hü-
kümetinden İran’ı çıkarmayı iste-
dikleri vakit göz ardı edemez. Gö-
rünen o ki Suriye hükümeti İranlı-
larla ilişkilerin gelecekte kendi re-
jiminin düşürülmesini engellemek 
için kaçınılmaz olduğuna inanıyor. 
Bu yüzden İranlıların Suriye’den 
bunca kan ve dolar kaybettikten 
ve bu ülkeyi nüfuz alanlarını sınır-
ların dışına yaymaya dayanan dış 
politikalarının temel parçası haline 
getirdikten sonra kendi rızalarıyla 
Suriye’den ayılması uzak ihtimal. 
Peki, İran’ı uzaklaştırması gerçek 
dışı bir şart mı? 

Bu soruyu cevaplamak için iki 
müttefik arasındaki ilişkiyi tarihi 
çerçeve içinde okumamız gereki-
yor. Bu dünyadan göç etmiş cum-
hurbaşkanı Hafız Esed İran devrim 
yönetimiyle şu iki sebepten ötü-
rü ilişkilerin kapısını açmıştı. İlki 

Suriye’ye Lübnan’da sorun oluş-
turmaya başlayan İsrail’le güç den-
gesi. Diğer ve en önemli sebep de 
Esed ve Humeyni’nin ortak düş-
manı olan Irak’taki Saddam Hü-
seyin rejimini muhasara altına al-
mak. Bu ittifak olmasaydı Sad-
dam 1990’ların başında Sovyet-
ler Birliği’nin çökmesinden istifa-
de ederek Suriye’yi işgal edebilir-
di. Tıpkı Kuveyt’te yaptığı gibi… 
Özellikle de Saddam Suriye’nin 
İran’la savaşı sırasında kendisi-
ne karşı komplo kurduğunu açık-
lamıştı. İki Baas rejimi Lübnan’da 
gizli savaşlara girdi. 

Suriye ve İran’ın Lübnan’daki 
ortak çalışmasının başların-
da Suriye güçleri İran’a çalışan 
Hizbullah’la çatıştı. Esed Lübnan 
topraklarında çatışmanın kuralla-
rını belirledi ve son söz sahibinin 
kendisi olduğunu söyledi. İran mi-
lislerinin Lübnanlı, Arap ve Batılı-
ya düzenlediği onlarca terör eyle-
mi gerçekleşti. 1980’li ve 1990’lı 
yıllardaki bu eylemler Şam yöneti-

minin bilgisi  dâhilindeydi veya en 
azından engel olmadı. Suriye on-
ların siyasi kollayıcısı ve koridoru 
oldu. Esed bir yandan İran müda-
halesinden istifade etti ve bölgesel 
nüfuzunu güçlendirdi. Arabulucu 
bir merci oldu, rehinelerin ailele-
riyle görüştü. İran’la veya milislerle 
müzakere etti. O vakit Esed’i coğ-
rafik haritaların değişmesine izin 
vermeyen soğuk savaş döneminin 
çatışma kuralları korudu. Hiç kim-
se doğrudan çatışma içine girmek 
istemiyordu. Lübnan çatışmaların 
sıcak sahası oldu.

Sovyetlerin çıkması ve baba 
Esed’in ölümüyle birlikte temen-
niler Beşşar Esed’in diğer yakada 
yüzmesi yönündeydi. Körfez ül-
keleri, Ürdün ve Batı ile ilişkileri 
gelişti ancak İran perde arkasında 

Tahran Esed İçin Vazgeçilmez mi?
Abdurrahman RAŞİD 

G elecek yıllarda dünyanın bazı 
aydınları ve bilim adamla-

rı bahsini etmeye başlasa da muh-
temelen çoğu kimsenin aklına gel-
meyecek bireysel ve toplumsal an-
lamda dramatik dönüşümlere sah-
ne olacağını düşünüyorum. Siyasi, 
ekonomik ve toplumsal düzlem-
lerde bu dönüşümler yaşanabilir. 

Siyasi düzlem ve dolayısıyla as-
keri düzlem gelecek gelişmelerin 
ilk sırasında yer alacak. Zira bizler 
ABD’nin zorunlu gerilemesi göl-
gesinde Amerikan tek kutupçulu-
ğu ile çok kutup arasında tarihi bir 
dönüşüm yaşıyoruz. Buna karşın 
Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya 
yükselişte, Avrupa geriliyor. Soğuk 
savaşı andıran bir silahlanma yarı-

şı var. Bunun yanı özellikle Rusya 
ve birçok ülkeye yönelik yaptırım-
la birlikte Çin’le oldukça önemli 
ekonomik bir çekişme söz konusu. 

Bu siyasi, askeri soğuk sava-
şın ve ekonomik çekişmenin  gele-
cekteki gelişmeleri açısından doğ-
ru bir tutum belirlemek zor ancak 
Amerikan yumruğu  kesinlikle güç 
kaybederken dünya doların dikta-
törlüğünden kurtulma yolu bula-
bilir.  Soğuk savaşla ilgili çerçeve-
de silah, yıldız veya uzay savaşla-
rıyla ilgili gelecekteki gelişmeler 
siber savaşlarına, nanoteknoloji ve 
insansız hava araçlarına evriliyor. 
Bunun güç ve silah oyunu üzerin-
de etkileri olacaktır. 

Gelecek yıllarda askeri güç 
araçlarının vuracağı boyutla ilgili 
hiç kimse net cevaplara sahip de-
ğil ancak gelecek gelişmeler kla-
sik silah denklemlerinin çoğunu 
silip süpürebilir, güç araçlarını ge-
lecekte boyutu küçük ancak etkisi 
daha büyük hâle getirebilir. Daha 
da önemlisi bu durum zayıflara et-
kili bazı imkânlara sahip olma fır-
satı verebilir. 

Yeni yüzyılda şaşırtıcı şekil-
de yükselen iletişim araçlarındaki 
yeni gelişmeler teknoloji ile askeri 
gücün karışımı olan bu durumdan 
uzak değil. Bunun ayrıca toplum-
sal, ekonomik ve askeri sonuçları 

Dünya Önemli Gelişmelere Sahne Olacak
Yaser EZ-ZEATİRE

       Esed                                         Hamaney
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Şam’da kaldı. Bu yüzden İsrail’in 
Lübnan’ın güneyinden çekilme-
si arzulan açılımın gerçekleşme-
sinde başarı sağlamadı. Suriye’nin 
Lübnan’daki generalleri siya-
si eklemlerdeki kontrollerini, su-
ikast dalgasını, Sünni ve Hıristi-
yan liderlerin tasfiyesini abarttılar. 
Hizbullah’ın gücünü arttırmayla 
birlikte bu durumdan karlı çıkan 
İran oldu. 

Şam’ın Tahran’la ilişkisin-
de kim karşı çıktı sorusunda en 
önemli nokta Suriye ayaklanması-
nın Tahran sebebiyle ve Tahran’a 
karşı ateşlenmesi ve büyümesi-
dir. Yoksa yedi yıl sürmezdi. Doğal 
olarak özel ilişki Hamaney rejimi-
ni askeri müdahaleye ve müttefiki-
nin kurtarılmasına götürdü. 

Şam rejiminin Tahran rejimiy-
le ilişkisinin kurbanı mı yoksa bu 
ilişki sayesinde şanslı mı olduğu-
nu söyleyebilir miyiz? 

Her birimiz kendi görüşünü 
savunabilirancak sonuç bugün be-
lirlenen Suriye’nin geleceğini oluş-
turabilir. Tahran’ın Şam’la ilişki-
si, savaşın sonlanmasının, Şam’la 
bölgesel ve uluslararası ilişkilerin 
dönüşünün tek engelidir. Bölge 

hükümetlerinin çoğunluğu Şam 
rejiminin ülkesini yönetme biçi-
mine müdahale etmek istemiyor. 
Çünkü Şam rejimi başkalarının 
kendisine işlerini nasıl yönetece-
ğini dikte etmesini istemiyor. İran 
bu ülkelerin varlığı ve istikrarı için 
tehlikeydi ve hâlâ da öyledir. 

Şam, Tahran’la ilişkisinde ön-
cekinden farklı yeni bir duruma 
karşı karşıya. Birincisi İsrail İran’ın 
kendi doğrudan coğrafik bölgesin-
de askeri bir varlığına karşı çıkıyor 
ve 1973 savaşından bu yana en üst 
düzeye varan askeri operasyonla-
rını sürdürecek. İran varlığı birçok 
Arap ülkesini İsrail’in yanında yer 
almaya itiyor. İran’ın Suriye’den 
ve hatta Lübnan’dan çıkarılması 
istenmektedir. İkincisi İran önem-
li değişimlere gebe olduğu işare-
ti veren iç sorunlarla karşı karşı-
ya. İslâm cumhuriyeti içinde gün-
lük isyan eylemleri tehlikesini ha-
fife almamalıyız. Bu eylemler ken-
disini zayıflattı ve dışarıdaki nüfu-
zunu azaltmaya zorlayacaktır. Su-
riye nihayetinde ya İran’la olmayı 
ya da onun yörüngesinden çıkma-
yı seçecektir.

(Şarku’l-Evsat, 23 Ocak 2019)

da olacaktır. Siber savaşlarında da 
durum böyledir. Tüm bunlar tüm 
alanlarında insan hayatı üzerin-
deki korkunç sonuçlarından do-
layı oldukça önemli sorulardır ve 
bu çerçeveye sanal zekâ ve şaşırtı-
cı gelişmeleriyle ilgili her şey gir-
mektedir. 

Ekonomik açıdan fakirler ile 
zenginler arasındaki bu şaşırtıcı 
farklılık ile ilgili büyük ve önem-
li bir sorun var. Oxfam’ın son ra-
porunda dünyada 26 kişinin sahip 
olduklarıyla 3,8 milyarın sahip ol-
duğunun eşitliğine işaret ediliyor. 
Bu rakam dünya ülkelerinde ge-
lecekteki sosyal patlamalar konu-
sunda bazı soruları beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca göç, sonuç-
ları ve zengin ülkelerin bu sorun-
la mücadele çabalarıyla ilgili başka 
sorular da kendini gösterecektir. 

Teknolojik devrimin ve sağ-
lık alanına girmesinin gölgesinde 
sağlık alanında birçok soru sorula-
caktır. Keza insanın genler ve in-
san oluşumları üzerinde tahakküm 
kurma gücünü elde etme imkânı 
sorulacaktır. Tüm bunlar şu an ki 
şartlarda kalmayacaktır. Önce zen-
ginlerde başlayacaktır ve ardından 
diğer sınıflara inecektir. Tıp, hasta-
lıklar ve insan ömrünün arttırılma-
sı alanındaki gelişmeler ekonomik 
ve sosyal alanlarda çok hassas so-
rular yöneltecektir. 

Gelecek yıllar insanın hesap et-
mediği birçok sürprize sahne ola-
caktır. Bilim adamları ve aydınlar 
bu sürprizlerle ilgili yeterli cevap-
lar verememektedir. 

(Katar gazetesi El-Arab, 27 Şu-
bat 2019)

 

Ortadoğu Şartlarıyla 
İlgili İki Yaklaşım
Abdullah EL-MECALİ 

V arşova zirvesi ile Şarm Şeyh 
zirvesi arasında Ortadoğu’daki 

şartlarla ilgili iki yaklaşım bulunu-
yor. Birinci yaklaşım Filistin dava-
sını merkezi bir mesele olarak sayar 
ve adil bir çözüm bulunması bölge-
de güvenlik ve istikrara etkin şekilde 
katkıda bulunacaktır. 

İkinci yaklaşım İran’ı, 
Ortadoğu’daki sorunların ve karı-
şıklığın sebebi olarak görür. Dola-
yısıyla İran sorununa yoğunlaşmak 
Ortadoğu’ya güvenlik ve istikrar ge-
tirecektir. 

Birinci yaklaşımı esasında Ür-
dün, Kuveyt, Filistin yönetimi-
ni benimsiyor, Avrupa’nın tutumu 
bu yaklaşımı destekler. Türkiye ve 
Rusya’dan bu konuda zımni onayı 
bulunmaktadır. İkinci yaklaşımı Su-
udi Arabistan, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Trump yönetimi ve Siyonist olu-
şum benimsemektedir. 

Ancak ikinci yaklaşım şu ana ka-
dar zayıf bir görüntü çizdi. Açık an-
laşmazlığa rağmen Arap ülkelerinde-
ki İran yaklaşımını savunan devlet-
ler dahi Filistin davasının aşılması-
nın veya ikinci mesele yapılmasının 
mümkün olmadığını itiraf ediyorlar. 
Yalnız Trump yönetimi ve Siyonist 
oluşum bu yöne güçlü şekilde yö-
nelmektedir. Hiç şüphesiz bu ülke-
lerdeki güç merkezleri Trump-İsrail 
tutumunu benimsiyor ancak şu ana 
kadar açıklanan resmi tutumlar bu 
eğilimi yansıtmıyor. 

Varşova zirvesinde Amerikalılar 
Filistin sorunun çözümü için yeni 
bir denklem belirlediler. Bu denk-
lem, ‘İran sorununun çözümü, Filis-
tin sorununun çözümünün doğal ve 
temel öncülüdür.’  Filistin sorunu-
nun çözümüne yönelik Arap resmî 
yaklaşımındaki sorun Filistin, Arap 
ve İslam halklarının isteklerini kar-
şılamamasıdır ancak bu resmî yak-
laşım “realite” başlığını taşımakta-
dır. Bu “realiteyi” Mescid-i Aksa’daki 
Rahmet Kapısındaki Kudüslüler 
boşa çıkarmıştır. 

(Ürdün Sebil gazetesi, 25 Şubat 2019)
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M ısır’daki ölümleri ve idam-
ları durdurmamız mümkün 

mü? Herkes bu soruyu soruyor ve 
cevaplar ise farklı. Bazıları idamla-
rın durmasının diktatöre teslimiyet 
olabileceğini düşünüyor. Samimi 
bazı gençler bizi kendi hâlimize 
bırakmaları karşılığında herke-
sin teslim olduğunu ilan etmesini 
öneriyorlar. Böylelikle idamları 
durduracak ve tutukluların serbest 
kalmasını sağlayacakmışız. Bedel 
sürgündekilerin sürgün yerlerinde 
kalması olsa dahi… Hatta tutuklu-
ların cezaevinden evlerine değil de 
sürgüne gitmelerinin önünde bir 
engel olmayabilirmiş. Önemli olan 
darağaçlarında daha fazla masu-
munun idam edilmemesiymiş. 

Esasında bu cevap bence yan-
lış… Zira bu rejim ne yaparsak 
yapalım bizim teslimiyetimizi ka-
bul etmeyecektir. Keza yenilgimizi 
de. Hatta hepimizi öldürse dahi 
devrimci diye gösterip yargıladık-
tan sonra idam etmek için başka 
birilerini bulacaktır. Ki böylelikle 
içeride ve dışarıda terörle savaşan, 
sığınmacı teknelerinin Avrupa’ya 
gidişini engelleyen ve İsrail’in gü-
venliğini “aşırılıktan” koruyan bir 
kahraman olarak kalabilsin. 

Sisi’ye uzlaşı çağrısında bulu-
nanlar aslında vejetaryen birini et 
yemeğine çağıran kişiye benziyor-
lar. Bu adam bu şekilde düşünmü-
yor ki. Sonuna kadar gidiyor ve 
geri adım atma yetisine sahip de-
ğil. Geri adım atması siyasi olarak 
bitişi anlamına geliyor. Zira onun 
projesi krizdir, beka sebebi çekiş-
medir. Kriz biterse veya çekişme 
sona ererse gitmesi gayet doğal 
olacak. O da bunu iyi biliyor. Bu 
yüzden krizler çıkaracaktır, çekiş-
meyi derinleştirecek ve bu vesiley-
le sonsuza kadar iktidarda kalmak 
için vatan düşmanlarının çıkarları-
nı gerçekleştirecektir. 

Bazıları çözümün uluslararası 
baskı olduğu görüşünde… Esa-
sında uluslararası baskıların geçici 
bir faydası olabilir. Baskı arttıkça 
rejim bazı idamları erteleyebilir, 
bazı icraatları iyileştirebilir ancak 
tüm bunlar konumunu bir kez 
daha iyileştirene kadar geçici ola-
caktır. Sonra daha şiddetli şekilde 
gelecektir. Uluslararası baskılar 
özellikle de zayıf ve parçalanmış 
bir muhalefetin gölgesinde ikti-
darda kalmak için büyük ödünler 
vermeye hazır bir rejime fayda 
getirmez. 

Üçüncü görüş ise en muhtemel 
olanı. Tek çözüm Sisi’nin kendisini 
düşürmesi. Bu adam kendi döne-
minde hiçbir şeyi değiştirmez ve 
kaldığı müddetçe şiddeti sürdü-
recektir. Sisi içerideki ve dışarı-
daki güçlerin çoğunluğu için bir 
yüktür. Çok zayıf bir başkandır ve 
düşürülmesi zor değildir. Durum 
böyleyse peki niçin devam ediyor 
ve düşmüyor? Sebep malum. İkti-
darda çünkü uluslararası ve bölge-
sel çıkarları gerçekleştiriyor. Ayrıca 
şu ana kadar düşmedi çünkü mu-
halifleri paramparça.  

Mısır binlerce şehit verdi ve 
hâlâ veriyor. Evlatlarını özgürlük 
sunağında kurban vermeyi sür-
dürecek. Ancak maalesef verilen 
kurbanlara rağmen rejim muhalif-
leri vizyonlarının deforme olması 
ve tüm kazanımları yerle bir eden 
yüzeysel anlaşmazlıkları sebebiyle 
bu halka özgürlük veremedi. 

Darağaçlarına yönelik tutumlar 
kapsamında rejimin eski savcıya 
suikast suçlamasından 20 Şubat 
2019 günü 9 genci idam etmesine 
yönelik not aldığım bazı yorumlar 
bunlar. Ahlaki, dini, hukuki ve 
sağlıklı siyasi tutum bu eylemin kı-
nanmasıdır. Bu gençleri şehit ola-
rak görüyoruz ve mazlum olarak 
ölmüşlerdir. Ayrıca yargılanmala-

rının geçersiz olduğunu ve genç-
lerin bu suçu işlediğine dair delil 
olmadığını söylemekle yetinmiyo-
ruz. Hatta hepsinin bu suça iştirak 
etmediğini gösteren gerçek deliller 
olduğunu söylüyoruz. Hepsi de 
farklı yollarla bunu ispatladı. 

Maalesef devrimin yanında 
olan bazıları bu suçu kınama nok-
tasında çok esneklerdi. Bazıları 
genel olarak idama karşı oldukları 
için kınadılar. Bu kimseler suçu ne 
olursa olsun her hangi bir şahsın 
idam edilmesine karşılar. Bu bakış 
açısına saygı duyuyoruz. Ancak 
‘ben bu gençlerin idamına karşı-
yım’ diye açıkça söylememek için 
bu görüşün arkasına saklananlara 
saygı duymuyorum. Çünkü bu 
gençlerin mazlumiyeti onlara ağır 
gelmektedir. Çünkü bu fikri hare-
keti beğenmemekteler. 

Yazılıp çizilenler içinde en kö-
tüsü ise mutlak suretle idam ka-
rarlarını kınamakla yetinmeyip bu 
gençlerin masum olduğunu söyle-
mekten imtina edilmesi. Zira bu 
gençlerin günahkâr olmadığı doğ-
ru ancak bu durum onların ma-
sum olduğu anlamına gelmezmiş. 
Bazı devrimciler maalesef bunu 
yazdılar. Sanki şöyle demekteler. 
Bu gençlerin hepsi veya bazısı suç-
lu oldukları için idam edilebilirler-
di ancak maalesef yargılama sağ-
lıklı olmadığı için hepsi boş yere 

Mısır’daki İdamları Durdurabilir miyiz?
Abdurrahman YUSUF 
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Arap Baharı Sudan ve Cezayir’de
Samih RAŞİD 

S udan birkaç haftadır farklı bölgele-
re uzanan protestolara sahne olu-

yor. Protestoların dozu patlama seviye-
sine kadar çıktı ve ardından fincanda 
köpük gibi dozu düştü. Cezayir cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanı-
yor. Seçimin baş rakibi neredeyse sa-
dece kendisiyle yarışan Cumhurbaşka-
nı Abdulaziz Buteflika. Onun cumhur-
başkanlığı makamını fiili olarak teh-
dit eden kimse bulunmuyor. Bu maka-
mın görevlerini ve yetkilerini yerine ge-
tirememesine rağmen yüzeysel de olsa 
cumhurbaşkanı ve sürekli tek aday ola-
rak duruyor. 

Sudan’da durum Cezayir’den fark-
lı… Birincisinde zemin Ömer Beşir’in 
ayakları altından arken krizi kuşat-
maya ve vahim sonuçlarının uyarısı-
nı yapan protestoları sarmaya çalışı-
yor. Cezayir’de ise şartlar beyin ölü-
mü hâlini somutlaştırıyor. Buteflika’nın 
geçirdiği hastalığa benziyor adeta. 
Sudan’daki huzursuzluğun ve halk 
protestolarının sebebi yüzeysel görü-
nüyor. Cezayir’deki sebepler de ben-
ziyor ancak içerideki kolektif akılda 
saklı. Henüz patlama anı gelmedi. Tek 
fark bu dil. Siyasi ve ekonomik bileşen 
farklı. Cezayir’de eldeki kaynakları en 
yüksek oranda tüketme ve kullanmak 
imkânı var. Sudan ise kötü bir ekono-
miden, demografik ayrımcılık ve mar-
jinalleştirilme yıllarından miras kalmış 
sosyal bir bölünmeden mustarip. 

Ortada resmî ve milis şiddetine dair 
ağır bir tarihte kendini gösteren önem-
li bir başka fark daha var. Bu ağır ta-
rih doksanlı yıllarda Cezayir’e hâkimdi 
ve yıllarca öyle kaldı. Tüm izlerini Ce-
zayir toplumu üzerinde bıraktı. Hatta 
tabiatları gereği şiddete meyilli olma-
larıyla bilinen Cezayirliler en sakin ve 
teslimiyetçi Arap halkı hâline geldiler.  
2011 ve 2012 yıllarında Arap devrim 
dalgasının zirvesinde Arap Baharı dev-
let ve hükümetler yıkarken Cezayir bu 
dalgadan uzaktı. Cezayirliler protesto-
lara çıkmadılar veya statükonun değiş-

mesi girişiminde bulunmadılar. Sudan-
lılar da o vakit Arap Baharına erken ka-
tılmadı. İtiraz ve şartların iyileştirilmesi 
yönündeki enerji özellikle de Darfur ve 
bazı doğu vilayetlerindeki iç çekişme-
lere harcandı. 

Sudan ile Cezayir arasında benzer-
likler ve farklılıklar açısından bir iç içe 
geçmişlik hâli var. Bu iç içe geçmişlik 
olayları manaları ve sebepleriyle değil 
de gerçekleriyle, okuyan nezdinde zi-
hin karışıklığına yol açıyor. 2019 yı-
lının taşıdığı Arap Baharı sahnelerini 
canlandırma girişimlerine bakıldığın-
da ise bu karışıklık ortadan kalkıyor. 
Yalnız Arap Baharı bu sefer devrimlerin 
başladığı ve henüz tamamlanmayan ül-
kelerde değil de hiç kimsenin devrimin 
olacağını veya rejimin düşeceğini tah-
min etmediği Cezayir ve Sudan’da ya-
şanıyor. Her iki ülkede de sıkı bir gü-
venlik yönetimi var. Sudan’da Beşir ik-
tidarını sürdürmek için sert devlet ku-
rumlarına bel bağlıyor, daha fazla gü-
venlik önemleriyle protestolarla müca-
dele ediyor. Olağanüstü hâl ilan etti, sa-
vunma bakanını başbakan yardımcılı-
ğına getirerek hükümeti değiştirdi. Be-
şir kendisine uzun yıllar iktidarda kal-
ma imkânı verecek anayasa değişiklik-
leri dosyasını rafa kaldırdı. 

 Cezayir’de süreç tam tersi. Askeri 
kurum Buteflika’yı siyasi vitrin olarak 
sunarken bu zat tamamen ortada yok. 
Muhalefet alternatif bir aday sunmakta 
ve hatta Buteflika hükümetinin devam 
etmesine itiraz etmekte başarısız olun-
ca yeni gençlik hareketi Buteflika’nın 
adaylığına karşı milyonluk gösteri çağ-
rısı yaptı. Sudan ve Cezayir’de şartların 
nereye evrileceğini kestirmek için he-
nüz erken. Farklılıkların iç içe geçmesi-
ne ve ters süreçlere rağmen Arap Baha-
rı enfeksiyonunun güvenli olduğu dü-
şünülen beklenmedik ülkelerde yol al-
dığı görülüyor. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 25 Şu-
bat 2019)

idam edildiler. Ahlaki 
içerikten yoksun bu 
düşünce sahipleri için 
yüz karasıdır. Allah’a 
şükürler olsun bu gö-
rüşleri dile getirenler 
devrim kampında hiç-
bir ağırlığı olmayan 
küçük bir azınlıklar. 

İdamlara yönelik 
tutum ahlaki bir tu-
tumdur, değişmez. 
Meşruiyetini yitirmiş 
bir devletin organize 
cinayetidir bu idam-
lar. Bunun dışındaki-
ler birer kuruntudur ve 
meşrulaştırıcı her giri-
şim özgürlüğe inanan-
lar için alakasız, hakir 
bir eylemdir. İdamlar-
la mücadele ancak reji-
min devrilmesiyle olur. 
Peki, bu rejim nasıl dü-
şer? Kanaatimce bu da 
rejime ve Sisi’nin şah-
sına muhalif en büyük 
bloğun birleşmesiyle 
olur. Barışçıl yolla di-
reniş Sisi rejimini dü-
şürecek ve demokratik 
dönüşüm yeniden baş-
layacaktır. 

Kanaatimce çözüm 
gerçeklerle yüzleşmek-
tir, sözde anayasa deği-
şikliğiyle savaş başlan-
gıçtır. Şu an bu idam-
ların infaz edilmesin-
de doğrudan sebep bu-
dur. Anayasa değişikli-
ği ile savaşmak görev-
dir ve savaşın “hayır” 
oyu vererek olması en 
iyisi. Zira boykot etki-
si sınırlı bir eylem ve 
düşmanımız buna alış-
tı. Defalarca test ettik-
ten sonra boykotun 
tekrarının bir fayda-
sı yok. 

(Arab Medyası, 24 
Şubat 2019)
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Mehmet BEYHAN

Küresel güç mücadelesinde ittifakların çok büyük bir önemi vardır. ABD’nin 
Venezuela Devlet başkanı olan Nikolas Maduro’ya karşı olan tutumunda Çin 
ve Rusya ile kurduğu ittifakın büyük bir etkisi vardır. ABD, Çin’i Tayvan 
üzerinden Rusya’yı Ukrayna üzerinden çevrelemeye çalışırken, Çin ve 
Rusya’da ABD’yi Venezuela ve Küba üzerinden çevrelemeye çalışıyor.

Küresel Güç Mücadelesinin Odağındaki 
“Venezuela”

Dünyadaki devletlerin birbiriyle olan rekabetle-
ri iki temel nedene dayanır: Birincisi ekonomik 

çıkar elde etmek, ikincisi siyasi hâkimiyet sağ-
lamak. Ekonomik çıkar siyasi hâkimiyeti, siyasi 
hâkimiyet te ekonomik çıkarları hep beslemiştir.

Dünyanın problemli bölgelerini incelediği-
mizde; üç nedenin ön plana çıktığını görürüz. Bi-
rincisi, zengin doğal kaynakların olması, ikinci-
si, coğrafi bakımdan stratejik bir noktada olması, 
üçüncüsü, küresel güç mücadelesinde kiminle it-
tifak kurduğudur.

Dünyanın sorunlu bölgelerinden hangisini 
mercek altına alırsak yukarıda say-
dığımız nedenlerin biriyle mut-
laka bir ilişkisi vardır. Son za-
manların güncel konusu olan 
Venezuela’da bu üç nedenin 
tümü de mevcuttur. Dolaysıyla 
Venezuela konusunda yapılan kimi 
değerlendirmeleri 

sadece doğal kaynaklar açısında ele almalarını son 
derece eksik bulduğumuzu belirtmeliyim. Vene-
zuela konusunda yapılan değerlendirmelere kat-
kı sağlamak için üç başlık altında bu konuyu ele 
alacağız. Ama önce ABD’nin iddialarına kısaca bir 
bakalım.

ABD’nin İddiaları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu 
tanımadığını ileri süren ABD Başkanı Trump di-
yor ki: “Venezuela muhalefeti, Maduro’nun seçim-
lere hile karıştırdığını söylüyor, o halde ben Juan 
Guaido’yu geçici Başkan olarak tanıyorum. Zaten 

Maduro Venezuela halkını sefalet içinde bırak-
mıştır.” Özetle ABD’nin iddiası böyledir ama 

bu iddialar çok zayıf olmakla birlikte üç 
açıdan tutarsızdır.
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Birincisi, eğer muhalefetin ileri sürdüğü iddia-
lar geçerliyse, o zaman aynı iddialar ABD Başkanı 
Trump için de ileri sürülmüştü. Üstelik Trump’ın 
“Seçimlere hile karıştırdığı” iddiaları daha güç-
lü temellere dayanıyordu. Trump istifa etti mi ki 
Maduro’ya: “İstifa et!” deme hakkı olsun? 

İkincisi, ABD’nin Venezuela’ya karşı olan bu 
tutumu egemen bir devletin içişlerine karışma 
anlamına gelir. ABD Başkanı Trump New York’a 
vali tayin eder gibi bir tutum 
takınması uluslararası huku-
ka ve sözleşmelere aykırıdır. 
Çünkü uluslararası hukuka 
göre: “Egemen devletlerin hu-
kuku eşitlik ilkesine dayanır.” 
Buna göre ABD ile Venezuela 
arasında hiçbir fark yoktur. 
ABD, Venezuela örneğiyle 
uluslararası hukuku ve sözleş-
meleri bir kez daha çiğnemiş-
tir. Ayrıca Venezuela halkının 
iradesine müdahale ederek 
demokrasiye karşı da bir tavır 
almış oluyor. 

Üçüncüsü, Venezuela hal-
kının sefalet içinde olmala-
rının birinci sebebi ABD’nin 
politikalarıdır. Venezuela’da 
1999 yılında iktidara gelen 
Hugo Chavez, bir baktı ki 
ABD’li şirketler Venezuela’nın 
petrollerini değerinin çok al-
tında alıyor. Bunu gören Cha-
vez petrolü millileştirdi. Büyük 
bir şaşkına uğrayan ABD’li şir-
ketler Venezuela’yı terk etmek 
zorunda kaldı. ABD’li şirketler 
Venezuela’yı terk ettikten sonra Chavez birkaç 
kez darbe girişimlerine muhatap oldu. Venezue-
la halkı Başkan Chavez’e sahip çıkarak ABD’nin 
darbe girişimlerini başarısızlığa mahkûm etmişti. 
Bunun üzerine ABD Venezuela’nın potansiyeline 
erişmesini engellemek için el altında suç çetele-
rini silahlandırarak şiddeti tırmandırdı. Şiddet de 
fakirliği, fakirlik de Venezuela halkının bir bölü-
münde hem Chavez’e hem de Nicolas Maduro’ya 
karşı tepkinin oluşmasına neden oldu. ABD şim-
di de Venezuela halkına şirin görünmek için bir 
kurtarıcı gibi davranarak, demokrasi, özgürlük, 
insan hakları kavramlarını istismar ediyor. ABD, 

istemediği bir ülkeyi baskı altına alarak önce sefa-
lete mahkum eder, sonra da eleştirir. Hangi açıdan 
bakarsak bakalım ABD’nin iddiaları son derece 
zayıf ve tutarsız olduğu görülüyor. ABD’nin ‘seçi-
me hile karıştırdı’ iddiası gayri meşru taleplerini 
meşrulaştırmak için ürettiği bir yalandan ibarettir. 
ABD talan etmek istediği her coğrafyaya bir yalan 
üreterek yöneliyor. Benzer örnekleri daha önce 
Irak’ta, Afganistan’da görmüştük.

Zengin Kaynaklar Açısından 
Venezuela

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Dışişleri Bakanlığı’nın verile-
rine göre, Venezuela’nın 2016 
yılı için kanıtlanmış petrol 
rezervi 300 milyar varil. Do-
ğalgaz rezerviyse, 5,7 trilyon 
metreküp. Petrol, maden kö-
mürüne göre, birim ağırlık 
ve hacimde çok daha fazla 
enerji vermekte, taşınması ve 
depolanması çok daha kolay 
olmaktadır. Çok geniş bir kul-
lanım alanı vardır ve otomatik 
işletmelere kolaylıkla uygu-
lanabilmektedir. Zengin pet-
rol ve doğalgaz kaynaklarına 
sahip olan Venezuela, ABD’li 
şirketlerin iştahını kabartıyor.

Venezuela’nın zengin do-
ğal kaynakları sadece petrol 
ve doğalgazla sınırlı değildir. 
Demir cevherinde de Venezu-
ela büyük rezervlere sahiptir. 
Çağdaş sanayi faaliyetlerine 
erken atılmış, sanayi devrim-

lerinin öncüleri, günümüzün büyük sanayi ülke-
lerinin özellikle demir ve altın gibi belirli maden-
lerde uzun süreden beri iç kaynaklarını tükettiler. 
Tam tükenmemiş yerlerde ise tükenmeye yüz tu-
tuğu okuduğumuz haberler arasında. 

NPR Radyosuna konuk olan Cumhuriyet-
çi Senatör Susan Collins şöyle demişti: “Maduro 
Venezuela’nın petrol, doğalgaz, demir cevheri, al-
tın gibi zengin kaynakların çıkartılıp halkın refa-
hına kullanılmasının önünde en büyük engeldir. 
Maduro olmazsa ABD’li şirketler bu kaynakları 
çıkartıp Venezuela halkının refahına sunacaktır.” 

ABD’de Venezuela Devlet 
Başkanı Maduro’yu, ondan 
önce Hugo Chavez’i eleşti-
ren yazıları okuduğumuz-
da görürüz ki bu iki liderin 
Çin ve Rusya’yla kurdu-
ğu ittifakı eleştirirler ama 
bu iki liderin bu ittifaka 
“Neden ihtiyaç duyduğu-
nu?” yazmazlar. Bu temel 
soruyu neden sormazlar? 
Zira bu soruyu sorarlar-
sa ABD’nin Venezuela’nın 
kaynaklarını sömürme-
ye çalıştığını ve bu amacı 
boşa çıkartmak için 
Maduro’nun güç denge-
si oluşturmak amacıyla 
Rusya ve Çin’e yakınlaş-
tığını itiraf etmek zorun-
da kalacaklar.
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Tabi sormak lazım “Amerika, dünyanın han-
gi bölgesinde zengin kaynakları çıkartıp o ülke 
halkının refahına harcamış?” ABD, diğer emper-
yalist Avrupa’yla birlikte aynı gerekçelerle Güney 
Sudan’ı Kuzeyden ayırdı. Ama Güney Sudan’ın 
petrollerinde söz sahibi olan ABD, İngiliz ve Fran-
sız şirketleri o petrolleri değerinin altında alarak 
zenginliklerine zenginlik katıyor. Ne yazık ki, Gü-
ney Sudan halkın ‘bağımsızlık’ adı altında kandı-
rarak fakirliğiyle, sefalete mahkûm ettiler. 

Şimdi tüm bu tecrübeler dünyanın gözü 
önünde olup biterken, Cumhuriyetçi Senatörün 
Venezuela halkının düşünüyormuş gibi görün-
mesi ciddiye alınır hiçbir tarafı yoktur. Aslın-
da Susan Collins şunu demek istiyor: “Maduro 
Venezuela’nın başında oldukça ABD’li şirketler, 
iştah kabartan bu kaynaklara ulaşamaz.” 

Venezuela 1950’den sonra iki Amerikan ku-
ruluşu El Paso ve Cerre Bolivar isimli şirketler 
tarafından demir cevheri çıkartıyordu. Orinoco 
nehrin güneyinde bulunan demir yataklarının çok 
kaliteli demir cevheri olduğu söyleniyor. Ancak 
ABD’li bu iki firmanın, değerinin çok altında bu 
madenleri götürdüğünü gören Hugo Chavez bu 
maden ocaklarını da millîleştirince ABD’li firmalar 
Venezuela’yı terk etmek zorunda kalmıştı.

ABD için Venezuela’nın zengin doğal kaynak-
ları iki açıdan çok önemlidir. Birincisi, bu kaynak-
ların ABD ekonomisine yapacağı katkı, ikincisi, 
bu kaynaklara Venezuelalıların erişmesini engel-
lemek. Çünkü Venezuela o kaynaklara ulaşırsa 
kalkınma yönünde önemli bir silaha kavuşmuş 
olur. ABD, her ne kadar Nicolas Maduro’yu iste-
miyor görünse de gerçekte Venezuelalıların zen-
gin doğal kaynaklarının kullanmasını istemiyor. 
Venezuela’nın sahip olduğu coğrafi konumu ile 
kalkınmasının birleşmesi ABD’nin asla istemediği 
bir durumdur. 

Coğrafi Konumu Açısından Venezuela

Venezuela’nın coğrafi konumuna baktığımız-
da, Güney Amerika’nın kuzeyinde, Karayip Deni-
zi ve Kuzey Atlas Okyanusu’nun kıyısında bulu-
nuyor. ABD Bahriyesinde uzun yıllar görev yap-
mış olan Amiral Alferd Mahan Deniz Gücünün Ta-
rihe Olan Etkisi adlı kitabında: “Devletlerin dün-
ya siyasetindeki etkisi denizlere olan hâkimiyetleri 
kadardır.” demiştir. Alferd Mahan bu ifadelerle, 
coğrafya ile siyaset arasındaki ilişkinin ne kadar 
önemli olduğuna işaret etmiştir.

Amerika, kara güvenliğinin sınırlarını Karayip 
Adaları’ndan başlatır. Venezuela’nın coğrafi konu-
mu Karayip Adaları’nın kıyısında olması nedeniy-
le hem kara güvenliği için hem de okyanusa açı-
lan kapısı durumundadır. ABD’li stratejistler ya-
zılarında Roma İmparatorluğu’nun Akdeniz kıyı-
larına hâkim olmasından sonra, ticaret ve refahın 
gelişmesine sık sık özel vurgu yaparak şöyle der-
ler: “Okyanuslar ve denizler dünya ticaretinin oto-
banlarıdır.” (GPF) Bu alan büyüyüp denizlere ya-
yıldıkça, küresel çapta bir etki oluşur. ABD için 
Venezuela’nın coğrafi konumunun küresel güç 
mücadelesinde özel bir yeri vardır.

Bir ülkenin yeryüzünde işgale ettiği yer, 
o ülkeye belirli avantajlar sağlar. Hele bir de 
Venezuela’nın coğrafi konumu gibi önemli tica-
ri geçiş yollarından birini kontrol ediyorsa, o ül-
kenin coğrafi konumu küresel güç mücadelesinde 
baha biçilmez bir noktadadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Bir-
leşik Devletleri deniz gücü bakımından şimdi-
lik dünyada rakibi olmayan bir ülkedir. Bu yazı-
yı hazırlarken yaptığım küçük bir araştırmada bile 
şunu fark ettim ki; dünyanın tüm stratejik nokta-
larında ABD’nin deniz donanmaları vardır. 

Ancak son yıllarda Çin de deniz gücünü geliş-
tirmek için ciddi yatırımlar yaptı. Aslında Çin her 
alanda gelişiyor ve ABD Çin’in bu yükselişini gör-
düğü için ciddi bir endişeye kapılıyor. ABD Çin’i 
büyük bir ejderha gibi görerek şöyle diyor: “Çin 
büyük bir ejderhadır, doğrulursa hepimizi yuta-
caktır.” 

ABD Çin’i durdurmak için başlattığı ticari sa-
vaşların da pek işe yaramadığını gördü. Gerçi şim-
di ABD heyeti Çinli yetkililerle görüşüyor, bura-
dan nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz. Dolay-
sıyla Venezuela’nın coğrafi konumunun ABD’nin 
Okyanusa açılan bir noktada olması, zengin do-

Venezuela, bugün küresel güç mücadelesi-
nin odak noktalarından biri hâline gelmiş-
tir. Venezuela’yı küresel güç mücadelesinin 
odağı hâline getiren; doğal zenginlikleri, coğ-
rafi konumu ve kurduğu ittifaklardır. İşin 
acı tarafı Venezuela’nın müttefiki olan Çin ve 
Rusya’nın da karnesi çok temiz değildir.
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ğal kaynaklarının olması, Nicolas Maduro’nun 
Çin ve Rusya’yla ittifak halinde bulunması, ABD 
ve Avrupa’nın da asla kabul etmeyeceği bir du-
rumdur. 

Küresel Güç Mücadelesinde Venezuela

İnsanoğlu, tarih boyunca geçirdiği tecrübeler 
sonucunda güven ve istikrarı sağlamak için bir 
otorite altında örgütlenme ihtiyacını duymuş ve 
ortaya devletler çıkmıştır. Bu devletlerin birbiriyle 
ilişkilerine baktığımızda, ya ittifaklar vardır veya 
savaşlar vardır. Bir bakıma devletlerin tarihi savaş-
ların ve ittifakların tarihi de diyebiliriz. 

Hasan Basri Yalçın bir makalesinde şöyle der: 
“Eğer uluslararası ilişkiler disiplininin bir tarafı 
çatışma ve savaş ise diğer tarafı da ittifaklardır.” 
Bu açıdan baktığımızda ABD’nin Venezuela Dev-
let Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı olan yaklaşı-
mı Çin ve Rusya’yla kurduğu ittifaktan duyduğu 
endişeden kaynaklanıyor.

Meseleye bu çerçeveden baktığımızda, itti-
faklar uluslararası ilişkilerde çok önemli bir yer 
tutmaktadır. ABD’de Venezuela Devlet Başka-
nı Maduro’yu ondan önce Hugo Chavez’i eleşti-
ren yazıları okuduğumuzda bu iki liderin Çin ve 
Rusya’yla kurduğu ittifakı eleştirirler ama bu iki 
liderin bu ittifaka “Neden ihtiyaç duyduğunu?” 
yazmazlar. Bu temel soruyu neden sormazlar? El-
bette aptal oldukları için değil. Çünkü bu soruyu 
sorarlarsa ABD’nin Venezuela’nın kaynaklarını sö-
mürmeye çalıştığını ve bu amacı boşa çıkartmak 
için Maduro’nun güç dengesi oluşturmak amacıy-
la Rusya ve Çin’e yakınlaştığını itiraf etmek zorun-
da kalacaklar. 

Devletlerin kurduğu ittifakları incelediğimiz-
de genelde devletler başka devletleri tehdit gör-
dükleri zaman ortak tehdide karşı ortak mücadele 
etme anlayışı gelişmiştir. Bu ortaklık bazen resmi 
bazen gayri resmi bazen saldıran bazen savunan 
biçimlerde sınıflandırılabilir. Ama ne olursa olsun 
sonuçta ittifaklar bir gücün oluşturduğu tehdide 
karşı başka bir güçle kurulan bir denge arayışı so-
nucunda oluşur.

ABD’nin ölçüsüz ve kaba girişimleri sadece 
Venezuela’yı değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Bu 
kaba gücün sınırlanması güç denge arayışlarını 
hızlandırmıştır. Bizim güzel bir halk deyimimiz 
vardır: “Çivi çiviyi söker.” Bunun uluslararası iliş-
kilerdeki karşılığı: “Bir gücü başka bir güç durdu-

rabilir.” ABD’nin bu kaba/küstah tavırları, kendi-

ne karşı bir gücün oluşmasını hızlandırmaktadır.

ABD başta olmak üzere tüm Batı’nın temel 

mantığı güce dayanır. Batı güçlü olana değer verir, 

dikkate alır, zayıfları ise sürekli aşağılayarak hor 

görür. Batı’nın bu mantığı ta Antik Yunan döne-

minde yaşayan Tukidides’e dayanır. 

Dolaysıyla küresel güç mücadelesinde ittifak-

ların çok büyük bir önemi vardır. ABD’nin Ve-

nezuela Devlet başkanı olan Nikolas Maduro’ya 

karşı olan tutumunda Çin ve Rusya ile kurduğu 

ittifakın büyük bir etkisi vardır. ABD, Çin’i Tayvan 

üzerinden Rusya’yı Ukrayna üzerinden çevrele-

meye çalışırken, Çin ve Rusya’da ABD’yi Venezue-

la ve Küba üzerinden çevrelemeye çalışıyor. 

Bugün için Venezuela, doğal zenginliklerine 

rağmen suç ve şiddetin kasıtlı olarak tırmandırıl-

dığı, siyasi istikrarsızlığın oluşturulduğu güncel 

bir konudur ama gelecekte ise, emperyalistlerin 

Venezuela halkını nasıl sefalete mahkûm ettiğinin 

tarih konusudur.

Venezuela, bugün küresel güç mücadelesi-

nin odak noktalarından biri hâline gelmiştir. 

Venezuela’yı küresel güç mücadelesinin odağı 

hâline getiren; doğal zenginlikleri, coğrafi ko-

numu ve kurduğu ittifaklardır. İşin acı tarafı 

Venezuela’nın müttefiki olan Çin ve Rusya’nın da 

karnesi çok temiz değildir. 

İnsanlık ailesinin vicdanını gerçek manada 

temsil edecek bir düşünceye, bir sese, bir güce 

ihtiyaç vardır. Küresel güç mücadelesine karşı, 

küresel çapta bir vicdan hareketine her zaman-

kinden çok daha ihtiyaç vardır. Yeryüzünde ezi-

len tüm mazlum milletlerle birlikte Venezuela’nın 

kurtuluşu da ancak vicdan hareketinin önderli-

ğinde mümkündür.

Maduro
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  31 MART YEREL GENEL SEÇİMLERİNE DOĞRU

Y erel seçimlere 
bir ay gibi bir 

süre kaldı. Cum-
hurbaşkanlığı Yö-
netim Sistemi’ne 
geçtikten sonra 
yapılacak olan ilk 
yerel seçimler 31 
Mart. Bu bakım-
dan yeni birtakım 
özellikler taşıyor. 
Artık eski dönem-
deki gibi, partilerin 
tek başına iktidar olması çok mümkün gözükmü-
yor. Çünkü iktidar olmak, kullanılan geçerli oyun 
yarısından fazlasını almaya bağlı. Yani 50+1 alan 
iktidar olabiliyor, bu durum genel manada ister 
istemez partilerin ittifak yaparak seçimlere girme-
lerini neredeyse zorunlu kılıyor.

31 Mart yerel seçimlerine de AK Parti ve 
MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı CHP, İYİ 
Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin oluşturduğu daha 
doğrusu HDP’nin dışardan desteklediği Millet İt-
tifakı ile giriliyor.

Parlamenter sistemde sözde tarafsız konumda 
olması gereken cumhurbaşkanı yeni sistemde ar-
tık bir partinin başkanı konumunda. Dolayısıyla 
partisini iktidara taşımak için, siyasi propagan-
danın gereklerini yapmak zorunda. Tarafsız bir 

cumhurbaşkan ı 
beklentisi içinde 
olanlar açısından 
bu oldukça yadır-
gatıcı bir durum.

31 Mart yerel 
seçimlerinin çok 
ayırıcı bir özelliği 
de bir yerel seçi-
min çok ötesinde, 
adeta bir genel se-
çim havası taşıma-
sı. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bu se-
çimlerin önemini “beka” sorunu kavramsallaştır-
ması yaparak belirtmekte, sıradan bir yerel seçim 
olmadığını ısrarla vurgulamaktadırlar.

Bütün stratejisini AK Parti ve Erdoğan karşıtlı-
ğı üzerine kurmuş olan Millet İttifakı’nın bileşen-
leri de, seçimlerin yerel yönetimlerin belirleneceği 
bir seçim olduğunu, siyasi iktidarın belirlenmeye-
ceğini söyleyerek ölçek küçültmekte ve kamuoyu-
na böyle bir görüntü vermektedirler.

Ama her iki taraf da çok net olarak biliyor ki, 
yerel seçim sonuçları çok ciddi bir biçimde mer-
kezi iktidarın geleceğini etkileyecektir. Bu bağ-
lamda büyükşehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir 
seçimin sonuçlarına hem rakamsal hem de psiko-
lojik olarak etki edebilecek merkezlerdir. Özellik-

AK Parti-MHP bu yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak giriyor. Bu 
ittifakın İstanbul başta olmak üzere Ankara ve benzeri bazı büyükşehir 
belediyelerini kazanması durumunda merkezi iktidarın varlığı tartışma 
konusu yapılamayacaktır. Merkezi iktidarın Türkiye’yi götürmek 
istediği istikametin tersi bir yöne Türkiye sürüklenemeyecektir. Ayrıca 
AK Parti farkında olduğuna inandığımız sorunları halletmek ve 
ortamı rehabilite etmek için zaman ve güç elde etmiş olacaktır.

31 Mart Yerel Genel Seçimlerine Doğru

Cevat ÖZKAYA
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le İstanbul bu konuda son derece belirleyici bir 
konuma sahiptir. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın 
İstanbul’u kazanması merkezi iktidara ilişkin 
tartışmanın yapılmasını çokça zorlaştırır. Millet 
İttifakı bileşenlerinin İstanbul’u kazanması duru-
munda ise Türkiye’yi bir genel seçime zorlayacak-
larını tahmin etmek hiç te zor değil, dolayısıyla 31 
Mart yerel seçimini bir yerel genel seçim olarak 
adlandırmak yanlış olmayacaktır.

AK Parti’nin Zor Yılları

AK Parti’nin 2002 yılından bu yana devam 
eden iktidarında partinin ve Türkiye’nin karşı-
laştığı sorunları hatırlamak 
öğretici olacaktır. 28 Şubat 
postmodern darbesinin et-
kileri devam ederken ya-
pılan 2002 seçimleri AK 
Parti’nin kazanmasıyla so-
nuçlandı fakat o günün Tür-
kiye’sinde seçimi kazanmak 
iktidar olmak için yetmiyor-
du. Cumhurbaşkanlığının 
koordinasyonunda anayasal 
kurumların ve ordunun se-
çilen partileri terbiye etti-
ği, hadlerini bildirdiği bir 
siyasi iklim vardı. AK Par-
ti bu siyasi iklime teslim 
olmayacağının işaretlerini 
verdiği andan itibaren bir 
seri operasyonla karşılaş-
tı. Türkiye’de laik Kemalist 
elitler, sol kesimin büyük 
kısmının, bir büyük aydın 
kesiminin ve genel anlamda 
vesayetçilerin kibri, seçilmiş 
iktidarların kendilerine hiz-
met etmek zorunda olduk-
larına ilişkin ilan edilmemiş duygu ve düşünce-
leri mevcut hükümeti iş yapamaz hâle getirmek 
konusunda onları ortak bir eyleme itti. Askerlerin 
koordinasyonunda yapılan cumhuriyet mitingleri, 
hükümeti çalışamaz hâle getiren cumhurbaşkanı-
nın edimleri, 367 garabeti, 27 Nisan askeri bildiri-
si AK Parti’yi kapatma davası ilk elde sayılabilecek 
olanlar.

Bunun dışında, orduyu göreve çağıran, hükü-
meti dışarıya şikâyet eden ve Batı’yı bir nevi mü-

dahaleye çağıran, PKK ve bileşenlerinden medet 
uman küçümsenmeyecek bir aydın kesiminin 
varlığını da hesaba katmalıyız. Sahadaki gerçek-
liği kabul etmek yerine, oluşturdukları hayalin 
peşinden giderek ülkeyi soktukları zorlukları da 
unutmamak gerekiyor. İktidarının ilk yıllarında 
bu sorunlarla karşı karşıya gelen AK Parti 2012 
yılından itibaren ülkenin karşılaştığı en ciddi so-
runlardan biriyle uğraşmaya başladı. Türkiye’nin 
sosyal, siyasal, kurumsal hayatında FETÖ hare-
ketinin oluşturduğu tehdit kendini açıkça göster-
di. 7 Şubat 2012 MİT kriziyle açığa çıkan Gezi 
Parkı Olayları, 17/25 Aralık 2013 soruşturmaları, 

2014 yılı MİT tırları krizi ve 
nihayet 15 Temmuz 2016 
askeri kalkışmasıyla devam 
eden olaylar silsilesi sıradan 
bir siyasi iktidarın dayanma 
ihtimali olmayan eylemler-
dir. Açıktır ki, AK Parti ve 
bilhassa Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın kararlı tutumuy-
la bu badireler atlatılmıştır.

Bu arada şunu da ih-
mal etmemek gerekir: 
Türkiye’nin Güneydoğu-
sunda devam eden Suriye iç 
savaşı var; ismi iç savaş, an-
cak dünyanın bütün önemli 
güçlerinin müdahil olduğu 
ve kozlarını paylaştığı bir 
alan hâline geldi Suriye. 
Türkiye’nin Suriye ile 900 
km’lik bir sınırı var. Bu sa-
vaşı ve bölgede Türkiye’nin 
tabi coğrafyasıyla irtibatını 
kesmeyi amaçlayan bir terör 
koridorunu ABD patrona-
jında oluşturulmaya çalışıl-
dığını düşündüğümüzde ül-

kemizin nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu 
daha iyi anlayabiliriz. Irak sınırının istikrarsızlığı 
da ortada… Güney komşularında varolan istik-
rarsızlığın Türkiye’ye yüklediği yükün boyutları 
zannettiğimizden çok daha büyüktür.

Türkiye coğrafyanın kendisine yüklediği zor-
lukları çekerken, bir yandan da üzerindeki deli 
gömleğini yırtarak bir üst lige çıkmanın da müca-
delesini veriyor uzun bir zamandan bu yana. El-
bette bir seri olumsuzluğun olduğu doğru ancak 

Yerel seçim sonuçları çok ciddi 
bir biçimde merkezi iktidarın 
geleceğini etkileyecektir. Bu 
bağlamda büyükşehirlerden 
İstanbul, Ankara, İzmir seçimin 
sonuçlarına hem rakamsal hem 
de psikolojik olarak etki ede-
bilecek merkezlerdir. Özellikle 
İstanbul bu konuda son derece 
belirleyici bir konuma sahiptir. 
AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın 
İstanbul’u kazanması merke-
zi iktidara ilişkin tartışmanın 
yapılmasını çokça zorlaştırır. 
Millet İttifakı bileşenlerinin 
İstanbul’u kazanması duru-
munda ise Türkiye’yi bir genel 
seçime zorlayacaklarını tah-
min etmek hiç te zor değil.
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böylesi bir ortamda yapılan olumlu şeyleri görme-
yerek sadece olumsuzluklar üzerinden yapılan bir 
okuma hem gerçekçi hem de adilane olmaz!

Kutuplaşma Üzerine

Muhalefet partileri ve bilhassa belli bir aydın 
çizer kesimi Türkiye’nin, bu iktidar döneminde 
hiç olmadığı kadar kutuplaştığını sürekli dillen-
diriyor. Bunun bütün yükünü de iktidarın sırtına 
yüklüyorlar. Öncelikle kutuplaşmanın maalesef 
Türkiye’de her dönemde var olduğunu söyleme-
miz gerekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yok 
gibi algılanmasına rağmen varolan siyasal ortam-
dan dolayı, tek bir tarafın konuşabildiği, karşı 
herhangi bir sesin çıkmadığını biliyoruz. Nitekim 
Takrir-i Sükûn Kanunu ile sağlanan “sükûnet” or-
tamının, Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimi ile 
nasıl bir ortama evrilebileceği açıkça ortaya çıktığı 
için verilen bütün sözlere rağmen 90 gün gibi kısa 
bir süre içinde Serbest Cumhuriyet Fırkası kapan-
mak zorunda kalmıştır.

1950-1960 Demokrat Parti iktidarı dönemin-
de CHP’lilerle DP’lilerin kahvehanelerinin bile 
ayrıldığını biliyoruz. 27 Mayıs darbesinden son-
ra ise DP’ye oy veren insanlara ‘düşükler’ diyerek 
onların itildiği, küçümsendiği ve suçlu ilan edil-
diği de bilinen bir durum. 70-80 arası yaklaşık 
5.000 gencimizin öldüğü bir çatışma dönemini 
yaşadık. Bu dönemde cenazelerde bir araya gel-
mek zorunda kalan liderlerin birbirlerine selam 
vermeyi bir yana bırakın, yüzlerine bile bakma-

dıkları, dönemin gazetelerinde büyük boyutlarda 
haberlere konu olurdu. 28 Şubat postmodern dar-
be döneminde kutuplaşmadan yakınanların o dö-
nemlerde kutuplaşmaya ilişkin şikâyetlerini çok 
hatırlamıyoruz.

Bunları yazarken kutuplaşmanın iyi ve ge-
rekli bir şey olduğunu söylüyor değilim. Bunun 
sadece 2002 sonrasına has bir durum olmadığı-
nı Türkiye’de uzun bir zamandan bu yana devam 
ettiğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca kutuplaşma 
konusunda Cengiz Kapmaz’ın yazısında yaptığı 
tespitin dikkate alınması gerektiğini düşünüyo-
rum. Serbestiyet sitesindeki yazısında Kapmaz 
kutuplaşma meselesine ilişkin şunları söylüyor; 
“Türkiye’yi bu noktaya önce laiklerin, Kemalistle-
rin, derece derece solcuların, vesayetsizlerin kibri 
ve uzlaşmazlığı itti. Bugün dahi laikler dindarlara 
hiç bakmıyor, onları horluyor, görmeye, anlama-
ya, hissetmeye çalışmıyor.”

2002 ile başlayan AK Parti döneminde olsa 
olsa yıllarca kendisine saldırılan ve sadece seçim-
den seçime sandıkta konuşan bir kitlenin durumu 
değişmiştir. Sesin değil sözün yükselmesi, bunun 
giderek artması kutuplaşmayı bitirecektir. Anlam 
söz üretimine devam…

  
Beka Meselesi

Bu yerel seçimlerde Cumhur İttifakının sözcü-
leri beka meselesini kamuoyunun gündemine ge-
tirmişlerdir. Seçim propagandasının önemli konu-
larından biri olarak kamuoyuna takdim edilmiştir. 
Öncelikle sormak gerekir; beka meselesi nedir, 
bekanın gündeme getirilmesi bir seçim taktiği mi-
dir yoksa Türkiye’nin gerçekten bir beka meselesi 
var mıdır?

Öncelikle beka meselesinin, Türkiye halkının 
ülkesinden sökülerek geldiği yere gönderilmesi 
şeklinde algılanmasının ne doğru ne de mümkün 
olmadığını belirtmeliyiz. Benim anladığım kada-
rıyla beka meselesi, Türkiye’nin, özgürlüklerini, 
sahip olduğu değerleri koruyarak ve tahkim ede-
rek güçlenmesi ve kendi kararlarını kendisi alabi-
len ve bu kararları uygulayabilme gücüne sahip 
olan, halkının gücünü arkasına alan bir devlet 
hâline gelme mücadelesinin akamete uğraması 
meselesidir.

Türkiye birinci sınıf güçlü bir devlet olma fik-
rini, bütün karşıtlığına rağmen bir imparatorluk 
bakiyesi olduğu fikrini rüşeym hâlinde içinde hep 

Beka meselesinin Türkiye halkının ülke-
sinden sökülerek geldiği yere gönderil-
mesi şeklinde algılanmasının ne doğru 
ne de mümkün olmadığını belirtmeliyiz. 
Benim anladığım kadarıyla beka mese-
lesi, Türkiye’nin, özgürlüklerini, sahip 
olduğu değerleri koruyarak ve tahkim 
ederek güçlenmesi ve kendi kararlarını 
kendisi alabilen ve bu kararları uygu-
layabilme gücüne sahip olan, halkının 
gücünü arkasına alan bir devlet hâline 
gelme mücadelesinin akamete uğrama-
sı meselesidir.
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taşımıştır. AK Parti iktidarında da bunu açıkça 

ilan etmiş. Bütün zorluklara rağmen bu konuda 

ciddi bir mesafe katetmiştir. Türkiye denileni yap-

mak mecburiyetinde bir ülke olmaktan, dediğini 

yapan bir ülke olmaya evrilmek yoluna girmiştir. 

Beka meselesi bu yolun kesilmesi meselesidir.

‘Peki, böyle bir durum var mı?’, derseniz son 

yedi sekiz yılın olaylarını bir de bu açıdan oku-

mak gerektiğini söylerim. Bu şekilde yapılacak bir 

okumanın meseleyi daha açık bir şekilde ortaya 

koyacağını düşünüyorum.

ABD-İsrail ikilisinin, Türkiye’nin kendi belir-

ledikleri rotadan çıkma gayretlerini, hatta bir öl-

çüde çıktığını görememeleri imkânsız. Böyle bir 

durumda bu ikilinin ‘buyursun istediği yere git-

sin!’ diyeceğini düşünmek safdillikten de öte bir 

şey olur.

Türkiye’nin kırılma noktalarını 3 başlık altında 

toplayabiliriz diyor Cengiz Kapmaz, derin neden-

ler, ara nedenler, tetikleyici nedenler ve bu neden-

leri şöyle açıklıyor:

“ABD-İsrail konsorsiyumunun Türkiye’yi kü-

resel sistemde kendi çıkarlarına göre konumlan-

dırma arzusunu derin nedenler olarak ifade ede-

biliriz. Zaten ülkenin kaderini belirleyen de hep 

bu arzu oldu. Nitekim 2012 yılından itibaren 

Türkiye’nin adım adım demokratikleşme rayın-

dan uzaklaşmasında da karşımıza bu irade çıktı. 

Mantık son derece basitti: Müdahalenin bir apa-

ratı olarak kullanılan FETÖ üzerinden ülke ka-

rıştırılacaktı. Böylece Türkiye anti-demokratik ve 

dolayısıyla dışardan izole bir hale gelecek; dahası 

“otoriterleşen” iktidarı devirmek hem meşrulaşa-

cak hem kolaylaşacaktı”

Kapmaz ara nedenler olarak ta Türkiye’nin 

siyaset yapma biçimini, Kürt sorununda oluşan 

şiddeti gösteriyor. “Türkiye’nin sıkıntısı şurada: 

Ara nedenlerin oluşturduğu zaafiyet, derin ne-

denlerle çok rahat kaşınabiliyor ve beslenebiliyor. 

Bu zafiyeti bitirmek için içeriyi demokratikleşti-

rerek onarmaya başladığınızda dışardaki el içeriyi 

“adamları” üzerinden karıştırabiliyor. Türkiye, bu 

fasit döngüyü bir türlü kıramıyor” 

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı olayları gö-

rünce Kapmaz’ın analizlerine katılmamak müm-

kün değil. Siyasal muhalefetin ve muhalif aydın-

ların bunların hepsini görmezden gelip, hatta 

görmeyip suçu tümüyle mevcut iktidara yıkması 

gerçekten insanı sükût-u hayale uğratıyor. Elbette 

muhalefetin, iktidarın bütün edimlerine katılması 

beklenemez. Ancak ülkenin karşılaştığı sorunların 

farkında olmaması veya farkında olarak bunu bir 

siyaset malzemesi olarak kullanması, ikisi de bir-

birinden tehlikeli bir durum.

Yukarıda tarifini yaptığımız anlamda 

Türkiye’nin bir beka sorunu vardır. Bu, iktidarın 

ve muhalefetin ortak sorunudur. Geminin için-

de yapılan kaptanlık mücadelesi değildir. Gemi-

nin su almasına dönük bir meseledir. Kaptan da 

kaptanın yedeği de yolcularla aynı gemide. Asıl 

mesele gemiyi sahil-i selamete mümkün olan en 

güvenli ve hızlı ulaştırma meselesidir. Dolayısıyla 

31 Mart yerel seçimleri Türkiye’nin girdiği yolu 

tersine çevirecek bir sonuçla bitmemelidir.

31 Mart Genel Seçimlerinin Önemi

  Yakın bir zamanda cumhurbaşkanlığı yöne-

tim sistemine geçen Türkiye her geçiş döneminde 

yaşanması kaçınılmaz olan bir sıkıntılı dönemden 

geçiyor. Parlamenter sistemden yeni bir sisteme 

geçişin zorluklarını yaşıyor. İdarede bazı sorun-

lar olmasına ve son 5-6 sene içinde yaşanan zor-

lukları rağmen Türkiye bir türbülansa kapılmadı. 

Bunda 15 Temmuz askeri darbe girişiminden 

sonra kurulan AK Parti-MHP ittifakının etkin bir 

rolü olduğu aşikâr. Bu ittifak sayesinde Türkiye 

siyasi istikrarını sağladı hatta yönetim sistemini 

değiştirebildi.

 AK Parti-MHP bu yerel seçimlere Cumhur 

İttifakı olarak giriyor. Bu ittifakın İstanbul başta 

olmak üzere Ankara ve benzeri bazı büyükşehir 

belediyelerini kazanması durumunda, merkezi 

iktidarın varlığı tartışma konusu yapılamayacak-

tır. Merkezi iktidarın Türkiye’yi götürmek istediği 

istikametin tersi bir yöne Türkiye sürüklenemeye-

cektir. Ayrıca AK Parti, farkında olduğuna inan-

dığımız sorunları halletmek ve ortamı rehabilite 

etmek için zaman ve güç elde etmiş olacaktır.

 Türkiye’nin önünde normal şartlarda hiçbir 

seçimin yapılmayacağı dört yıllık bir süre vardır. 

Bu süre iktidarın artılarını geliştirmek/çoğaltmak, 

eksilerini/zaaflarını/yanlışlarını gidermek için ye-

terli bir süredir. Erdoğan liderliğindeki siyasal 

iktidarın bu süreyi iyi değerlendireceğini ummak 

için yeterli sebepler de vardır.
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  BİR SÜREÇ OLARAK “İLERİ CUMHURİYET”

“Ey inananlar, Allah’a, peygambere ve içinizden 

emredecek kudret ve liyakat sahibi olanlara itaat 

edin. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bir şey-

de ihtilafa düştünüz mü o hususta Allah’a ve Peygam-

bere müracaat edin; bu hareket hem hayırlıdır hem 

de sonu pek güzeldir.” (Nisâ , 4/59).

“Şüphesiz ki, bir kavim kendini değiştirmedikçe, 

Allah da onları değiştirmez.” (Ra’d, 13/11)

“Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renk-

lerinizin farklı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz 

ki bunda, bilenler için ayetler vardır.” (Rûm, 30/22)

“Ve onlar Rablerine icabet ederler, namaz kılar-

lar. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine 

verdiğimiz rızıktan da infak ederler…” (Şûrâ, 42/38)

“Üç kişi yolculuğa çıktıkları takdirde, başlarına 

aralarından birisini emir tayin etsinler.” (Ebu Da-

vud, 2241)

Öncelikle şunu söylememiz gerekir 
ki, insanlar arasındaki yönetim iliş-
kisi yaratılıştan sahip oldukları 
fıtri bir durumdur. Bu durum 
sadece insan-insan ilişkileri 
açısından değil insan-
hayvan, insan-tabiat 
ilişkileri açısından 
da geçerlidir. Top-
luluk hâlinde 
yaşıyor olmak 
kaçınılmaz ola-

rak yönetim ilişkilerinin açığa çıkması sonucunu 
doğurur.

İkincil olarak; insanlar genel olarak içinde 
doğdukları hâli doğal, meşru, olması gereken, 
geçerli bir durum olarak kabul ederler. Bu du-
rum aile, mahalle, toplum, inanç, kültür, ticaret, 
siyaset vb. bütün alanlar için geçerlidir. Örnek 
vermek gerekirse; babadan oğula tevarüs eden 
hanedanlıkla yönetilen bir toplum hanedanlığın 
varlığını, meşruluğunu değil nasıl el değiştirmesi 
ve iktidara hangi hanedan bireyinin gelmesi ge-
rektiğini sorgular. Hanedanlık o toplum için verili 
bir doğrudur ve onlara göre tartışılması yersizdir. 
Aynı durum aile yapıları, erkek ve kız çocukları-
nın durumu, toplumda kimin hangi rolü üstlene-
ceği gibi konularda da geçerlidir.

Modernizm öncesi toplumlarda (yani 
uzun insanlık tarihi boyunca) yönetim 

yapılarını insanların hayat tarzları 
(göçebe-yerleşik) geçim kaynakları 

(tarım-ticaret-yağma ve çapul), 
ulaşım şartları, coğrafi konum, 

iklim şartları, nüfus yoğun-
luğu, etnik çeşitlilik vb. 

belirlemiştir. Moder-
nizmin ortaya çıkışı 

ile birlikte ulaşım, 
iletişim, üretim 
yoğunluğu ve 
çeşitliliği, top-

İleri Cumhuriyet ya da Şura Cumhuriyeti diye adlandırdığımız 
yapı bağımsız aydın ve fikir adamlarının omuzlarında 
yükselecektir. Fikir adamları cumhurun temsilcileri olarak 
mevcut dünya sisteminin değişmesi, bilgi ve adaletin hüküm 
sürdüğü bir yapının inşası için ön saflarda yer almalıdır. 

Bir Süreç Olarak 
“İleri Cumhuriyet”

Temel HAZIROĞLU



33

 Umran • Mart 2019

  BİR SÜREÇ OLARAK “İLERİ CUMHURİYET”

lumlar, devletler, uluslararası karteller arasındaki 
rekabet ve etkileşim hızlanmış ve boyuna, kilosu-
na, cinsiyetine bakılmaksızın dünyanın bütün be-
beklerine (devletlerine, toplumlarına) aynı elbise 
(yönetim, yaşam tarzı) biçilmeye başlanmıştır. Bu 
artık kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde dur-
maktadır. Bize düşen, bu hâl ve şartta ne yapacağı-
mız ve bu duruma nasıl “Müslümanca” bir cevap/
çözüm üreteceğimizdir.

Sorunumuz Nedir, Ne Yapabiliriz?

İnsanların bir arada yaşaması ve bu birlikte-
liklerini sağlıklı olarak sürdürmesi onların hukuk-
larını ve iktidarlarını nasıl belirlediklerine ve uy-
guladıklarına bağlıdır. Tarihte olduğu gibi bugün 
de yönetim ve yönetimin belirlenmesi İslâm dün-
yasının ve insanlığın önemli tartışma konuların-
dan biri olmuştur. Maalesef 
İslâm dünyası da insanlık da 
bu konuda başarılı bir sınav 
verememiştir.

Bu noktada sağlam bir 
özeleştiriye girişmenin vakti 
gelmiştir. Tarihimizle yüz-
leşmeli ve gerekli dersleri 
çıkarmalıyız. Geçmişte olan 
her şey meşru olmadığı 
gibi bugün de bize örnek-
lik oluşturmaz. Hatta bazen 
tam zıddı bile olabilir; çün-
kü suimisal yani kötü misal, 
misal olarak kabul edilemez. 
Örneğin geçmişte sahabe-
nin anlaşmazlığa düşmesi ve birbirine girip kan 
akıtması doğru olmadığı gibi, bugün bundan ders 
çıkararak bizim birbirimize girmememiz, parça-
lanmamamız ve bunun için her türlü önlemi al-
mamız mecburiyet olabilir. Yoksa onlar kavga etti 
bizim de etmemizde sakınca yok, diye düşünmek 
büyük aymazlıktır. O yüzden tarihte yaşanmış, 
bugün de İslâm dünyasında varolan iç çatışmala-
rın ve iktidar kavgalarının kökenine inmeli, kuşa-
tıcı ve kapsayıcı çözümler oluşturmalıyız. Bunun 
için insan fıtratını, zaaflarını vb. göz ardı etmeden 
en iyi, akılcı ve adaletli çözümü bulmak için gay-
ret sarf etmeliyiz.

Bugün bile söz konusu iç kavgaların ve kanlı 
olayların olması bu konuda ne kadar çok gayret 
göstermemiz gerektiğinin önemli bir göstergesi-

dir. Zira dünyada iç çekişmeler sonucu çıkan kav-
galarda ölenlerin büyük bir çoğunluğu maalesef 
Müslümanlardır. Üzülerek belirtmek gerekir ki, 
öldürenlerin de büyük çoğunluğu yine Müslüman 
olduğunu söyleyen insanlardır.

Bütün bu olumsuz gelişmeleri sadece dıştan 
gelen etkiler ve kurulan oyunlarla izah edemeyiz. 
Evet onların da bu karışıklıkta payı büyüktür, isti-
fade ettikleri doğrudur. Ancak içinde bulunduğu-
muz hâlin ve idraksizliğin buna etkisi inkâr edile-
mez. Özellikle tarihi ve sosyolojik olarak düşünce 
dünyamızın ifrat ve tefrit üzerinden ve tekfir yo-
ğunluklu devam etmesi burada önemli bir etken-
dir. Bu arada en aydınlarımızın dahi demokrasi, 
insan hakları, özgürlük ve barış gibi insanlığın 
kazanımı olan evrensel insani değerlere, bize ait 
olmayan sözüm ona değerler maskesi ile mesafeli 

yaklaşmaları büyük bir han-
dikaptır. Hele hele bizde in-
san hakları yok kulluk var, 
özgürlük arayışı Allah’a is-
yanın bir ürünüdür vb. yak-
laşımların sergilenmesi bü-
yük bir aymazlıktır. Bu hem 
şiddete kapı aralaması hem 
de Batılı egemenlerin ekme-
ğine yağ sürmesi açısından 
üzerinde dikkatle durulması 
gereken bir husustur.

Tarih boyunca yöne-
tim ve yönetimin belirlen-
mesi ile ilgili birçok sü-
reç yaşanmıştır. Yönetim 

ve iktidar konusunda Platon’dan İbn Haldun’a, 
Machiavelli’den Beydaba’ya kadar birçok alim ve 
filozof kafa yormuşlar, eserler vermişlerdir. Zama-
nın şartlarına göre bu eserler yöneticilere, iktidar 
sahiplerine yol gösterici olmuştur.

Tarihte yönetim öncelikle aile eksenli başlamış, 
kuşaktan kuşağa bu şekilde süregelmiştir. Zaman 
içinde ise hanedan eksenli bir yapıya dönüşmüş-
tür. Süreç içinde, adaletin sağlanması konusu aile 
veya hanedanın yönetime geliş biçiminden, diğer 
bir ifadeyle yönetenin yönetme salahiyetini nere-
den aldığından daha önemli görülmüş, yönetim 
ne şekilde tesis edilirse edilsin adalet meşruiyet 
kriteri olma özelliği kazanmıştır. Sonraki aşamada 
ise adalet talebi yerini yine korurken yönetimin 
geliş biçimi de en az adaletle muamele koşulu 
kadar önem kazanmış, yoğunluklu olarak gün-

Tarihte yaşanmış, bugün de 
İslâm dünyasında varolan iç 
çatışmaların ve iktidar kavga-
larının kökenine inmeli, kuşa-
tıcı ve kapsayıcı çözümler oluş-
turmalıyız. Bunun için insan 
fıtratını, zaaflarını vb. göz ardı 
etmeden en iyi, akılcı ve ada-
letli çözümü bulmak için gay-
ret sarf etmeliyiz.
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deme gelmiştir. Böylece yönetimin oluşum biçi-

mi ve adaletin uygulanması çerçevesi birlikte yol 

alırken, süreç yönetimin geliş biçimini daha öne 

çıkarmıştır. İşte bu tarihi ve sosyolojik akış sonu-

cunda yönetimin, iktidarın yönetime geliş biçimi 

neredeyse adaletten daha önemli görülüyormuş 

gibi bir algı oluşmuştur. Bu görüş, kişilerin ada-

letin de tesisi konusunda dolaylı da olsa bir irade 

beyan etmeleri sebebiyle yanıltıcıdır. İnsanların 

reylerinin ve iradelerinin sonucu oluşan iktidar-

ların daha meşru görülmesinin açık dayanakları 

vardır. Fakat halkın iradesini baz alan özgürlükçü 

yönetimlerin kalıcı olabilmesi için yönetsel açıdan 

da güçlü olmaları gerekmektedir. 1789 Fransız 

Devrimi’nin hemen sonrasındaki kaos ortamın-

da Napolyon yönetiminde İmparatorluk rejimine 

geçilmesi; özgürlükçü fakat yönetsel açıdan zayıf 

Weimar Cumhuriyeti tecrübesinden sonra Hitler 

yönetiminde Nazilerin iktidara gelmesi gerçeği 

unutulmamalıdır. Bütün bunlara rağmen insanlı-

ğın yönetim anlayışında geldiği nokta birçok za-

yıflığına, kusuruna rağmen bugüne kadarkilerin 

en iyisidir. Aranacaksa bunun gerisine düşmeden 

daha ilerisi aranmalıdır ki, amacımız budur ve ça-

balarımız bu yöndedir.

İnsanlar birlikte, dayanışarak ve yardımlaşa-

rak yaşarlar. İnsanların özgür iradeleri ile “insani 

birliktelik”te yer almaları, beklenen ve olağan ol-

duğu kadar varoluşsal bir durumdur. Bu nokta-

da insanların özgür iradeleri ile bizzat kendileri 

üzerinde egemen olmaları ne kadar önemli ve ha-

yati ise toplumların özgür iradeleri ile yönetime 

katılmaları, yönetimi/iktidarları belirlemeleri de o 

kadar önemli ve hayatidir. Bu, tüm insanlar için 

olduğu gibi aydınlar için de hak olmanın ötesinde 

görevdir. Aydının, bu görevin özgürce ifasında ön-
cülük etmesi beklenir.

Toplumların iç barışı, dayanışması ve yardım-
laşması insanların yönetime ve sürece katılmaları 
ile sağlanabilir. Bunu ancak toplumsal çoğunlu-
ğun iradesi ve rızası ile oluşmuş bir iktidar sağ-
layabileceğine göre meşru olan da odur. Buna 
Cumhurilik diyoruz. Yönetime ve iktidara gelişi 
halkın iradesine dayanmayan idareler tüm tutum 
ve davranışlarından bağımsız olarak, gelişleri iti-
bariyle gayrimeşrudur. 

Resûlüllah (s.a.v.) hem erkeklerden hem de 
kadınlardan onay (biat) alarak ve yerine aday 
göstermeyerek toplumun yönetilmesi konusunda 
önemli bir gelenek başlatmıştır. Tam bu noktada 
devlet yönetiminin “şura” yoluyla oluşması, yöne-
tilmesi ve sürdürülmesinin önünü açmış, onun te-
mel bir esas olarak alınmasını işaret etmiştir. Dört 
halifenin her birinin bir tür seçimle (şura-istişare-
biat) işbaşına gelmiş olması da önemli bir örnek-
lik oluşturmuştur. Daha sonra gelen halifelerin 
bir kısmı Araplarda yaygın olan kabile ve asabiyet 
kaygılarıyla bu geleneği maalesef zayıflatmışlardır. 
Burada maruf olma ve hukuk konusuna bir açık-
lık getirmekte fayda var: Âl-i İmran suresi 104. 
ayetinde geçen, iyiliği emretmek ve kötülükten 
sakındırmak olarak anlam bulan “Emri bil maruf 
nehyi anil münker” aynı zamanda marufu emret-
meyi, başka bir ifadeyle tarif edilmiş, açık, net, 
bilinen ve beyan edilen üzerinde yaşamayı yani 
hukuku emrediyor, aksini ise yasaklıyor. Bu yüz-
den, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Müslüman-
ların geçmiş tecrübelerinin hepsini meşru görmek 
ve bunlardan esinlenip arkalarına sığınmak doğru 
bir tutum değildir. Çünkü her yönetim zamanının 
ruhunu taşır, her çağa uygun standart bir yöne-
tim arayışı beyhude bir çabadır. Tarif edilmemiş, 
muğlak ve aşırı belirsiz (garar) bir atmosfer meşru 
olmadığı gibi, fitne ve fesada açık bir ortam da 
oluşturur. O yüzden bugün geçmiş tecrübelerden 
de istifade ederek açık, net ve berrak kurallar or-
taya koymalı, diğer bir deyişle hukuk oluşturmalı, 
onun üstünlüğü için çaba sarf etmelidir. Yöneti-
min meşruiyeti ve dayanağı bu hukuk olmalıdır.

Bu çağda zamanın ruhuna da uygun olan 
çözümün ilk adımı, iktidarın halkın reyiyle el 
değiştirmesini sağlamaktır. Başka bir deyişle yö-
neticilerin, iktidarın halkın çoğunluğu eliyle oluş-
turulmasına zemin hazırlamaktır. Fitne ve nifakı 
ortadan kaldırmak, krizlerden ve kanlı iç çatış-

İktidarların taleplerine dur diyen, yapı-
lacak her icraatı adalet, vicdan ve ahlak 
süzgecinden geçiren, yöneticilerin her 
alanda belirleyici olmasına set çekerek 
bilginin namusunu koruyan ve yönetimi 
her alanda denetlemeye talip aydınlar, 
fikir adamları ile bu sistemi kurabilmek 
için çalışmalara acil bir şekilde başla-
malı ve platformlar oluşturulmalıdır.
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malardan kurtulmak için iktidara gelme biçimi ve 
yöntemi her halükarda meşru olmalıdır. İktidarın 
halkın çoğunluğunun iradesiyle belirlenip oluş-
turulması kadar bunun belli dönemler itibariyle 
tekrarlanması da hayati önem taşımaktadır. Süre 
ve güç olarak sınırları çizilmemiş her yönetim az-
gınlaşır ve zalim bir hâle gelir. O yüzden “Cum-
hurilik” bugün için en uygun tek 
çözümdür.

Kendi tarihimizi ve 
külliyatımızı,“Dinde zorlama 
yoktur. Gerçekten hak, batıldan 
iyice ayrılmıştır. Tağut’u inkâr 
edip, Allah’a inanan kimse kop-
mak bilmeyen sağlam bir kulpa 
sarılmıştır. Ve Allah, Semi’dir, 
Alim’dir,” (Bakara, 2/256) ger-
çeğinin ışığında yeniden gözden 
geçirmeliyiz. İstişare ve şura kav-
ramlarına yeni anlamlar ve yeni 
açılımlar yüklemenin zamanı 
gelmiştir. Şuranın hem oluşu-
mu hem de kararlarının bağlayıcılığı önemli bir 
imkân olarak önümüzde durmaktadır.

İktidar ihtiraslarını engellemeyi, kula kulluğu 
ortadan kaldırmayı daha fazla ertelemek bizi tarih 
önünde sorumlu tutacaktır. İktidar ihtirasının tek 
çaresi, halkın özgür iradesinin devreye alınması, 
diğer deyişle Cumhuriyetin tesis edilmesidir. Bu-
nunla da yetinilmemeli, fıtrattan kopan insanların 
tekrar fıtratı araba çabalarının ürünü olan cumhu-
riyet, insan hakları, özgürlük, barış, hukuk vb. ev-
rensel insani değerleri “yetmez bilinci” ile savun-
malı ve daha ötesini aramak ve talep etmek için 
gayret etmeli, başka bir deyişle “İleri Cumhuriyet” 
tesis edilmesi için çalışılmalıdır. Peygamberimiz’in 
“Üç kişi yolculuğa çıktıkları takdirde, başlarına 
aralarından birisini emir tayin etsinler!” (Ebu Da-
vud, 2241), “Ümmetim dalalet üzerine ittifak et-
mez,” (İbn Mace, Fiten 8), “Allah’ın yardımı ce-
maatle beraberdir,” (Tirmizi, Fiten 7; Nesai, Tah-
rim 65) ve “Cemaat rahmet, ayrılık azaptır,” (Ah-
met b. Hanbel, 4/278, 375) hadisleri bize bu ko-
nuda geniş ufuklar oluşturmaktadır.

Doğuştan kazandığı özgür irade (cüzi irade) 
ile kendi hayatı üzerinde egemen olan insanla-
rın, hayatlarını doğrudan etkileyen yöneticileri 
seçme hakkına sahip olması son derece normal, 
beklenen, gerekli ve doğal bir durumdur. Bu se-
beple egemenliğin temeli milletin genel iradesi-

ne dayanmalıdır. Milletin tek ve gerçek hakem ve 
hakim yapılması milletin topyekun bütünlüğünü 
sağlamakla kalmayacak aynı zamanda ülkenin 
hür ve bağımsızlığına da imkân sağlayacaktır.

Bu arada, fıtratı/İslâm’ı arama çabalarının bir 
ürünü olan ve insanlığın kazanımı olarak görül-
mesi gereken, tüm dünyada tartışılıp yaygın olarak 

kullanılan, bir yönüyle göksel/ila-
hi otoritenin yerine yersel/beşeri 
bir otorite ikame etmeyi andıran 
demokrasi tecrübesinden de isti-
fade edilebilir, edilmelidir. Ancak 
bunu yeterli görmeyerek, toplum 
iradesini ve fıtrata uygun yaşam 
talebini daha güçlü şekilde orta-
ya koyacak bir demokrasi fikrini 
geliştirmeli, yaygınlaşmış fakat 
anlamından koparılmış adlan-
dırmamızla söyleyecek olursak, 
ileri demokrasiyi talep etmekten 
geri durmamalıyız. Bununla bir-
likte İslâm siyaset düşüncesinin 

potansiyeli ve imkânları içerisinde, bugün için en 
iyi yönetim biçimi olarak görünen demokrasiden 
daha üstün, daha adil, daha insani ve daha ahlâkî 
bir siyaset anlayışı ve idare tarzı ortaya koyma ça-
bası da alabildiğine yoğun bir şekilde sürmelidir. 
Zira hiçbir sistem mutlak değildir ve her ortaya 
konan düşüncenin her zaman daha iyisi, daha ile-
risi vardır. Kendini üreten, yenileyen ve yeniden 
inşa eden geleneğimiz buna imkân vermektedir.

Halkın iradesinin yönetime yansıtıldığı, ço-
ğunluğun yani cumhurun görüşünün iktidarı be-
lirlediği, ancak azınlık (az olanların) haklarının 
da garanti altına alındığı, iktidarın değişiminin 
seçimle olduğu ve iktidarın meşruiyetini bura-
dan aldığı, temel hakların, özgürlüklerin ve ada-
letin/hakkaniyetin esas alındığı yönetim biçimine 
“Cumhuriyet”, Cumhuriyetin derinleşerek gelişti-
rilmesine ve toplumsallaşmasına “İleri Cumhuri-
yet” diyoruz.

Temel insan hak ve özgürlüklerinin korunup 
teminat altına alındığı, seçilmiş meşru iktidar dü-
şüncesinin esas görüldüğü, iktidarın seçimle de-
ğiştiği, ilkelerin ve hukukun baskın olduğu, sis-
temin ve kurumsallaşmanın toplumsallaştığı idare 
şekli Cumhuriyettir. Bu şekilde geliştirilen, şura-
nın esas alındığı yönetim biçimine “Şura Cumhu-
riyeti” diyoruz. 
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Tarihsel Yönetim Süreciyle İlgili 
Genel Bir Tespit ve Teklif

Tarihi süreç boyunca iyi insan olmakla-iyi yö-
netici olmak, ahlaken doğru olanla-siyaseten doğ-
ru olan arasında dönem ve şartlara göre azalıp art-
sa da hep bir makas var olagelmiştir. Büyük im-
paratorluklar kuran, çok geniş alanlara hükme-
den iktidar sahipleri genel olarak acımasız, taviz-
siz, katı yönetimleriyle dikkat çekmişlerdir. Attila, 
Cengiz Han, Hülâgu, Jül Sezar bu yöneticilerin en 
bilinen örnekleridir. Bizim tarihimizde de en bi-
linen örnek merhametli karakterine rağmen baş-
ta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere padişahların 
devletin bekası için kardeş katli dahil birçok hak-
sız uygulamaya cevaz vermiş olmalarıdır. Günü-
müz dünyasında da farklı bir durum yoktur. Dev-
letler, kurumlar, iktidar sahibi ticari yapılar çıkar-
ları için ve varlıklarını devam ettirebilme adına 
bütün insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına ala-
bilmekte, sıradan insanların hayatına toplu olarak 
kastetmekten çekinmemektedirler. 

Bu sorunun çözümü için iyi insan-iyi yönetici, 
ahlaken doğru-siyaseten doğru arasındaki maka-
sın iyice daraltılıp kontrol altına alınması; müm-
künse ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu 
yapmak zor fakat imkânsız değildir ve bu konu-
da en büyük görev aydınlara, entelektüel biriki-
me sahip insanlara düşmektedir. Tarihten bugüne 
süregelen bu hâli değiştirmek tabiri caizse “Eski 
köye yeni adet” getirmek zamanı gelmiştir.

İkinci olarak; tarih boyunca maddi ve manevi 
bilgi ve bu bilginin sahipleri iktidarların emrinde 
olmuşlar, iktidarları ayakta tutmak için payan-
dalık görevini yerine getirmişlerdir. Sasaniler’de, 
Eski Mısır’da, Roma ve Bizans’ta, Çin’de, Emevi ve 
Abbasiler’de, Osmanlı’da hep bu yapıyı görürüz. 
İktidar sahipleri iktidarlarını devam ettirebilmek 
için hep âlimlere, bilginlere, filozoflara ihtiyaç 
duymuşlardır. Günümüzde de durum farklı değil-
dir. Bilim insanları, âlimler, araştırmacılar devlet-
leri ve uluslararası tekelleri ayakta tutmak için var 

güçleri ile çalışmaktadırlar. Maalesef genel olarak 

bu birliktelikler insan hayatını hiçe sayan, büyük 

insan topluluklarını köleleştiren sistemler inşa 

etmektedirler. 

Tabii olarak bilim adamlarının, âlimlerin, filo-

zofların, araştırmacıların hatta sanatçıların yöneti-

cilerle birlikte çalışmalarında bir beis yoktur. So-

run birlikte çalışmakta değil çalışmanın şeklinde-

dir. Geçmişten günümüze kadar bu birliktelik-

te, piramidin tepe noktasında hep iktidar sahip-

leri olmuş, maddi ve manevi ilimlerin sahipleri alt 

katmanlarda yer alarak piramidin ayakta durma-

sını sağlamışlardır.

Teklifimiz ve yapmamız gereken şey bu yapı-

yı tersyüz ederek (maddi ve manevi) bilgiyi/bilimi 

piramidin tepe noktasına yerleştirmek, iktidarın 

bilgiyi yönetmesine ve yönlendirmesine son vere-

rek bilginin iktidarı yönetmesini ve yönetenlerin 

sınırlarını belirlemesini sağlamaktır. Bunu yapma-

dığımız sürece iktidar sahiplerinin bilgi sahiple-

rini de kullanarak dünyayı, geleceğimizi felakete 

sürüklemelerinin önüne geçemeyiz.

İktidarların taleplerine dur diyen, yapılan her 

icraatı adalet, vicdan ve ahlak süzgecinden geçi-

ren, yöneticilerin her alanda belirleyici olmasına 

set çekerek bilginin namusunu koruyan ve yöne-

timi her alanda denetlemeye talip aydınlar, fikir 

adamları ile bu sistemi kurabilmek için çalışmala-

ra acil bir şekilde başlanmalı ve platformlar oluş-

turulmalıdır.

“İleri Cumhuriyet” ya da “Şura Cumhuriyeti” 

diye adlandırdığımız yapı bağımsız aydın ve fi-

kir adamlarının omuzlarında yükselecektir. Fikir 

adamları cumhurun temsilcileri olarak mevcut 

dünya sisteminin değişmesi, bilgi ve adaletin hü-

küm sürdüğü bir yapının inşası için ön saflarda 

yer almalıdır. ‘Âlimin ölümü âlemin ölümüdür.’ 

uyarısından hareketle ilim/âlim modernizm/ma-

teryalizmin kölesi haline gelmemeli ve kendisiyle 

birlikte insanlığı da yokoluşa sürüklememelidir.

İnsanlar birlikte, dayanışarak ve yardımlaşarak yaşarlar. İnsanların özgür iradeleri 
ile “insani birliktelik”te yer almaları, beklenen ve olağan olduğu kadar varoluşsal bir 
durumdur. Bu noktada insanların özgür iradeleri ile bizzat kendileri üzerinde egemen 
olmaları ne kadar önemli ve hayati ise toplumların özgür iradeleri ile yönetime katıl-
maları, yönetimi/iktidarları belirlemeleri de o kadar önemli ve hayatidir.
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K entleşme ile 

belediyeci l ik 

arasında tarihsel 

ve sosyolojik bir-

liktelik söz konu-

sudur. Nitekim 

modern belediye-

cilik, sanayileşme 

süreciyle birlikte 

gelişmiştir. Bele-

diyecilik yalnızca 

imar içeren bir mevzu değil aynı zamanda sos-

yal, ekonomik ve siyasi içeriğe de sahip olan bir 

mevzudur. Türk modernleşmesi ile belediyecilik 

arasında paralellik olduğunu gösteren en önemli 

göstergelerden biri 1850’li yıllarda belediye ku-

rumlarının inşa edilmesidir. 

Yerel yönetimler; 19. yüzyılda yapılanmaya 

başlamış ve devletin bir parçası hâline gelmiştir. 

Osmanlı’da belediye; mahalle, vakıf ve loncaların 

yerine getirdiği hizmetleri üstüne aldığı gibi vali-

liğin hizmetlerinin bir kısmını da üzerine almıştır. 

Böylece belediyecilik siyasetin bir parçası hâline 

gelmiştir. Vakıfların okul, kütüphane, aşevi ve 

barınma evi açma gibi yaptığı hizmetleri beledi-

yeler de yapmaya 

başlamıştır. Ancak 

devletin merkezi 

otoritesi güçlendi-

rilirken sivil ira-

denin zayıflaması 

gibi bir zaafa da 

yol açılmıştır. Mo-

dernleşme ve Batı-

lılaşma arzusuyla 

19. yüzyılda “dev-

leti yeniden yapılandırma” isteği ve merkeziyetçi-

liği güçlendirme politikaları belediyeciliğin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

19. yüzyılın sonunda yapılanan belediyecilik 

sistemi, 20. yüzyıl Türkiye’sinde de ufak değişik-

liklerle birlikte hâlâ varlığını devam ettirmektedir. 

1930 yılında yeni bir yasa çıkarılsa da temel un-

surlar devam ettirilmiştir. Nahiyeden belediyeye 

olan dönüşüm, köy ve kasabaların belediye hâline 

getirilmesini sağlamıştır. Cumhuriyet döneminde 

kentleşme süreci belediyeler üzerinden sağlanmış-

tır. Bu kentleştirme arzusu 2012 yılında çıkarılan 

6360 sayılı Belediye Kanunu ile devam ettirilmiş-

tir. Türk toplum dinamiğini sağlayan köy ve ma-

“Medine/şehir” kavramına sahip medeniyetin çocukları olarak 
alternatif bir belediyecilik anlayışı geliştiremedik. Sanki bir 
medeniyetin hafızası sıfırlanmış çocuklarının belediyeciliğine 
şahit olundu. Kadim tarih ve irfana sahip olması gereken 
belediye yöneticilerinin “perişanlaştırılmış” belediyeleri devralıp 
normal duruma getirmelerini başarı olarak görmek üzücüdür!

Gönül Belediyeciliği Söyleminden 
Vakıf Belediyeciliği Tasavvuruna

Ahmet DAĞ
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halle yapılarının buharlaşmasına da yol açan bu 

yasa, uygulanan yerlerin -doğudan batıya, kuzey-

den güneye şehirlerin (Kocaeli, Tekirdağ, Samsun, 

Trabzon, Mersin, Mardin vs.)- “İstanbullaşma” 

sendromuna katılmalarına neden olmuştur. Her 

ne kadar hizmetlerin daha iyi yapılabilmesi için 

çıkarılmış bir yasa olsa da başta köylerin yapısı ol-

mak üzere Türk toplum dokusuna zarar vermek-

tedir. Betonlaşma sürecini kırsala doğru evrilten, 

adeta yasalaştırılan süreç 

betonun medenileşmeyi, şe-

hirleşmeyi ve kültürleşmeyi 

sağladığının zannedilmesine 

yol açmıştır. 

Seküler Kafes Hâline Gelen 
Şehirler

Son yıllarda “betonlaş-

ma” ve “apartmanlaşma” 

sürecine tabi olmanın ve ek-

lemlenmenin ötesinde aynı 

zamanda bu sürecin katali-

zörü olan ticaret, bürokra-

si ve siyaset alanında etkin 

olan Müslümanlar, tüm me-

deniyet köklerini terk ettiler. 

Bunun neticesinde insan-

mekân/şehir gerçekliğini 

de ıskaladılar. Kentlerin, 

değerleri, tarihi mekânları 

öldürdüğünü ve ekonomik 

sorunları doğurduğunu 

düşünen ve “Kentler de-

ğerlerimizi öldürmektedir, modern kent ölüler 

diyarıdır.” diyen Lütfi Bergen’e göre kentler; dini/

manevi unsurları yok edip maddi/seküler unsur-

ları ikame eden “seküler kafesler” hâline gelmiştir. 

Modern ve gösterişli konutlar yapma adına 2012 

belediye/kentleşme yasası ile bugün inşa edilen ve 

yaşanan kentlerde, insan hafızasından uzaklaşmış 

ve kendine yabancılaşmıştır. Modern rasyonalist 

tutumla inşa edilen AVM kültürü, müslümanları 

mahallesinden ve toprağından sürerek mekânı ve 

tarihi olmayan bireylere dönüştürmektedir. 

Tüm bunların meydana gelme süreçleri, önce 

Konya ve Kayseri daha sonra Ankara ve İstanbul 

belediyeleri örnekleri üzerinden gerçekleştirilen 

belediyecilik anlayışına bakıldığında görülebi-

lir. Bu oluşumu sağlayanların, kök paradigma ve 

medeniyet kökleriyle temayüz edemedikleri anla-

şılmaktadır. Ankara’da yapılanlar şehrin ruhuna 

zarar vermezken -çünkü şehrin maksadına uygun 

kentleşme veya modernleşmenin devamı sağlan-

mıştır- İstanbul’da yapılanlar şehrin ruhuna zarar 

verip ciddi yabancılaşmayı da meydana getirmiş-

tir. Çünkü Yahya Kemal 

Beyatlı’nın dediği gibi tarihi 

olan şehirlerin ruhu ve ha-

fızası vardır, tarihsiz şehirler 

ise ruhsuz ve hafızasızdır. 

Bu bağlamda İstanbul 

örneği son derece ehemmi-

yetlidir. Çünkü medeniyet-

lerin beşiği olarak isimlen-

dirilen İstanbul, payitaht/

başşehir yapılarak kıymeti 

bilinmiş, insanlığın hayran 

olduğu bir şehirdir. Payi-

taht, tüm sarsıntılara ve 

sorunlara rağmen Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerine 

kadar devlet ve halk tarafın-

dan hem demografik hem 

de kültür ve tarih açısından 

korunmaya çalışılarak yağ-

malanmasına müsaade edil-

memiştir. Ama ne yazık ki 

Cumhuriyet tarihi boyunca 

adeta cezalandırılmış bir şe-

hir olan İstanbul hem dev-

let hem halk tarafından talan edilmiştir! Her iki 

şehir; İstanbul Hükümeti-hain, yeni paradigma-

nın sembolü olan Ankara Hükümeti-kurtuluşçu 

dualitesine uygun inşa edilmiştir. Ankara, önemli 

ve saygı değer bir şehir olarak lanse edilirken İs-

tanbul kıymet bilmeyenlerin kol gezdiği bir yurt 

olarak onların merhametine terk edilmiş bir şehir 

muamelesi görmüştür. 

Kendi paradigmasını inşa etmek isteyen Cum-

huriyet döneminde, saltanat paradigmasının 

sembolü olan İstanbul, kültür ve tarih yağma 

nesnesi hâline gelmiştir. İstanbul; Yeşilçam üze-

AVM ve kule ekseninde bina-
laşma-betonlaşmadan bunalan 
insanların hâlini gören parti 
genel başkanları ve belediye 
başkan adayları; yol, köprü, 
asfalt ve kaldırım vb. vaatlerin 
yerine park-bahçe-vadi, kültür-
sanat mekânları vs. vaadinde 
bulunarak kent insanının ruhu-
nu aradığı şehri inşa etmeye 
dair seçim vaatleri verme süre-
cine girmişlerdir. Çünkü beto-
nun insan ruhunu doyurma-
dığı geç olsa da anlaşılmıştır. 
Bununla birlikte kentsel dönü-
şümün betonlaşma sürecini 
daha da kapsamlı bir proje 
hâle getirmesi ön görülemeyen 
bir netice olmuştur.
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rinden gençlerin kaybolduğu, bol para kazanı-

lan/taşı toprağı altın olan, yağmanın, talanın ve 

kakofoninin uğrak yeri bir diyar tasavvurudur. 

Tüm mekan-tarih/hafıza tasfiye edilmiş ve nostal-

ji-melankolinin mekanı hâline gelmiştir. Ankara 

belediyeciliği modern kent tasavvurunu; yollar, 

viyadükler, köprüler ve binalar üzerinden inşa 

ederken İstanbul belediyeciliği ise tarihi-hafızayı 

kuşatan gökdelenleri önceleyen ve apartmanlarla 

insanı yutan bir içeriğe sahip olmuştur. Patlayan 

çöp şehir, derelerin ve kanalizasyon suların al-

tında kalan şehir, yığınlar şehri kaderini yaşamış 

ve foseptik çukuruna düşen insanları olmuştur. 

Karakoç’un serzenişiyle “Baştan sona işportacılar 

pazarı” hâlini hiç yitirmeyen bir şehir oldu ve hâlâ 

bu kaderi yaşamaktadır. 

“Medine/şehir” kavramına sahip medeniyetin 

çocukları olarak alternatif bir belediyecilik anlayışı 

geliştiremedik. Sanki bir medeniyetin hafızası sı-

fırlanmış çocuklarının belediyeciliğine şahit olun-

du. Kadim tarih ve irfana sahip olması gereken 

belediye yöneticilerinin, “perişanlaştırılmış” bele-

diyeleri devralıp normal duruma getirmelerini ba-

şarı olarak görmek üzücüdür. Yaklaşık yirmi beş 

yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yöneti-

mini elinde bulunduran ve bir medeniyetin ço-

cukları olduğunu söyleyenleri göz önünde bulun-

durursak -medeniyet ruhu bağlamında- bir hayal 

kırıklığı ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. 

İstanbul büyük bir köy olmaktan kurtulamamış 

ve daha da büyük bir köy hâline dönüşmektedir. 

Bu “büyük köyün” farkı kulelerin eklenmesidir ki 

2002 öncesi 3218 metre olan gökdelen uzunluğu 

neredeyse beş kat artarak 15341 metre olmuş-

tur. Oysa yatay mimariye, kadim olan mimariye 

ve doğaya saygılı mimari anlayışına sahip Turgut 

Cansever, “muhafazakârlar” tarafından çok sevil-

mesine ve ismi anılmasına rağmen bu meseleyi 

hayatı boyunca başta iktidara, belediye yönetici-

lerine ve bürokrasiye izah edemedi. Bu durumun 

en açık göstergesi rahmetli Turgut Cansever’in 

“fikirlerini savunduğunu söyleyenlerin kendine iş 

vermediğini” bizatihi ifade etmesidir. Cansever’in 

imar ettiği binaların, İslâmî/muhafazakâr camiaya 

ait olmayıp paradoks olarak seküler kesime ait 

olması, itibar edilmeyişin en büyük göstergesidir.

 

Vaatlerin Dönüşümü

AVM ve kule ekseninde binalaşma-

betonlaşmadan bunalan insanların hâlini gören 

parti genel başkanları ve belediye başkan adayla-

rı; yol, köprü, asfalt ve kaldırım vb. vaatlerin ye-

rine park-bahçe-vadi, kültür-sanat mekânları vs. 

vaadinde bulunarak kent insanının ruhunu aradı-

ğı şehri inşa etmeye dair seçim vaatleri verme sü-

recine girmişlerdir. Çünkü betonun insan ruhu-

nu doyurmadığı geç olsa da anlaşılmıştır. Bunun-

la birlikte kentsel dönüşümün betonlaşma süre-

cini daha da kapsamlı bir proje hâle getirmesi ön 

görülemeyen bir netice olmuştur. Tüm gelinen sü-

reçte çıkış noktası, “Belediyecilik gönül işidir” ifa-

desi olmuştur. 
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Şehirler büyütülürken şehre eklenen yeni 

mekanlar, kadim şehre uygun olması gerekirken 

kadimi emip yok eden çağdaş kentler istilasını 

meydana getirmiştir. Tarihe yani ruha ve hafı-

zaya sahip şehirlerde yapılan çalışmalar kadimi 

korumak yerine “modern kent” adına şehirlerin 

tahribatına yol açmıştır. “Edirne’yi modern şe-

hir hâline getirelim” ifadesi, ülke müslümanları-

nın veya şimdilerde kullanılan isimlendirmeyle 

muhafazakârların “modernleşmeye” tabi oldukla-

rının açık bir göstergesidir. 

Oysa şehrin imarı, insanın inşasını ve imarını 

doğurmaktadır. Şehirler tarihsiz-ruhsuz-hafızasız 

hâle gelirken insanları ise savrulan, yığılan ve an-

lamsızlaşan varlıklar hâline getirilmiştir. Oysa ilk 

defa ifade edildiği gibi “belediyecilik gönül işidir” 

yani esas olan vakıf belediyeciliğidir. Mevcut ikti-

dar, Trakya dışında (Çanakkale, Edirne, Kırklare-

li ve Tekirdağ) Marmara bölgesindeki önemli be-

lediyeleri (Bolu-15, Bursa-15 yıl, Düzce-25 yıl, İs-

tanbul-25 yıl, Kocaeli-15, Sakarya-25 yıl) en az 

15 yıldır elinde bulundurmaktadır. İslami veya 

muhafazakâr kesimin siyasal parti ve geleneğin 

kök geleneklerine, irfan ve hikmetine uygun şehri 

inşa etmede çok başarılı olduğu söylenemez. Şe-

hirlerde tarihî, kültürel ve çevresel doku koruna-

mamış, bu doku büyük tahribat görmüştür. Ayrı-

ca bu şehirlerin insanları ihmal edilip kadim gele-

neğin öğretileri aktarılmamıştır. 

Marmara bölgesinde rakam olarak 23 milyon 

insanın yaşadığı söylense de fiilen 30 milyon in-

sanın yaşadığı ve dolaşımda olduğu düşünülmek-

tedir. Şimdilerde Marmara bölgesi; ciddi iktisa-

di, içtimai ve hukuki sorunlar yaşamaktadır. Bazı 

tahminlere göre 2050 yılında -abartılı olsa da- İs-

tanbul nüfusu 48 milyonu bulacaktır. Ülkenin 

doğum oranı dikkate alındığında nüfus artışının 

nedeninin doğum oranından daha çok iç ve dış 

göçler olduğu açıktır. Kilometrekareye düşen in-

san sayısının yüksek rakamlara ulaşması özelde 

İstanbul’un genelde Marmara bölgesinde bulunan 

şehirlerin ciddi sorunlarla karşılaşmasını doğura-

caktır. 

AK Parti yerel yönetim olarak kendi yöneti-

minde olan şehirleri ve hükümet olması nedeniy-

le de kendi yönetiminde olmayan şehirleri koru-

yarak geliştirmek amacında olmalıdır. Hususiyet-

le Anadolu şehirlerinin doğası ve tarihi korunması 

gerektiği gibi burada yaşayan nüfusun korunması 

hatta örnek köy projelerini hayata geçirip nüfusun 

Marmara’dan geri dönüşü sağlanmalıdır. 2018 

TÜİK rakamlarına göre köy nüfusu oranı %7,5’a 

kadar düşmüştür. Aşağı yukarı aynı nüfus oranı-

na sahip Almanya’nın ise köy nüfusu oranı %15 

civarındadır. Ziraatın gereklerini yerine getirdiği 

düşünüldüğünde Almanya’nın mahsul alma ora-

nının bize göre daha fazla olması söz konusu-

dur. 1 milyonun üzerinde 4 şehri (Berlin (3,8), 

Hamburg, (1,9) Münih (1,6) ve Köln (1,2) mil-

yon) olan Almanya’nın nüfus yoğunluğunu dağı-

tımından dolayı bizim şu an yaşadığımız ve ileride 

daha çok yaşayacağımız sorunları yaşamamasına 

rağmen köy nüfusunun düşmesine yönelik önlem 

almaya çalışırken bizde siyasetçilerin, yerel yöne-

ticilerin, iktisatçı ve sosyal bilimcilerin bu konuda 

söyleyecek bir şeylerinin olmaması düşündürücü 

ve sorun teşkil edici bir durumdur. 

Bir İmkân Olarak Vakıf Belediyeciliği

Nüfus dağılımıyla birlikte Bergen’in sık sık dile 

getirdiği 10-15 tane yeni şehir inşa etme amacı ta-

şınmalıdır. “İslam Şehri” tecrübesine sahip müslü-

manların “İslam Şehri” tasavvuruna sahip olmayı-

şının neticesinde “vakıf belediyeciliğinden” daha 

çok “rant belediyeciliği” egemen olmuştur. Şim-

dilerde hâli hazırda “gönül belediyeciliği” kavram 

ve söylemi üretilmişken “vakıf belediyeciliği” diye 

ifade ettiğim sürece dönüşmenin teorik ve pratik 

düzlemi inşa edilmelidir. Bu inşa edilme sürecin-

de siyaset-bilgi, siyasetçi-bilge ilişkisi kurulup ha-

yata geçmesi sağlanmalıdır. 
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Şimdiye kadar yanlış belediyecilik uygulama-

ları; şehrin kente, cemiyetin yığına ve insanın ay-

lağa dönüşmesine yol açtı. Çünkü şehirdeki doku 

öldürülünce “kent canavarı” ortaya çıktı. Kent 

canavarının ortaya çıkışı, mahallenin dolayısıyla 

mahallelinin ve onun en önemli unsuru olan ai-

lenin metamorfoza uğramasına neden oldu. Ma-

halleyi kaybedince insanı kaybetmiş olduk. Ma-

halle, insanın insanlaşma sürecinin yaşandığı bir 

mekandı. Oysa yerel yönetimlerin hatası netice-

sinde mahalledeki evler otele dönüşürken içinde 

barınanlar ise oraya ait olmayan “konaklayıcılar” 

durumuna düştü. Bunun en bariz örneği Osmanlı 

döneminin “ulema semti” olan Fatih’in şimdilerde 

içinde bulunduğu içler acısı hâlidir. 

Son 15 yılda Fatih; göçmenlerin barındığı, 

uygun olmayan hayat tarzının yaşandığı, işlerin 

yapıldığı mekân hâline gelmiştir. Fatih, bu kaderi 

yaşarken diğer şehirler de AVM merkezli kent an-

layışına teslim olmuştur. Bu bağlamda İnegöl’ün 

kadim şehir merkezi, adeta yeni kent tarafından 

yutulmasına trajik bir örnektir. Muhafazakârların 

kent tasavvuru; AVM’ye, tüketime, lüks konutlara 

ve köyü-kırsalı terk edip park-bahçe üzerinden 

yapay olana yönelmiştir. Bu tasavvur, takvadan 

daha çok imaja yönelen kadınsı/dişil bir tasavvu-

ra dayanmaktadır. Oysa muhafazakârlar, imajdan 

daha çok asıla dönme çabasını edinmelidirler. 

Dolayısıyla Selçuklu-Osmanlı şehir tasavvuruna 

dönmeleri gerekir. Köylüyü ve kırsalı yitirmeden 

mahalleyi yeniden tesis etme amacını yalnızca in-

sanı merkeze alan ve ona dayanan bir tasavvuru 

değil yaratıcıya ve doğaya dayanan bir tasavvuru 

esas alan vakıf belediyeciliği teşkil edilmelidir. 

Bu bağlamda muhafazakârların en büyük so-

runu, siyaset ile ahlakı dolayısıyla Bergen’in ifade 

ettiği gibi fıkıh ile şehri uzlaştıramamalarıdır. “Gö-

nül belediyeciliği” bir slogan olarak değil bilge si-

yasetçiler ve akademisyen-düşünürlerle bir araya 

gelerek nazari-ameli birliktelik arz edecek “vakıf 

belediyeciliğine” dönüşmelidir. Hem İstanbul öze-

linde hem de Türkiye genelinde geçmiş yıllarda 

yapılan hatalar yapılmamalı, mekanı ve insanı yok 

eden uygulamalardan ivedilikle vazgeçilmelidir. 

Mekân-şehir inşa etmenin aynı zamanda insanı 

inşa etmek olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. 

Yalnızca mekân sermayemizin değil aynı za-

manda insan sermayemizin de yok olduğunu tes-

pit ederek mekânı koruyup insanı ve cemiyeti 

inşa sürecini başlatmalıyız. Bu bağlamda mekanı-

tarihi-hafızayı ve kırsalı koruyarak insanını da ko-

ruyan belediyecilik örnekleri olarak, 2018 yılı Ey-

lül ayında katıldığım “Tarihi Yaşatmak, Şehri Ya-

şatmak” sempozyumu vesilesiyle bulunduğum 

Kastamonu belediyeciliğini ve orada tanıştığım 

hizmetlerinden bilgi sahibi olduğum Sakarya-

Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkahraman’ın 

çalışmalarını verebilirim. Tekrar aday gösteri-

len mevcut belediye başkanı ve ekibi, basit fakat 

önemli ve kolay olmayan bir iş olarak kırsalı-köyü 

ve tarihi mekanı koruyarak insanın kimyasının 

bozulmasını engellemişler, diyebilirim. 2018 yı-

lında 600 binin üzerinde ziyaretçi alan Kastamo-

nu, insanların tarihe-mekana-hafızaya ve kırsala 

olan özlemini göstermektedir. Mevcudu koruma 

ve imar etme başarısını gösteren kasabayı tekrar 

dirilten Özkahraman ve ekibinin yönettiği Tarak-

lı ise yılda yaklaşık 250 bin turist ağırlamaktadır. 

Almanya’da dahi köyü özleyen dönmek ora-

nı %40’larda ise çarpık kentleşmeye sahip ülke-

mizde bu oran daha yükseklerde iken betonlaş-

ma sendromuna girmiş belediyecilik anlayışından 

artık kurtulmak gerekir. Hazır “gönül belediyeci-

liği” sloganını önemli bir yaklaşım ve fırsat bile-

rek, bu sloganın nazari ve ameli düzlemini inşa 

edecek kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Gönül 

belediyeciliğinin benim ifade olarak kullandığım 

“vakıf belediyeciliği” hâline gelmesi için üzerinde 

kafa yorulması, siyasetçilerin, bürokratların, aka-

demisyen ve düşünürlerin ortaklaşa hakiki çalış-

malar yapması gerekiyor. 

Mahalleyi kaybedince insanı kaybetmiş 
olduk. Mahalle, insanın insanlaşma süre-
cinin yaşandığı bir mekândı. Oysa yerel 
yönetimlerin hatası neticesinde mahalle-
deki evler otele dönüşürken içinde barı-
nanlar ise oraya ait olmayan “konak-
layıcılar” durumuna düştü. Bunun en 
bariz örneği Osmanlı döneminin “ulema 
semti” olan Fatih’in şimdilerde içinde 
bulunduğu içler acısı hâlidir.
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16 Nisan 2017 Refe-
randumu Türkiye 

siyasetine yeni bir boyut 
kazandırdı. Hem sistem-
sel ve kurumsal anlamda 
hem de partilerin siyaset 
etme pratiğinde köklü 
yenilikler yaşanmaya baş-
landı. Cumhurbaşkanlığı 
seçilme şartı olan %50 
artı 1’in icbar ettiği ittifaklar sistemi 16 Nisan 
sonrası oluşan yeni politik kültürün temel para-
metrelerinden birini teşkil etmektedir. 24 Haziran 
seçimleri ittifakların seçmen karşısındaki ilk cid-
di sınavıydı ve seçimlerden sonra da seçimlik bir 
ittifak olarak addedilip ‘herkesin kendi yolunda’ 
siyasete devam edeceği söylemleri vardı. Ancak 
31 Mart yerel seçim atmosferinin iyice hissedil-
meye başlandığı Eylül-Ekim 2018 itibaren hızla 
24 Haziran öncesi ittifaklar tesis edildi. CHP de 
hem yerel seçimlere giden süreçte ittifak kurma-
da erken davrandı hem de ittifak mantığını bir 
hayli genişleterek adeta bir ‘torba ittifak’ mantığı 
geliştirdi. AK Parti’ye kaybettirme olasılığı olmak 
şartıyla birçok ve birbirinden bağımsız ismi bu 
torbada bir araya getirdi. Şüphesiz bu ittifakların 
kazanımları kadar riskleri de olduğu bir gerçek. 

İttifaklar ve Geçişgenlikler

Esasında yerel seçimlerde partilerin ittifak 
yapmasının önemli riskleri var. Bunun birkaç se-
bebinden bahsedilebilir. İlk olarak yerel seçimler 
Türkiye’de salt yerel dinamikler üzerinden bir 
anlama sahip değildir. Mevcut iktidarın durumu, 

ülkenin genel siyaseti, 
ekonomik ve toplumsal 
huzursuzluklar seçmeni 
yereli değil de geneli göz 
önünde tutarak oy kul-
lanmaya itebilmektedir. 

Bu da Ankara’da masa 
başında yapılan ittifakla-
rın ve belki de o bölgenin 
yerel dinamiklerine çok 

uygun olarak çıkarılan bir adayın başarısız olma-
sına sebep olabilmektedir. İkincisi yerel seçimler 
tüm boyutlarıyla parti merkezleri tarafından koor-
dine edilemeyebilmektedir. İYİ Parti (İP)nin Mer-
sin adayında yaşadığı kriz gibi bir il başkanlığının 
kusuru yüzünden İP’nin güçlü adaylarından birisi 
kendi partisinden seçime katılamayacaktır. Kaldı 
ki, Mersin İP’nin güçlü olduğu iddia edilen birkaç 
ilden birisiydi. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi büyükşehirleri ittifak karşılında Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP)’ne bırakan İP’nin Mersin gibi 
bir yerde aday çıkaramaması kuvvetle muhtemel 
hiçbir büyükşehir kazanamama gibi bir sonuç do-
ğuracaktır. Bu da bir klik ya da bölge partisi değil 
de Türkiye’yi yönetme iddiasında olan bir parti 
için bazı soru işaretlerini beraberinde getirecektir. 

Yerel seçimlerde ittifak yapılmasının belki de 
en riskli boyutu partiler arası geçişgenliklerin tam 
tespit edilememesidir. 24 Haziran seçimlerindeki 
ittifaklarda da seçmenin partiler arası geçişgenlik-
leri seçim sonrası en çok tartışılan meselelerden 
birisi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı adayı ile parti-
ye ayrı ayrı oy verme imkânının olması ve Halkla-
rın Demokratik Partisi (HDP)’nin baraj problemi 
yaşaması en bariz sebeplerdi. 24 Haziran’da gö-

CHP’nin gerek önemli ilçelerde gerekse de büyükşehirlerde “geleneksel 
CHP’li” profiline uyan adayı neredeyse yok gibi. Daha çok ya sağ kökenli 
olması ve CHP’li olmaması dolayısıyla sol/seküler tabandan eleştirilen 
ya da HDP ve küçük sol partilerin hassasiyetlerine göre belirlendiği 
için ulusalcı/Kemalist taban tarafından eleştirilen adaylar söz konusu.

31 Mart’a Giderken CHP

Yunus ŞAHBAZ

Meral Akşener                                                  Kemal Kılıçdaroğlu
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rüldüğü kadarıyla AK Parti’den Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP)’ne bir oy kayması söz konusu ol-
muşken CHP’den de İP’ye ve HDP’ye önemli mik-
tarda oy geçişi yaşanmıştı. Yerel seçimlerde de esa-
sında benzer bir durum var; yani belediye başkanı 
ile meclis üyeliklerine ayrı ayrı oy verme imkânı 
benzeri stratejik oylamaları gündeme getirebilir. 
Dolayısıyla partilerin belediye başkan adayları ile 
meclis üyelikleri için aldıkları oy miktarları ara-
sında bir paralellik oluşmayabilir. Özellikle seçim-
lere ittifakla girilen yerlerde bu durumun yaşana-
bileceğini söyleyebiliriz. 

İttifaklar noktasında 31 
Mart’ı 24 Haziran’dan ayıran 
en önemli farklılıklardan bi-
risi, HDP’nin büyükşehirler-
de Millet İttifakına eklem-
lenmesi ve İstanbul, Ankara 
ve Mersin gibi kritik yerler-
de CHP’nin adayını destek-
leyeceğini açıklaması. Ha-
tırlanacağı üzere, HDP’nin 
24 Haziran’da Doğu böl-
gelerindeki oyları düşmüş 
ve Batı metropollerinden 
gelen stratejik oylar sayesin-
de HDP barajı geçebilmişti. 
HDP’nin büyük şehirlerde-
ki oy artışı büyük oranda 
CHP’nin aleyhine olarak 
gelişmektedir. Zira HDP’nin 
AK Parti tabanından aldığı 
oylar büyük oranda Doğu 
bölgelerindendir ve Batı 
şehirlerindeki sol/sosyalist 
oyların HDP açısından bir 
karşılığı vardır. 

CHP, Ankara ve İstan-
bul gibi şehirlerde HDP’yle 
anlaşarak hem kendisin-
den HDP’ye oy kayışının önüne geçmek hem de 
HDP’nin mevcut oylarını kendi adayında konsoli-
de etmeye çalışmaktadır. Ancak büyük şehirlerde 
CHP adaylarının oyunun CHP+HDP oyları kod-
lanması doğru bir aritmetik ortaya çıkarmayacak-
tır. Zira HDP’nin 7 Haziran 2015’te zirveye çıkan 
oyları 1 Kasım ve 24 Haziran’da düşmüş ve HDP 
bu oylarını ancak CHP’den gelen oylarla telafi 
edebilmiştir. Dolayısıyla CHP ve HDP’nin oyları 
iki ayrı partinin toplam oyları şeklinde değerlen-
dirilemez. İkisi arasındaki geçişgenliklerin ve es-

nekliğin büyük şehirlerde fazla olması böyle bir 
değerlendirmeyi imkânsız kılmaktadır. 

Kimlik ve Aday Karmaşası

CHP’nin son yıllarda bir programının olma-
ması, partinin kimlik sınırlarının aşınması ve 
adeta bir kimlik krizine girmesi çokça eleştirilir. 
Bunda açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinin de 
önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Zira 
Kılıçdaroğlu partinin mevcut kimliğini ne tam 
reddedebildi ne de kendisi partiye yeni kimlik 
kazandırabildi. Bunun yerine istikrarlı bir şekil-

de partiyi %65-35 sarma-
lındaki %35’lik dilimin 
dışına da hitap edebilecek 
bir yapıya kavuşturma-
ya çalıştı. Abdüllatif Şener 
ve Mehmet Bekaroğlu gibi 
isimler de Sezgin Tanrıkulu 
gibi isimler de aslında hep 
bu arayışın bir sonucuydu. 
Kılıçdaroğlu’nun partiyi 
genişletme, bir kitle parti-
si haline getirme gayretleri 
anlaşılabilir. Ancak Kılıçda-
roğlu ne kendi liderliğinin 
böyle bir girişime öncülük 
edebileceğini ispatlayabildi 
ne de bunu belli bir çerçe-
vede, ideolojik söylemlerle 
meşrulaştırabildi.

Hep karşılaştırıldığı gibi, 
Bülent Ecevit de ‘70’lerin 
Türkiye’sinde CHP adına 
radikal bir isimdi. Ancak 
Ecevit bir halk desteği sağ-
layabildi ve partiyi bir hayli 
kitleselleştirebildi. Bunda en 
önemli faktör Ecevit’in hem 

siyasetin içinden gelen, siyaseti bilen bir figür ol-
ması hem de yaptığı yenilikleri meşrulaştırabile-
cek entelektüel bir birikiminin olmasıydı. Zira Ke-
mal Tahir’in Devlet Ana’sını önemseyen, hakkında 
bir yazı bile yazabilen bir Ecevit portresi vardı. 
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi kısmen de 
olsa radikal bazı değişiklikler yapılabilmesi için 
en azından Ecevit düzeyinde bir söylemi tuttura-
bilmesi ve bunu da önce kendi kitlesine sonra da 
diğer parti tabanlarına aksettirebilmesi gerekir. 

Oysa Kılıçdaroğlu ikisini de yapamadı ve sağ-
da kredisi kalmayan isimleri kendi partisine ala-

24 Haziran’da görüldüğü kada-
rıyla AK Parti’den Milliyetçi 
Hareket Partisi MHP)’ne bir oy 
kayması söz konusu olmuşken 
CHP’den de İP’ye ve HDP’ye 
önemli miktarda oy geçişi 
yaşanmıştı. Yerel seçimlerde 
de esasında benzer bir durum 
var; yani belediye başkanı ile 
meclis üyeliklerine ayrı ayrı oy 
verme imkânı benzeri stratejik 
oylamaları gündeme getirebi-
lir. Dolayısıyla partilerin bele-
diye başkan adayları ile meclis 
üyelikleri için aldıkları oy mik-
tarları arasında bir paralellik 
oluşmayabilir. Özellikle seçim-
lere ittifakla girilen yerlerde 
bu durumun yaşanabileceği-
ni söyleyebiliriz.
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rak hem sağ seçmenden umduğunu bulamadı 
hem de kendi tabanında bir meşruiyet yaratama-
dı. Buna bir de, parti içi iktidar mücadelesinde 
koltukta kalma amacı da eklenince CHP parti içi 
hesapların partinin birincil gündemi olduğu bir 
parti haline geldi. Nihayetinde gelinen aşamada 
ise 31 Mart seçimlerinde CHP Ankara ve İstanbul 
gibi iki büyükşehirde neredeyse tipik ‘sağ’ kabul 
edilebilecek iki adayla seçime giriyor. 

31 Mart seçimlerine giden süreçte CHP hem 
Ankara ve İstanbul’da sağ seçmenden oy alabile-
cek isimleri aday gösterdi hem de parti içi tartış-
malara hayli enerji sarf etti. İstanbul adayı Ekrem 
İmamoğlu’nun mevcut Beylikdüzü başkanı ol-
ması bu tespite bir aykırılık teşkil etmeyecektir. 
Zira İmamoğlu CHP’nin geleneksel ulusalcı ta-
banının çok da kabul edebileceği bir isim değil. 
Hem kendisi ve ailesinin siyaset kökenleri hem 
de kampanyasına başlamadan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la görüşmesinde de görülebileceği gibi 
farklı bir tonda siyaset dili üretmeye çalışması 
CHP’nin geleneksel kodlarıyla çok da uyumlulaş-
tırılabilir tavırlar değil. Kaldı ki, İmamoğlu’nun 
sağ seçmenden bir teveccüh görebilmesi de hayli 
tartışmalı. Tanınma problemi, karşısında Bina-
li Yıldırım gibi farklı siyasi pozisyonlarda rüştü-
nü ispatlamış güçlü, sempatik bir adayın olma-
sı İmamoğlu’nun seçim sürecindeki en önemli 
handikapları olarak göze çarpmakta. İstanbul’un 
ilçelerinde sert geçen CHP’nin aday belirleme sü-
recinin de İmamoğlu’nun işini zorlaştırdığı söy-
lenebilir. Nihayetinde de sağ seçmeni kendisine 
çekme noktasında, kişisel PR üzerinden üretilen 

algı dışında İmamoğlu’nun elinin pek de güçlü ol-
madığını tespit etmek gerekir. 

Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın kişisel PR’ı açı-
sından İmamoğlu’na göre daha avantajlı olduğu 
söylenebilir. En azından tanınma gibi problemi 
yok Yavaş’ın. Fakat Yavaş’ın en önemli dezavantajı 
arkasında ciddi bir parti/örgüt desteğinin olma-
ması. Yavaş’ın kendisi CHP’li görünmekten hep 
kaçınan birisi. Seçim sürecindeki vaatlerinden bi-
risi de belediyeyi siyasetsiz yönetmek. Yavaş’ın bu 
söyleme başvurmasının temel sebebi Ankara’nın 
Etimesgut, Sincan, Keçiören, Altındağ gibi ciddi 
oy potansiyeli olan ve fakat CHP’ye mesafeli, mil-
liyetçilik temayüllerini ulusalcı anlamda değil de 
muhafazakâr milliyetçilik olarak kodlayabileceği-
miz seçmen kitlesinden oy alabilmek. Bu yüzden 
de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la polemiğe girmek-
ten kaçınıyor; kendisini aday gösteren CHP’den 
hemen hiç bahsetmiyor ve sanki bir parti ya da 
ittifak adayı değil de daha çok bağımsız bir aday 
gibi hareket ediyor. Yavaş’ın stratejisinin zayıf yanı 
ise, bu tutumunun CHP’li seçmende yarattığı hu-
zursuzluk. Zira Yavaş zaten CHP örgütünün çok 
da benimseyerek aday gösterdiği bir isim değil. 
Dahası, CHP’nin Ankara’daki kaleleri diyebilece-
ğimiz Çankaya ve Yenimahalle seçmeni Yavaş’ın 
tutumunun aksine daha ‘hınçlı’, sert ulusalcı bir 
tabanı ifade ediyor. Dolayısıyla da Yavaş’ın siyaset-
siz belediyecilik söylemi garanti gördüğü CHP’li 
seçmen üzerinde olumsuz bir etki bırakıyor. 
CHP’li seçmen buna rağmen Yavaş’a oy verebilir; 
2014’te birçok ‘-e rağmen’ olmasına karşın oyu-
nu vermişti. Fakat Demokratik Sol Parti (DSP) 
Yavaş’ın bu planını sekteye uğratabilir. Özellikle 
Çankaya’daki geleneksel CHP seçmeninin, par-
tiye duyulan öfkeyle de paralel olarak, DSP al-
ternatifine yönelmesi de küçümsenmeyecek bir 
ihtimal olarak karşımızda durmaktadır. Dolayı-
sıyla CHP’nin kimlik krizine ek olarak Ankara ve 
İstanbul’da adaylar noktasında da uyumsuzluklar 
ya da doğru bir ifadeyle açmazlarla seçmen karşı-
sına çıktığını söylemek mümkün. 

DSP’nin Kontrası

Öte yandan, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin it-
tifak sistemini baltalayacak bir gelişme oldu. Bu 
da CHP’de aday gösterilmeyen önemli isimlerin 
partilerine küserek DSP’den aday olmasıydı. Avcı-
lar, Silivri, Şişli gibi ilçelerin isimleri CHP’den is-
tifa edip DSP’den aday oldu. Ayrıca DSP İstanbul 
ve Ankara gibi büyükşehirlerde de aday çıkardı. 

CHP’nin son yıllarda bir programının 
olmaması, partinin kimlik sınırları-
nın aşınması ve adeta bir kimlik krizi-
ne girmesi çokça eleştirilir. Bunda açık-
çası Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinin de 
önemli bir faktör olduğunu düşünüyo-
rum. Zira Kılıçdaroğlu partinin mevcut 
kimliğini ne tam reddedebildi ne de ken-
disi partiye yeni kimlik kazandırabildi. 
Bunun yerine istikrarlı bir şekilde par-
tiyi %65-35 sarmalındaki %35’lik dili-
min dışına da hitap edebilecek bir yapı-
ya kavuşturmaya çalıştı.
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  31 MART’A GİDERKEN CHP

Özellikle Ankara’da eski Çankaya belediye başka-
nı Ali Haydar Yılmaz’ın aday gösterilmesi CHP’nin 
ittifak adayı Mansur Yavaş’ın işine zorlaştırmışa 
benziyor. Mevcut durumda DSP’nin güçlü oldu-
ğu bir il neredeyse yok gibi. Ancak birkaç ilçeden 
olası bir DSP başarısından söz edilebilir. DSP’nin 
doğrudan CHP’yi hedef alması ve söylemlerini ıs-
rarla Sol, Atatürkçü temalar üzerinden kurması 
kendisine bir alan açtığının da göstergesi. Bunun 
hem seçimler anlamında hem de seçim sonrasında 
CHP’yi hayli rahatsız edeceğini söyleyebiliriz. 

DSP’nin 31 Mart öncesindeki çıkışını CHP’nin 
mevcut durumunu göz önünde tutarak anlamlan-
dırmak daha isabetli olacaktır. CHP daha genel 
anlamda ister HDP’ye yanaşmak şeklinde olsun 
isterse de sağ isimlere açılmak anlamında olsun 
katı Kemalist, ulusalcı tabanında bir hayal kırıklı-
ğına dönüşmüş durumda. Parti oylarının temelini 
oluşturan bu ulusal kesimin 2014’teki Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu 
vakasıyla başlayan, ‘tıpış tıpış oy verme’ söyle-
miyle büyüyen büyük bir hayal kırıklığı var. Parti 
liderliği bu hayal kırıklığını gidermeye çalışmak 
yerine bu kitleyi ‘banko’ seçmeni olarak görüp 
hep ‘diğerlerine’ açılmanın ve ulaşmanın derdine 
düştü. DSP’nin tam da bu vasatta bu hayal kırık-
lığından yararlanmaya çalıştığını görüyoruz. Söy-
lemlerinde ısrarla CHP’yi hedef alıyorlar; CHP’nin 
Saadet Partisi (SP)’ne bile gösterdiği müsamahayı 
kendilerine göstermediğini iddia ediyorlar. Üste-
lik de CHP’nin ittifak önerilerini reddetti DSP. Ge-
nel Başkan Önder Aksakal’ın ‘CHP kapatılmalı!’ 
sözleri de gelinen noktayı en net açıklayan ifade 
olsa gerek. 

DSP’nin söylemlerini bu kadar sertleştirme-
sinde sağ kökenli adayların yanı sıra CHP’nin 
HDP ile artan münasebetinin etkili olduğunu 
söylemek mümkün. Kılıçdaroğlu’nun partiye bir 
çerçeve ve yörünge çizememesinin bir sonucu da 
CHP’nin fazlaca HDP’yle temas kurması oldu. 24 
Haziran’da bu temas daha dolaylı ve seçmenin 
stratejik oyları vesilesiyle kurulmuşken 31 Mart’a 
giden süreçte daha açık bir şekilde tesis edildi. 
HDP’nin büyükşehirlerde CHP’yi desteklemesine 
karşılık meclis üyeliklerinde HDP’ye kontenjan 
verileceği iddia edilmekte. Bundan da ötesi, Ka-
dıköy gibi bazı yerlerde HDP’ye çok yakın isim-
ler aday gösterildi. Bunun da CHP’li seçmenin bir 
kısmında bazı tepkilere sebep olduğu gözlemlen-
mekte. Hatta Beyoğlu gibi bir ilçede Alper Taş gibi 
‘sosyalist’ bir ismin aday göstermek, Siverek’te Fa-

tih Mehmet Bucak gibi ismi aynı pota altında bu-
luşturmak masa başında mümkün; fakat bu isim-
lerin tabanda bir hayal kırıklığına sebep olduğu 
da bir gerçek. Üstelik bu aday belirleme sürecinin 
tüm teşkilatlardan ve parti hassasiyetlerden azade 
bir şekilde yürütülmesi; ‘biz belirledik, siz de oy 
verin’ gibi bir mantıkla hareket edilmesini de bun-
lara eklemek gerekir. 

Dolayısıyla en genel anlamda şunu söylemek 
mümkün; CHP’nin gerek önemli ilçelerde gerekse 
de büyükşehirlerde “geleneksel CHP’li” profiline 
uyan adayı neredeyse yok gibi. Daha çok ya sağ 
kökenli olması ve CHP’li olmaması dolayısıyla sol/
seküler tabandan eleştirilen ya da HDP ve küçük 
sol partilerin hassasiyetlerine göre belirlendiği 
için ulusalcı/Kemalist taban tarafından eleştirilen 
adaylar söz konusu. Sağ kökenli ve sol/seküler ta-
bandan gelmeyen adaylar CHP’li seçmeni HDP’ye 
iterken, HDP ve sola yakın isimler de CHP’li seç-
meni İP’ye itiyor. İstanbul ve Ankara gibi Büyük-
şehirler bu üçü arasında ittifak tesis edildiği için 
bu olgu tam ayırt edilemeyebilir ve sorun çıkar-
mayabilir ve fakat ilçelerde ve meclis üyeliklerin-
de bazı anormallikler görülecektir. Bu üç partinin 
büyükşehirlerde bu kadar benzemez olmasına 
rağmen elini güçlendiren en temel husus CHP’li 
seçmen için alternatif partilerin de CHP’nin ada-
yını desteklemesi. Dolayısıyla büyükşehirlerde 
CHP seçmeninin elini mahkûm eden bir tablo 
ortaya çıkmış görünüyor. Bu tabloya ilişkin en 
ayrıksı gelişme ve belki de CHP’nin daha doğ-
rusu Kılıçdaroğlu’nun bu planını bozan gelişme 
DSP’nin çıkışları oldu. Zaten elindeki oyları kon-
solide etmesi yeterli olmayan ve sağ seçmenden 
oy almak zorunda olan CHP’nin adayları DSP’nin 
çıkışlarıyla bir anlamda kontra atağa çıkmaya ça-
lışırken kendi kalesinde tehlike yaşamak duru-
munda kalabilirler. Bu tehlikelerin de gol olup ol-
mayacağı ya da CHP kalelerini ne kadar sarsacağı 
31 Mart akşamında belli olacaktır.
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İ kinci Dünya Savaşı 
sonrasında kurulan ve 

küreselleşme süreci ile 
tahkim edilen uluslarara-
sı düzenin temelleri sar-
sılmakta; mevcut düzene 
rengini veren ekonomik 
ve politik kuralların felse-
fi kökenleri bugünlerde tartışmaya açılmaktadır. 
Bu durum, son dönemde konu hakkında geniş-
leyen literatür, yayımlanan kitap, makale ve araş-
tırmaların konu dağılımından izlenebilmektedir.

Bir taraftan dünya ekonomisinde gelişmekte 
olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ağırlıklarının 
arttığı ve bu bağlamda ekonomi-politik denge-
nin tek kutuplu hegemonyadan çok kutuplu ve 
rekabetçi bir yapıya evrildiği ifade edilmekte; di-
ğer yandan ise statükoyu besleyen liberal düşünce 
sistematiğinin terkedilerek ulusal sınırları ve men-
faatleri esas alan korumacı paradigmanın trend 
hâline gelebileceği 2030 ya da 2050 yıllarına sari 
uzun vadeli projeksiyonlar dahilinde “yeni-mer-
kantilizm” ismiyle ortaya konulmaktadır. 

Hakikaten enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, 
finansal istikrarsızlıklar, yönetişim eksikliği, işsiz-
lik, siber ataklar, terör saldırıları, toplumsal istik-
rarsızlıklar, temel altyapı yetersizlikleri gibi etki-
leri küre geneline yayılan yüksek riskli gelişmeler 
göz önünde bulundurulduğunda ulus devletlerin 

korumacı reflekse bürü-
nerek kendi ekonomik 
güvenlik stratejilerine 
odaklanmaları daha da 
anlaşılabilir olmaktadır.

Son yirmi yıl için-
de sancılı fakat olduk-
ça ciddi bir dönüşüm 

sürecinden geçen Türkiye Cumhuriyeti de hem 
bahsi geçen küresel risklerle, hem jeo-stratejik 
konumundan kaynaklanan bölgesel gelişmeler-
le ve hem de ülke içindeki sosyo-ekonomik so-
runlar bütünüyle aynı anda mücadele edebilmek 
bakımından kendi ekonomik güvenlik mimarisini 
oluşturmak için gayret sarfetmektedir.

Ekonomi ve “Denge”

2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz-
den önemli dersler çıkaran Türk toplumu, bila-
hare gerçekleşen 2002 genel seçiminceki terci-
hi ile ekonomik krizin derin etkilerinin bertaraf 
edilmesi sorumluluğunu Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki AK Parti hükümetine tevdi etmiştir. 
Yüksek enflasyon, devalüasyon, banka iflasları ve 
ekonomik daralma gibi kronikleşmiş problemle-
rin gölgesinde ülke yönetimini devralan hükü-
met, ilk aşamada 2001 yılında IMF ile imzalanan 
stand-by anlaşmasını sürdürmeyi tercih etmiş ve 

15 Temmuz’dan bugüne AK Parti ile MHP arasında kuvvetlenerek 
sürdürülen ittifakının aritmetik bir beraberlik olmaktan ziyade, 
aynı mayadan yapılmış hamurların terkibi misalince köklü 
medeniyet mirasımızın temelleri üzerinde yükselerek dirayetli bir 
blok hâline gelmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘piyasa’ 
ile imtihanından güçlenerek çıkabilmesi mümkün olabilecektir.

Küresel İstikrarsızlıkta Son Perde: 
Türkiye’nin ‘Piyasa’ ile İmtihanı

Emre SAYGIN - Tahsin YAMAK
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cari makro ekonomik sorunların ana kaynağı olan 
kamu maliyesi dengesizliklerini kontrol altına ala-
bilmek maksadıyla “bütçe disiplini” olgusuna bü-
yük ehemmiyet atfetmiştir.

Bankacılık ve finans sektörünün yeniden ya-
pılandırıldığı, Türk lirasından altı sıfırın atıldığı 
ve çeşitli özelleştirme programlarının uygulandığı 
sıkı mali disiplin süreciyle birlikte enflasyon tek 
haneli rakamlara kadar inmiş, reel faiz oranları 
rekor denilecek düzeylere gerilemiş, dış ticaret 
hacmi genişlemiş, doğrudan yabancı sermaye gi-
rişinde önemli artışlar olmuş, tüketim harcama-
ları canlanmış ve genişleyen küresel likiditenin 
de katkısı ile ekonomi büyüme trendi içerisine 
girmiştir. Yine bu süreçte kişi başına düşen gelir 
artarken işsizlik oranları gerileme eğilimi göster-
miştir. Makro ekonomik göstergelerdeki olumlu 
sinyaller Türk Lirasına olan gü-
veni arttırmış ve nihayet görece 
fiyat istikrarı ve düşük reel ku-
run etkisiyle Türk Lirası değer 
kazanmıştır. 

Kararlı, piyasa aktörlerine 
güven veren iktisat ve maliye 
politikaları ile birlikte özellikle 
2002-2007 periyodunda örnek 
bir reform ve kaliteli bir büyü-
me dönemi geçirilmiştir. Ancak 
bu dönemde dahi Türkiye, sı-
cak para olarak tabir edilen ve 
kırılgan gelişmekte olan ülke 
ekonomileri açısından özellikle 
de küresel istikrarsızlık yaşan-
dığı zaman dilimlerinde yüksek 
risk teşkil eden kısa vadeli sermaye girişlerine da-
yalı modeli tam anlamıyla terk edememiştir. Bu 
nedenle Türkiye ekonomisi, 2008 yılında Amerik 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) başlayan ve nere-
deyse bütün ulusal ekonomileri önemli ölçüde 
etkileyen küresel mali krizin likidite daraltıcı 
etkisiyle kısmen daralma ve küçülme eğilimine 
girmiş; fakat AK Parti hükümetleri döneminde 
gerçekleştirilen düzenlenmeler ve bu perspektifte 
kararlılıkla sürdürülen mali disiplin uygulamaları 
çerçevesinde küresel mali krizin etkileri kısa sü-
rede giderilerek hızlı bir toparlanma göstermiştir 
(Bkz. Grafik 1). 

Küresel mali krizin “teğet” geçtiği istisnai geliş-
mekte olan ülkelerden birisi olan Türkiye, bu yıl-
lardan sonra iç siyasette genel ekonomiyi baskıla-

yan/daraltan bir gündem/atmosfer ile karşı karşıya 
kalmıştır. O günlerde tam olarak anlamlandırıla-
madıysa da AK Parti hükümetlerinin giriştiği bazı 
bölgesel ve hatta küresel uzantılı yumuşak güç 
hamleleri yerleşik düzenin sınırlarını zorladığın-

dan, statükonun yerli vekilleri 
tarafından planlı operasyonlar 
vesilesiyle adeta bir “terbiye” gi-
rişimine maruz kalmıştır. 

Sosyal ve siyasal psikoloji 
üzerinde derin tesirler doğuran 
MİT krizi, Gezi Parkı kalkışma-
sı, 17/25 Aralık yargı darbesi 
ve nihayet 15 Temmuz işgal 
hareketinin ekonomik işleyiş 
üzerindeki en önemli çıktısı, 
ülkenin uluslararası yatırımcılar 
nezdindeki güven ve itibar dü-
zeyini kısa sürede düzeltileme-
yecek şekilde “sorgulanır” bir 
boyuta taşıyarak risk düzeyini 

yükseltmek şeklinde tezahür etmiştir. Keza işin 
devlet yönetiminde sürdürülebilirliğe ve hukukun 
işleyişinde etkinliğe bakan boyutları da mezkûr 
risk primini olumsuz yönde etkilemiştir.

Diğer yandan, 2016 yılında ABD’de yapılan 
Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın 
ekonomik olarak sert ve korumacı politikalara 
yönelmesi, dış politikada hegemonik gücünü tah-
kim etmek amacıyla çeşitli nedenleri öne sürerek, 
birçok ülke üzerinde açıktan ve doğrudan operas-
yonlara girişmesi, Avrasya sathında Amerika do-
larının kudretine karşı gelişen alternatif oluşuma 
destek veren Türkiye için pek de olumlu gelişme-
lerin habercisi olmamıştır. Rahip Brunson süre-
ci ile başlayan ve bilahare hızlanan yoğun döviz 
kuru manipülasyonu, Cumhurbaşkanlığı hükü-

AK Parti hükümetleri-
nin giriştiği bazı bölgesel 
ve hatta küresel uzantı-
lı yumuşak güç hamlele-
ri yerleşik düzenin sınır-
larını zorladığından, sta-
tükonun yerli vekilleri 
tarafından planlı ope-
rasyonlar vesilesiyle 
adeta bir “terbiye” giri-
şimine maruz kalmıştır.

Grafik 1.
Ekonomik Büyüme Oranı (2001-2018)

Kaynak: TÜİK
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met sistemine geçiş ve teknokrat ağırlıklı kabine-
nin ekonomi yönetimine ağırlık vererek palyatif 
de olsa doğrudan bazı tedbirler yürürlüğe koyma-
sı neticesinde kısmen kontrol altına alınabilmiştir.

Buna karşın döviz kurundaki oynaklık riski-
nin ne denli büyük olduğunun belirgin şekilde 
açığa çıkmış olması, piyasa aktörlerinin beklenti-
leri ve kararları üzerindeki olumsuz etkisi dolayı-
sıyla fiyatlama davranışlarının bozulmasına neden 
olmuştur. Türk Lirasında değer kaybının süreceği 
beklentisi nedeniyle ithal girdi kullanılan mal ve 
hizmetlerin satış fiyatı, maliyetinin oldukça üze-
rinde belirlenmiştir. Bu kapsamda, sunulan mal 
ve/veya hizmetten bağımsız olarak enerji, nakliye, 
teçhizat gibi temel üretim girdilerinin ithal-bağım-
lı olması da fiyatlama davranışlarındaki bozulma 
katsayısını arttırmış ve fiyatlar genel düzeyindeki 
yükselişin önüne geçilemesi gittikçe zorlaşmıştır.

Bu noktada yapısal problemlerin aşılması su-
retiyle fiyat istikrarına üretim cihetinden kalıcı bir 
çözüm bulmak mümkünse de ilk aşamada kısır 
döngünün kırılması maksadıyla başvurulan en 
klasik çözüm yolu tüketim harcamalarını kısma-
ya matuf faiz artışları olmaktadır. Nitekim Merkez 
Bankası’nın şok faiz artışı ile enflasyondaki ani 
yükseliş yavaşlatılabilmiş; ancak kurum ve kural-
ları sağlıklı çalışmayan, düzenleme ve uygun re-
kabet koşulları bulunmayan iç piyasada “fırsatçı” 
davranışların önüne geçmek mümkün olamamış-
tır. Kuşkusuz yüksek faiz oranlarının piyasayı da-
raltan ve işsizliği arttıran yan etkilerinin de ayrıca 
dikkatlere sunulması gerekmektedir.

Bütün bu ahvalde, ekonomide iç ve dış den-
genin kalıcı şekilde sağlandığını söylemek müm-
kün değildir. Ve fakat bağımsız kararlar alabilen, 
bölgede ve dünyada etkin, güçlü bir devlet olma 

vizyonundaki Türkiye’nin sağlam bir ekonomi gü-
venliği mimarisi inşa etmesinin zaruri olduğu da 
ortadadır. Öyle ki son 17 yılda siyasal, toplumsal 
ve iktisadi bakımdan elde edilen kazanımların bir 
anda berheva olmaması için her zaman ileri sür-
düğümüz üzere, etkin işleyen ve yolsuzlukla mü-
cadele kapasitesi yüksek bir yönetim yapısı, gü-
ven veren ve dengeyi gözeten öngörülebilir piyasa 
düzenlemeleri, hızlı ve adil işleyen bir hukuk sis-
temi ile özellikle fikri ve maddi mülkiyet hakları 
güvencesinin genişletildiği bir kurumsal yapının 
teşekkül ettirilmesi elzem görünmektedir.

Gıda Fiyatları ve “Düzenleme”

İçinden geçtiğimiz sürecin bize gösterdiği bir 
diğer realite, gelişmekte olan ülkelerde -genelde 
lüks tüketim maddeleri üzerinde doğrudan etkisi 
bulunan- döviz kuru tehdidinin çalışmaması du-
rumunda ikinci etkili silahın, temel gıda madde-
si fiyatlarının manipüle edilmesi olduğudur. 15 
Temmuz ve sonrasında iyiden iyiye kendini açı-
ğa vuran işgal hareketinin cari dengeden işsizlik 
oranlarına, kişi başına gelir düşüşünden, uluslara-
rası rezervlerin azalmasına kadar pek çok makroe-
konomik gösterge üzerinde negatif etkisi olmuşsa 
da ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin-
den belki de en önemlisi AK Parti hükümetlerinin 
%45’ler seviyesinden %6-7’ler seviyesine kadar 
geriletmeyi başardığı enflasyon oranlarının hızlı 
bir şekilde %20’ler seviyesinin üstüne tırmanması 
olmuştur (Bkz. Grafik 2). 

Arz-talep dengesizliğinden ziyade büyük öl-
çüde “piyasa bozucu” manüpilatif girişimlerin 
sonucu olarak özellikle temel gıda fiyatlarında 
meydana gelen büyük artış, düşük gelirli kesimi 
üzerinde son derece ağır bir yük ortaya çıkardığı 
gibi gelir düzeyinden bağımsız olarak toplumun 
genelinde ciddi bir reaksiyon oluşmasına sebe-
biyet vermiştir. Pazarlama zincirinin son halkası 
olan perakende satıcılar özelinde krizstalize olan 
bu tepkinin büyük bölümü piyasa spekülatörle-
rine, bir kısmı da siyasi iktidar ve ilgili kamu bü-
rokrasisine yönelmiştir.

Yaklaşan mahalli idare seçimleri dolayısıyla 
toplumsal reflekslere karşın daha da hassaslaşan/
duyarlılaşan siyasal iktidar ile devletin yetkili bi-
rimlerinin gelişen toplumsal söylemi net olarak 
kavrayıp “tanzim satışı” uygulamasını başlatma-
sı uzun sürmemiştir. Özellikle sebze çeşidinin 

Müzmin muhalefet “kuyruk” ya da “mut-
fak” demagojisi üzerinden siyasi ranta 
tahvil etmek istese de, temel gıda fiyat-
larının fırsatçılar tarafından manipüle 
edilmesi karşısında gelir düzeyi yük-
sek olan vatandaşların dahi “bilinçli bir 
tepki” olarak tanzim satışı uygulaması-
na destek verdiği bilinmektedir.
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doğrudan üreticiden temin edilerek büyükşehir-
lerdeki tanzim satış noktalarında semt pazarı ve 
büyük marketlerdekinin neredeyse 3’te 1’i fiyatı-
na satılması toplumun büyük kesimi tarafından 
olumlu karşılanmıştır. Aynı dönemde stokçulara 
karşı yürütülen gözdağı niteliğinde operasyonlar 
ve sebze-meyve hâllerinde yoğunlaşan denetimler 
sayesinde pazar ve marketlerdeki fiyatlar da ma-
kul seviyelere gerilemiş bulunmaktadır.

Müzmin muhalefet “kuyruk” ya da “mutfak” 
demagojisi üzerinden siyasi ranta tahvil etmek 
istese de, temel gıda fiyatlarının fırsatçılar tara-
fından manipüle edilmesi karşısında gelir düzeyi 
yüksek olan vatandaşların dahi “bilinçli bir tepki” 
olarak tanzim satışı uygulamasına destek verdiği 
bilinmektedir. Zira beklentileri birinci elden tes-
pit etme fırsatı bulan kamu otoriteleri, hâlihazırda 
sınırlı ürünler sunulan tanzim satışı noktalarını 
gıda sektörünün tamamına sâri olacak şekilde 
genişletebileceklerini belirtmektedirler. Hatta ve 
hatta mevcut tanzim satış noktalarının sayıları 
arttırılacağı gibi Alışveriş Merkezi (AVM) tarzı hâl 
sisteminin de yaygınlaşacağı ifade edilmektedir.

Kamu otoritesinin bozulan fiyatlama davranış-
larını düzenleyip piyasayı regüle etmeye yönelik 
bütün bu projeksiyonuna karşın bir çatlak ses de 
gerek yazılı gerek görsel basındaki beyanları ile 
liberal akademisyenlerden gelmektedir. Devletin 
piyasaya müdahalesinin yanlışlığı ve cari uygula-
manın kısa vadede faydalı gibi gözükse de uzun 
dönemde olumsuz etkiler ortaya çıkaracağı savın-
dan hareket eden araştırmacılar, spesifik olarak 
Türkiye pratiğinden hareketle elde edilmiş somut 
verilere dayanmadan teorinin ezberini tekrar et-
mekten öteye geçememektedirler. “Serbest piya-
sanın kendiliğinden dengesini bulacağı” tezi bir 

noktaya kadar makul görünmekle birlikte aslında 
kurum ve kurallarıyla tam olarak işleyen gelişmiş/
sanayileşmiş bir piyasa ekonomisi koşullarında 
geçerli olabilecek bir kaideyi işaret etmektedir. 
Oysa ki daha evvelki yazılarımızda da sıklıkla be-
lirttiğimiz gibi Türkiye’de güven ve rekabet orta-
mının tam olarak sağlandığını söylemek oldukça 
güçtür. Bu durum, kamu otoritesinin düzenleyici 
rolüyle dâhil olmaması durumunda piyasa bozu-
cu manipülasyonların ve fırsatçı davranışların or-
taya çıkma riskini arttırmaktadır. Son aylarda gıda 
sektörü özelinde yaşananlar tam olarak bu gerçe-
ğe denk düşmektedir.

Şunu da not etmek gerekmektedir ki, ilk elde 
ortaya çıkan sonuç başarılı gibi görünsede orta ve 
uzun vadede sadece gıda sektörü değil, diğer bir-
çok önemli sektördeki eksik düzenlemelerin ta-
mamlanması; cari regülasyonların ise kararlılık-
la uygulanması, mal ve hizmet fiyatlarının uygun 
rekabet ortamında oluşabilmesi açısından kritik 
öneme haizdir. Bu kapsamda neredeyse tüm sek-
törlerde üretim faaliyetinin yükünü çeken, riskini 
alan, maliyetine katlanan üreticiler ile mal ve hiz-
meti nihai olarak tüketen kişiler arasındaki zinci-
re sızarak çoğu defa da usulsüz uygulamalarla yer 
ve zaman faydası sağlayan “komisyoncu” taifesi-
nin bertaraf edilmesi kamu otoritelerinin ve bah-
se konu regülasyonların odaklanması gereken en 
reel risk unsuru olarak ortada durmaktadır.

Yerel Seçimler ve “Algı”

Gündemin bir diğer faslını da yerel yönetimler 
seçimi oluşturmaktadır. Esasen mahalli müşterek 
ihtiyaçların karşılanması yükümlülüğü bulunan 
belediye ve il özel idarelerinin karar ve yönetim 
organları ile mahalle ve köy muhtarlarının be-
lirlenmesi sürecini ihtiva eden yerel seçimler, 
Türkiye’nin küresel ve bölgesel mücadele alanları 
üzerindeki tartışmaların gölgesinde, oldukça sıcak 
bir havada geçmektedir. İktidar cephesinde genel 
seçimlerden beri süregelen ittifakın temelleri, za-
man zaman duyulan aksi seslerin bizzat genel baş-
kanlar tarafından kararlı bir tutumla bastırılması 
sonrasında daha da tahkim edilirken, herhangi bir 
müşterek zemini bulunmadığı cihetle hangi ortak 
değer üzerinden birliktelik kurdukları tam olarak 
anlaşılamayan muhalefet partilerinin girişimleri 
ağır aksak ilerlemektedir.

Grafik 2.
Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri (2006-2018)

Kaynak: TÜİK
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YA Yerel seçimin, sonuçları itibarıyla Türkiye’nin 
yönetim yapısının işleyişi ya da millî politikaları-
nın belirlenmesi bakımından doğrudan doğruya 
bir etki ortaya çıkarmayacağı bilinmektedir. Bu-
nunla birlikte seçim sürecinde iç ve dış muhale-
fetin ortaya koyduğu argümanlar karşısında, her 
ne kadar klasik bir retorik hâlini aldığı dolayısıyla 
eleştirilse de, “beka mücadelesi” söyleminin biz-
zat Cumhur İttifakı cephesi liderlerince dillendi-
rilerek ittifakı muhafaza etme gayreti, ülke olarak 
ne kadar kritik bir süreçten geçilmekte olduğuna 
dair fikir vermektedir.

Yerel seçimin, politik bakımdan ittifak zemi-
nini güçlendirmesi yanında özü itibarıyla mahalli 
idarelerin yönetim paradigmalarına ilişkin bazı 
değişiklikleri beraberinde getirmesi de beklen-
mektedir. Eski Türkiye’den arta kalan bir seçim 
demogojisi olarak, özellikle de belediyeler nez-
dinde sıklıkla dile getirilen yolsuzluk, usulsüz-
lük, kayırmacılık ve benzeri yakışıksız ithamları 
bertaraf edecek ve yine kaynak sarfiyatına ilişkin 
olumsuz algıları dağıtacak yeni bir vizyonun orta-
ya konulması elzem görünmektedir.

Öyle ki belediye ve diğer mahalli idareler, ge-
rek yerel düzeyde toplanan vergi ve diğer gelir-
ler gerekse merkezi yönetim vergi gelirlerinden 
aktarılan paylar ile hatrı sayılır bir bütçe yekûnu 
elde etmektedirler. Grafik 3 incelendiğinde, 2006 
yılında 20 milyar tl olan belediye gelirleri 2018 
yılında yaklaşık 77 milyar tl’ye; 21 mşlyar tl olan 
belediye harcamaları ise 2018 yılında yaklaşık 91 
milyar tl’ye ulaşmıştır. Bu bağlamda toplam ma-
halli idareler bütçesinin neredeyse %75’ini oluş-
turan belediye bütçelerinin genel planda yaklaşık 
15 milyar tl civarında açık verdiği görülmektedir.

Bu şartlar altında belediyelerin, başta mal ve 
hizmet alımları olmak üzere harcamalarını kont-
rol altına alarak ilgili mevzuat ile kendilerine yük-
lenen vazifeleri modern yönetim-kontrol teknik-
leri ve bilgi teknolojilerinin sunduğu eşsiz hız ve 
kabiliyet doğrultusunda adalet ve şeffaflık ölçüt-
lerine bağlı kalarak yerine getirmeleri önem arz 
etmektedir.

Böylece imar ve şehircilik, çevre temizliği ve 
toplum sağlığı, tarihi ve kültürel faaliyetler gibi 
önemli müşterek ihtiyaçları yerel düzeyde seçil-
miş karar ve yönetim organları marifetiyle karşı-
lamaya çalışan belediyeler, enerjilerinin büyük 
kısmını kurumsal imaj problemleriyle mücade-
le etmeye harcamayacak ve asli fonksiyonlarına 
odaklanarak hedef kitleye yönelik daha kaliteli 
hizmet üretebilme fırsatını yakalayabileceklerdir.

***

Sıcak gündemi makro ölçekten mikro pla-
na doğru okumaya çalıştığımız bu yazının temel 
çıktısı, mevcut pozisyonu itibarıyla küresel güç 
mücadelesi denklemindeki ağırlığını arttırmak 
isteyen Türkiye’nin politik, ekonomik ve toplum-
sal kurum ve kurallarıyla kendi iç dinamiklerini 
dengeye kavuşturmasının zaruretine yapılan vur-
gudur. Bu doğrultuda hayata geçirilecek her tür-
lü politika ile birlikte tedrici de olsa güven artışı 
mümkün olacak ve sürdürülebilir istikrarın sağ-
lanmasına bir adım daha yaklaşılabilecektir.

Hülasa etmek babında, nev-i şahsına mün-
hasır mütefekkirlerimizden Mustafa Çalık’ın son 
günlerde katıldığı bir televizyon programında ileri 
sürdüğü bir görüşünü paylaşmak yerinde olacak-
tır. Özellikle 15 Temmuz’dan bugüne AK Parti ile 
MHP arasında kuvvetlenerek sürdürülen ittifakı-
nın aritmetik bir birliktelik olmaktan ziyade, aynı 
mayadan yapılmış hamurların terkibi misalince 
köklü medeniyet mirasının temelleri üzerinde 
yükselerek dirayetli bir blok hâline gelmesinin 
gerekliliğine vurgu yapan Çalık, böylece Türkiye 
Cumhuriyeti’nin geleceğine dair umutlarının daha 
sağlıklı bir zeminde yeşereceğini belirtmektedir.

Mücadelenin motivasyon boyutuna referans 
veren bu isabetli tespit doğrultusunda hareket 
edilmesi durumunda küresel istikrarsızlık çağında 

doğrudan ya da dolaylı dış şoklara muhatap olan 

Türkiye’nin, “piyasa” ile imtihanından güçlenerek 

çıkması mümkün olabilecektir.

Grafik 3.
Mahalli İdareler Bütçe Göstergeleri (2006-2018)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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S eçimlerin yaklaştığı 
bugünlerde en çok 

merak edilen konular 
arasında yer alan Kürt 
seçmenlerin oy tutumu-
nun ne olacağına dair 
senaryolar gün geçtikçe 
yeni analizlerle medyada 
gündem olmaya devam 
etmektedir. 

Son analizlere göre Kürt seçmenlerin AK Parti 
ile HDP arasında yapacağı tercihlerin, seçim so-
nuçlarını yakından etkileyeceği iddiası, diğer par-
tilerin de hesaplarını değiştirebilir. Örneğin, AK 
Parti’nin MHP ile olan ittifakına karşın HDP’nin 
CHP’ye yakın durması, Kürt oylarının yönelimin-
de etkili olacaktır. Bu tavırlar ve ittifaklar göz önü-
ne alındığı takdirde Kürt seçmenlerin oy tutum-
larını etkileyecek temel nokta, odak isim Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. 

Cumhurbaşkanı’nın karizmatik lider vasfı, 
Kürt oylarının nereye yöneleceğine dair önemli 
işaretler sunmaktadır. Karizmanın, belirli sorun-
ların yaşandığı dönemde bir tercih olarak ortaya 
çıkması, sahaya inmesi ve sorunlara çözümler 
üretebilmesi, her seçimde oy oranlarının değişme-

sinde önemli bir etken-

dir. Cumhurbaşkanı’nın, 

sebze-meyve fiyatların-

dan başlayarak meydan 

okuduğu pahalı satış 

rakamlarını aşağı çekme 

çabası dahi sadece Kürt 

seçmenlerin oylarını de-

ğil aynı zamanda genel oy oranını da etkileyecek 

niteliktedir!

HDP’nin, Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüt-

tüğü siyasetinin Erdoğan karizması karşısında 

kilitlenmesinin ana sebebi, Erdoğan karizmasının 

krizlere bulduğu çarelerdir. Pratik çözümlerin 

halkın nezdinde kabul görür olduğunu hesaba ka-

tarsak, Kürt seçmenlerin de öncelikli olarak “ge-

çim sorunu” ile alakalı tercih yapacağı aşikârdır. 

Yerel seçimlerin kilit noktasının bu bağlamdan 

ziyade, AK Parti’ye küskün olanlar üzerinden ta-

nımlanması gerekmektedir. AK Parti’nin, MHP 

ile kurduğu ittifakı Kürt seçmenine anlatması ol-

dukça zor görünmekle birlikte yavaş yavaş süreç 

başarılmaktadır. MHP ile kurulan ittifakın, bölge-

sel bağlamda yansımasının olacağını hesap eden 

AK Parti, özellikle yerel yönetimlerle sıkı ilişkiler 

içinde olmaktadır. Devlet Bahçeli’nin de bizzat ya-

AK Parti, başından beri PKK ile Kürt sorununu ayrı bir yöntem 
ile çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. AK Parti’nin bu stratejisi 
kısa dönemli bir strateji değildir. Günümüzde görüldüğü gibi her 
iki alanda da meyvelerini vermeye başlamıştır. Özellikle PKK’nın 
yaşadığı güç kaybı, militan kesimlerinin zayıflamasına sebep 
olmuştur. Ülke içinde zayıflayan bu yapıların ülke dışına taşarak 
Türkiye’nin karşısına çıkması bu bağlamda tesadüf değildir.

Yerel Seçimler, HDP ve İttifaklar Karşısında 
Kürt Seçmenin Durumu

Adem PALABIYIK
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kından takip ettiği süreç, şimdiye kadar bir sorun 
olmadan yürütülmektedir. 

AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı bölge hal-
kına negatif olarak sunan ve bunu bir fırsata dö-
nüştüren HDP ise, bütün seçim stratejilerini AK 
Parti-MHP ittifakının çökertilmesi üzerine kur-
muştur. HDP’nin, bölgesel anlamda güçlü olduğu 
illerde dahi, Kürt siyasi politikası üretmek yerine 
AK Parti’nin neleri yapamadığını anlatmaya çalış-
ması, HDP’yi kısır döngüden kurtarmamaktadır. 
HDP’nin seçtiği adayların genel profilinde mevcut 
olan PKK sempatizanlığı, 
kanaatimizce artık yerelde 
karşılık bulmamaktadır. 

Belirli dönemlerde PKK 
belirli dönemlerde ise Öca-
lan üzerinden seçim çalış-
malarını yürütmüş bir parti 
olan HDP’nin, her iki ko-
zunun da elinden alınmış 
olması HDP’yi bir bağlamda 
pasifleştirmiştir. Sunduğu 
çözüm politikalarının ulusal 
olmaktan ziyade belirli alan-
lara sıkışıp kalması HDP’nin 
yaptığı tercihlerindeki ufuk 
daralmasını da ortaya koy-
maktadır. HDP’nin, kendi 
tabanının sempatik bakma-
sı ile CHP’ye yakın dura-
rak yerel sorunlara çözüm 
aramaya çalışması tam bir 
felakettir! Çünkü seçimler-
den sonra, uzlaşılmış gibi 
görünen hiçbir konuda uz-
laşılamadığının farkına va-
rılarak, yeni bir kaosun önü 
açılacaktır. Hatta bazı HDP 
tercihlerinin, CHP ile yakın-
lık göstermesi birçok Kürt vatandaşına da samimi 
gelmemektedir. Bilinmektedir ki, bölgede bir-
çok CHP’li başkan da Kürt’tür HDP’li başkan da 
Kürt’tür, lakin aradaki temel fark, ülke sorunlarına 
aranan çözümlerdeki yol ayrımıdır. Sonuç açısın-
dan nasıl bir verinin elde edileceği açıkken, Kürt 
seçmenlerin kullanacakları oyların da rengi deği-
şebilir. Bu rengin değişebileceğinin farkında olan 
AK Parti’nin, bölge üzerinden izlediği siyasetteki 
en önemli sorun, bürokratik atamalarda yapılan 
hatalardır. Bölge illerine yapılan atamalar (kurum 

amirliği, vb.), maalesef birçok açıdan sorunlar 
teşkil etmektedir. Özellikle dindar Kürtlerin yapı-
lan atamalardan rahatsız olduğu aşikârdır. Çünkü 
dindar Kürtler, uzun bir süredir yaşadıkları illerde 
muhatap bulamamaktan yakınmaktadır. Kürtlerin 
oy rengini esasen belirleyecek olan pratik budur, 
çünkü Kürtler, kendileri ile alakalı olarak alınacak 
kararlarda, geleceğe yönelik yaşayacakları sorun-
ların bazı işaretlerini şimdiden görebildiklerini 
düşünmektedirler. Yapılan ittifaklardan ziyade, 
Kürtlerin zihnindeki yansıma AK Parti’nin bü-

rokrasiyi MHP’ye bıraktığı-
dır. Zihinlerde yaşanan bu 
tedirginlik Kürtleri önemli 
oranda ve negatif etkilemiş-
tir. MHP’nin güçlü olduğu 
illerdeki tercihlerin sonuç 
açısından bir problem çıkar-
mayacağı düşünülürse, tersi 
bir durumun nelere mal ola-
bileceği de açıktır.

AK Parti-MHP İttifakında 
Kürtler Nelerden Korkuyor?

Yerel seçimlerde Kürt 
seçmenlerin tercihlerini be-
lirleyecek en önemli husu-
sun bürokrasi de hissedilen 
bazı rahatsız edici tavırla-
rın olduğunu belirtmiştik. 
Özellikle amir-memur iliş-
kisi üzerinden yürütülen ve 
yürütülecek gibi görünen 
sürecin, şehir efsanelerine 
dönüştürülerek anlatılma-
sı, kaynağı belirli olmayan 
simüle edilmiş gerçeklikler 
gibi hızla yükselmektedir. 

HDP’nin teatral tavırları şehir efsanelerini daha da 
inanılır hâle getirmiştir. Siyasi partilerin, ülkenin 
belirli sorunları için belirli zamanlarda bir araya 
gelerek aşmaya çalıştığı sorunların HDP tarafın-
dan farklı lanse edilmesi bu bağlamda ciddi prob-
lemdir. HDP’nin CHP ile ittifakına rağmen, HDP 
tabanının emir verilmişçesine örgütlü bir biçim-
de hareket ederek, AK Parti aleyhine propaganda 
yapması ve bunun için genellikle genç yaştakilerin 
kullanılması da bir problemdir. HDP’nin sosyal 

Dindar Kürtlerin, yapılan ata-
malardan rahatsız olduğu 
aşikârdır. Çünkü dindar Kürtler, 
uzun bir süredir yaşadıkları 
illerde muhatap bulamamaktan 
yakınmaktadır. Kürtlerin oy 
rengini esasen belirleyecek olan 
pratik budur. Çünkü Kürtler, 
kendileri ile alakalı olarak alı-
nacak kararlarda, geleceğe 
yönelik yaşayacakları sorun-
ların bazı işaretlerini şimdiden 
görebildiklerini düşünmekte-
dirler. Yapılan ittifaklardan 
ziyade, Kürtlerin zihnindeki 
yansıma AK Parti’nin bürok-
rasiyi MHP’ye bıraktığıdır. 
Zihinlerde yaşanan bu tedir-
ginlik Kürtleri önemli oranda 
ve negatif olarak etkilemiştir.
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medya hesapları üzerinden yürüttüğü linç kam-
panyaları ciddi karşılık da bulmamaktadır. 

Oluşturulmaya çalışılan korku kültürünü, 
bürokratik yanlışlar ile ilişkilendirmeye çalışan 
HDP’nin, Kürtlerin geleceği ile alakalı ifade et-
tiklerine bakıldığı takdirde, aslında esas sorunun 
kendileri tarafından oluşturulduğu gayet açıktır. 
HDP, millî devlet modeli gibi tek tip Kürt kimliği 
ve bu kimliğin oluşturduğu vatandaş modelinin 
hayalini kurmaktadır. Rol model olarak kabul et-
tikleri Abdullah Öcalan’ın doktrinlerinin peşin-
den sıkı sıkıya giden HDP, adeta Kürt faşizmini 
yaşatabilmek için teori üretmektedir. Üretilen te-
orilerin ilk sırasında yer alan korku kültürü, şu 
an HDP’nin sarıldığı en sağlam ip olarak karşımız-
dadır. Ülkenin geleceğinde Kürt halkına ait cid-
di sorunların olacağına dair HDP tarafından ileri 
sürülen teorilerin dikkatle takip edilmesi gerekir. 
Bu dikkatli takiple HDP’nin önerileri rahatlıkla 
çürütülebilir. Özellikle kadınlar üzerinden bir rol 
model oluşturma çabasının yakından izlenilmesi, 
Kürt kadınlarının nasıl yönlendirildiklerini orta-
ya çıkaracaktır. Kürt kadınlarının seçimlerdeki 
etkisinin oranı hesaba katıldığında, AK Parti ka-
dın kollarının sahada iyi çalışması gerekmektedir. 
Kürt ailelerinde, ev içi alanda etkin olan kadın, 
birçok alanda da görünmez bir hâkimiyet kur-
muştur. Özellikle genç neslin yönlendirilmesi 
açısından Kürt kadınlarının önemi fazladır. Do-
layısıyla, yerel seçimlere yeni dâhil olacak Kürt 
gençlerinin nasıl karar vereceği babadan çok an-
nenin etkisi altında gerçekleşecektir. 

HDP’nin üretmeye çalıştığı siyasette sadece 
Kürtlerin olmamasına rağmen, bütün seçim sü-
recinin Kürt kavramı üzerinden yürütülmesi de 
oldukça gariptir! LGBT gibi marjinal gruplara da 
sıcak bakan HDP’nin, ekoloji kavramı üzerinden 
yaptığı vurgu dikkatle incelenmelidir. AK Parti’nin 
yatay kentleşme kavramı ile HDP’ye yahut diğer 
siyasi partilere verdiği cevaplar bu bağlamda çok 
önemlidir. HDP’nin, demokratik toplum tezinden 
yola çıkarak oluşturmaya çalıştığı karmaşık sü-
recin de yine Kürt halkına iyi anlatılması gerek-
mektedir. Sığ, girift ve karmaşık olan demokratik 
toplumun öğelerinin hiçbiri, HDP’nin kendisi ta-
rafından oluşturulmamıştır. Bu tezlerin geneli Ab-
dullah Öcalan’ın ifadelerinden yapılan alıntılar ile 
ortaya konmuştur. Kendi teorileri gibi gösterilen 
kavramların, bizzat kendileri tarafından da açıkla-
namıyor olmasının başka bir sebebi yoktur. Kürt-

ler, bu bağlamda daha açık bir tercihin kendileri 
için geçerli olduğunun da farkındadırlar. Kürtle-
rin tercihlerinde karmaşık pratiklerin olması, oy 
verilecek merkezin tutumuna da bağlıdır. 

HDP, geçmiş söylemlerinin üzerine hiçbir 
eylemsel durum bırakmış görünmemektedir. 
HDP’nin en büyük beklentisi ideolojik olarak 
yeniden kendisine gelecek oylardır. Kanaatimize 
göre bu oyların oranı az çok bellidir. Fakat belir-
ginlik olmasına rağmen, MHP-AK Parti ittifakı ta-
rafından sergilenecek negatif yaklaşımlar, HDP’ye 
hiç tahmin etmeyeceği alanlar da açabilir. Kürtler, 
şu an kendilerine bir muhatap aramaktadır. Her 
iki ittifakta da aranan muhatapların temel özel-
liği Kürtlere sunulacak önerilerdir. AK Parti’nin, 
Kürtler ile alakalı olarak yaptığı sosyal ve siyasal 
açılımlara bakıldığı takdirde, birçok partiye göre 
daha başarılı olduğu görülse dahi, hâlâ HDP’nin 
yüksek oranda desteklendiği alanlar söz konusu-
dur. Tabii ki bu değerlendirmeler ülkemizin batı 
ve doğu kanadı için farklı analizlere sebep olacak-
tır. Doğu illerinde daha muhafazakâr olan HDP 
seçmeninin, batı illerinde daha seküler olduğu 
açık bir gerçektir. Unutulmamalıdır ki, batı ille-
rinde HDP’ye oy veren vatandaşların çoğunluğu-
nun doğu illerinden aileleri vardır. İlişki biçiminin 
dil üzerinden yürütüldüğü süreci HDP oldukça iyi 
kullanmaktadır. Göç süreci üzerinden örgütlen-
me biçimi, HDP’nin büyük şehirlerde söz hakkı 
elde etmesine sebep olmaktadır. Üniversiteli Kürt 
gençlerinin giderek daha muhalif bir tarafa yönel-
dikleri açıktır. Özellikle MHP ile iktidarın yaptığı 
ittifakın, bu kanallar üzerinden negatifleştirilerek 
aktarılması HDP için neredeyse can suyu niteliğin-
dedir. Doğu illerinde yaşanan herhangi bir sıkın-
tının batı illerinde lanse ediliş biçimine bakılarak 
bu durum daha net anlaşılabilir. Bu durumun en 
fazla görüldüğü yer İstanbul’dur. İşte tam bu se-
bepledir ki, HDP İstanbul’da aday çıkarmayacak-
tır. Tabii ki HDP tabanının, İYİ Parti’nin olduğu 

Devlet Bahçeli                                                          Recep T. Erdoğan
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bir ittifaka sıcak bakmadığı bilinmektedir, lakin 
iktidarın güçsüzleşmesi için HDP tabanının İYİ 
Parti kararını gözden geçirme şansı olmayacaktır. 

HDP’nin İYİ Parti ile ortak senaryolarda yer al-
ması, Kürtler için tercih hakkının yeniden gözden 
geçirilmesine sebep olacaktır, çünkü HDP’ye oy 
veren Kürtlerden kırgın olanların sayısı oldukça 
fazladır. Kırgınlığın temel sebebinin ise HDP’nin 
mevcut yönetimlerde olduğu alanlarda sığ poli-
tikalarından kurtulamaması ve kendisine oy ve-
renlerin taleplerini karşılayamamasıdır. HDP’nin, 
PKK ile koparıp atamadığı gayri resmi bağı, 
HDP’ye oy veren ama PKK’nın süreçte yer alma-
masını isteyen birçok vatandaşı da etkileyecektir. 
MHP-AK Parti ittifakının sakıncalı olduğunu söy-
leyen HDP’nin, İYİ Parti ile aynı safta görünme-
si açıklanamaz bir durumdur. İdeoloji bağlamın-
da AK Parti ile MHP’nin örtüştüğü alanlar olma-
sına rağmen, İYİ Parti ve HDP’nin örtüştüğü hiç-
bir alan mevcut değildir, tek çıkar iktidarın gü-
cünün kaybedilmesine odaklanılmasıdır. HDP’li 
seçmenlerin aklındaki temel soru ise seçimlerden 
sonraki süreçte HDP’nin bir kenara atılacağıdır. 
Meral Akşener’in bu konuyla ilgili defalarca yaptı-
ğı açıklamalara bakıldığında, HDP’ye oy veren ke-
simin seçimden sonra nelerle karşılaşacağı açık-
tır. Örneğin, İstanbul için yapılan ortaklık sonu-
cu İstanbul’u kazanan belediyede kimin söz hak-
kı olacağına dair ciddi tartışmalar mevcuttur. Tek 
sorun, İstanbul’un, AK Parti’nin elinden alınması 
olmayacaktır. İttifaktaki bütün partiler (İYİ Parti-
CHP-HDP ve diğerleri.) seçim sonucundan sonra 
pastadan pay kapma telaşına düşecektir. Ortağın 
çok olduğu bir paylaşımın ise sorunları daha faz-
la olacaktır. Yapılan pazarlıkların, bölüşüm değil 
hâkimiyet üzerine olacağı için Kürt seçmenlerin 
tedirginliği artmaktadır. Tedirgin olan Kürt seç-
menlerinin oluşturduğu boş alan için özellikle AK 
Parti ve HDP ciddi çaba göstermektedir. 

Kararsızların oluşturduğu boş alan, bir anlam-
da bölgesel ve ulusal sonuçlarda etkili olacaktır. 
HDP’nin İYİ Parti ile yan yana görünmesini haz-
medemeyen Kürt seçmenlerin nasıl bir karar ere-
cekleri hâlâ net değildir. Ayrıca, HDP’nin adayla-
rının çeşitli konularda soru işareti taşıması, hatta 
bazı yerlerde kayyumdan önceki isimleri aday 
göstermesi de, HDP’nin izlediği politikanın tu-
tarsız yahut sıradan olabileceğine dair algıyı daha 
da güçlendirecektir. Kürt seçmenler, yerel hizmet-
lere ilişkin ciddi çalışmaları görmediği takdirde, 

HDP ile alakalı kanaatleri de olumlu olmayacaktır. 
HDP’nin, AK Parti ve MHP ile alakalı propagan-
dalarına karşın kendi yaptığı ve yapmakta olduğu 
hataları halkın gözünden kaçmayacaktır. 

AK Parti ve Kürtler

HDP’nin bölgesel bağlamda Kürtler ile alaka-
lı olarak uyguladığı stratejinin çeşitli sorunlarına 
değinmenin yanında, AK Parti’nin politikalarına 
da bir göz atalım. AK Parti şu an iktidardır ve hem 
bölgesel hem ulusal hem de uluslararası siyaset 
boyutunda ülkemizi temsil etmektedir. HDP’nin, 
İYİ Parti ile yer aldığı bloğa karşın AK Parti’nin 
MHP ile birlikte hareket etmesi, bir bağlamda İYİ 
Parti’nin çabasını boşa çıkarmıştır. Bu durum, AK 
Parti’nin oluşturduğu blok için değil aksine İYİ 
Parti’nin içinde olduğu ittifak için geçerlidir. MHP 
bir anlamda İYİ Parti’nin ataklarına karşın dalgakı-
ran görevini görmüştür. MHP’nin, AK Parti’yi yal-
nız bırakmaması, AK Parti’nin başka bir parti ile 
ittifak arayışını ortadan kaldırmıştır. İYİ Parti’nin 
AK Parti ile ittifaka ortak olma niyeti böylece 
son bulmuştur. Buradaki esas sorun, bölgede AK 
Parti’ye oy veren Kürtlerin MHP’ye karşı tavrının 
ne olacağıdır. Başkanlık seçiminde MHP ile bir-
likte yola çıkan AK Parti’nin almış olduğu toplam 
%52’lik oy oranı aslında bu ittifakın analizi için 
oldukça önemlidir. Çünkü %52’lik oyun, %10’u 
MHP’ye aittir. AK Parti’de yaşanan düşüşün bir 
anlamda İYİ Parti’ye yahut MHP’ye kaydığı görü-
lebilir. Doğu bölgelerinde ise HDP’ye kısmi bir oy 
kayışı yaşanmıştır. Ama bilinmektedir ki, özellikle 
orta Anadolu ve batı bölgelerinde AK Parti içinde 
önemli oranda milliyetçi oyu mevcuttur. Bu oyla-
rın MHP ile İYİ Parti arasında bölüşüldüğüne dair 
kimsenin kuşkusu yoktur. İşte bu sebepten dolayı 
AK Parti’nin, içinde olduğu ittifakı bölgeye iyi an-
latması ve bölge ile hiçbir zaman irtibatı koparma-
ması gerekmektedir. 

Kürt seçmeninin AK Parti-MHP ve CHP-İYİ 
Parti-HDP ve diğer partilerin oluşturduğu itti-
faklara karşı tercihlerinde asıl sonuç, ortak bir 
denge gözetilmesi hâlinde elde edilecektir. Bir ta-
rafta MHP diğer tarafta İYİ Parti ve HDP varken, 
CHP’nin vaatlerindeki kısırlık devam ediyorken, 
AK Parti’nin Kürt seçmenlere karşı oluşturacağı 
vaatlerin belirleyici olacağı açıktır. Belirli dönem-
ler oluşan yanlış anlamaların, HDP’nin sürek-
li ‘çözüm sürecine dönelim’ çağrısı, CHP ve İYİ 
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Göç süreci üzerinden örgütlenme biçimi, HDP’nin büyük şehirlerde söz hakkı elde etme-
sine sebep olmaktadır. Üniversiteli Kürt gençlerinin giderek daha muhalif bir tarafa 
yöneldikleri de açıktır. Özellikle MHP ile iktidarın yaptığı ittifakın, bu kanallar üzerin-
den negatifleştirilerek aktarılması HDP için neredeyse can suyu niteliğindedir. Doğu 
illerinde yaşanan herhangi bir sıkıntının, batı illerinde lanse ediliş biçimine bakıla-
rak, ilişki düzeyinin boyutu anlaşılabilir. Bu ilişki boyunun en fazla görüldüğü yer ise 
İstanbul’dur.

Parti’nin “Kandil ile masaya oturdular” söylemleri 
zaman zaman AK Parti’yi güç durumda bıraksa 
da, iktidar olan bir siyasi partinin diğer partiler 
gibi kararsız yahut stratejisiz durma şansı yoktur.

AK Parti iktidar olduğu dönemlerde sade-
ce Kürt sorunu değil birçok sorun ile yakından 
ilgilenmiştir, zaman zaman hataları da olmuştur. 
Dolayısıyla iktidar olmayan partiler için ülke so-
runları hakkında konuşmak yahut siyaset üret-
mek daha sıradan bir süreç takip edebilirken, 
iktidar olan bir partinin ülke refahı için önemli 
kararlar alabilmesi gayet doğaldır. Her seçim sü-
recinde Kürt sorunu ile yan yana getirilen ve AK 
Parti’nin önüne konulan çözüm sürecinin asıl ga-
yesi açıktır. AK Parti, başından beri PKK ile Kürt 
sorununu ayrı yöntemlerle çözmeye çalışmıştır. 
AK Parti’nin bu stratejisi kısa dönemli bir strateji 
değildir. Günümüzde görüldüğü gibi her iki alan-
da da meyvelerini vermeye başlamıştır. Özellikle 
PKK’nın yaşadığı güç kaybı militan kesimlerinin 
zayıflamasına sebep olmuştur. Ülke içinde zayıfla-
yan bu yapıların ülke dışına taşarak Türkiye’nin 
karşısına çıkması bu bağlamda tesadüf değildir. 
İşte AK Parti, tüm bu gelişmeleri sahaya yansıt-
maktadır. Belki de AK Parti’ye seçimlerde zaferi 
getirecek olan, tüm devlet pratiklerini sahada an-
latması olacaktır.

Sonuç

Yerel seçimlerin stratejileri karşısında Kürt hal-
kının tercihinin neye yahut nelere göre şekillene-
ceğini analiz etmeye çalıştığımız bu metinde esas 
vurgunun ittifaklar üzerine odaklandığını belir-
telim. AK Parti’nin MHP ile olan ittifakına karşın 
örtük olarak dillendirilen CHP-İYİ Parti, HDP ve 
diğer partiler ittifakı, Kürt halkının tercihlerin-
de önemli oranda farklılık sağlayacaktır. HDP’ye 
oy veren kesimlerin CHP’den ziyade İYİ Parti’yi 
önemli bir sorun olarak gördükleri açıktır. Bun-
dan dolayı CHP’nin aday çıkardığı ve İYİ Parti’nin 

desteklediği isimleri HDP de destekleyecek gö-

rünmektedir, lakin İYİ Parti’nin aday çıkardığı ve 

CHP’nin destek verdiği isimlere HDP’nin destek 

olup olamayacağı net değildir, öyle görünüyor 

ki desteklemeyecektir. Çünkü hem HDP hem de 

HDP tabanı için İYİ Parti, MHP ile aynı çizgidedir. 

HDP’li seçmenlerin sonuç açısından İYİ Parti’nin 

adayları ile karşılaşacağı problemler aşikârken, İYİ 

Parti’nin de aynı endişeyi taşıdığını görebilmek-

teyiz. Aynı zamanda İYİ Parti’li seçmenlerin de 

HDP ile yan yana anılmak istemediği bilinmek-

tedir. HDP’nin, seçimlerin sonucunda iktidar ola-

mayacağı yahut iktidarın bir parçası olamayacağı 

kendi tabanı tarafından bilindiği için, kendi taba-

nından da HDP’ye önemli eleştiriler ve tepkiler 

gelmektedir. 

AK Parti’ye gelince, durum daha farklı mecra-

lara ulaşabilmektedir. AK Parti’nin iktidar olması 

birçok noktada diğer ittifaktan farklılık göster-

mektedir. MHP’nin iktidar olmaması lakin buna 

karşın iktidarın yanında yer alması önemli bir 

kazançken, sonuçlar açısından AK Parti’nin güçlü 

olması tüm dengeleri değiştirebilmektedir. Özel-

likle Recep Tayyip Erdoğan karizması belirleyici 

rol oynamaktadır. Diğer partilerin böylesine bir 

karizmaya sahip olmamaları, AK Parti için önemli 

bir avantajdır ve AK Parti bu kazancı, seçimlerde 

önemli bir zafer işareti olarak kullanmaktadır. Biz-

zat sahada olan Cumhurbaşkanı, MHP ile kurulan 

ittifakı detaylıca, özenle anlatmaktadır. Kürt halkı, 

bizzat Cumhurbaşkanı’nın ağzından verilen gü-

vencelerle rahatlamakta ve AK Parti’nin bölgedeki 

gücünün artabileceğinin işaretlerini göstermekte-

dir. MHP’nin ise seçim sürecinde kendi sahasında 

çalışması ve geriye kalan alanı AK Parti ile birlikte 

Cumhurbaşkanı’na bırakması, bu sürecin CHP-

İYİ Parti-HDP ve diğer partilerin oluşturduğu bü-

tünlüğe üstün gelecek gibi görünmektedir.
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V ahiy kelimesini hızlı gösteri-
len işaret, ima, kinaye, üstü 

kapalı anlatım, cümlesiz anlatım, 
dil dışındaki bir organla anlatım, 
sembolik, mecazi anlatım şek-
lindeki tanımlamalarla anlamaya 
çalışıyoruz. Aslında bu bahiste 
söze ilahi vahiy diyerek de baş-
lanabilirdi. Ancak vahyin 
ne ilahi olanla 
ne de sözlü 
olanla sınır-
l a n a m a -
yacağı bi-
lindiğin-
den genel 
bir isim-
lendirilme 
yapıldı.

İblis’in/ Şeyta-
nın da kendi ayart-
tıklarına vahy ettiği, 
birtakım işaretlerde bu-
lunduğu bilinmektedir. 
Gündelik dilde vahiy 
denildiğinde çoğunluk-
la ilahi vahiy yani yine 
gündelik dilin kullanı-
mına bakarak Kur’ân-ı 
Kerim kastedilir. Çünkü 
Kur’ân-ı Kerim ifadesi her ne 
kadar başlangıçta söz/hitap şek-
linde Allah’ın insan içerisinden 
seçtiği elçilerine gönderdiği lafız 

ve mana bütünü, bu ismi alıyor 
olsa da, bütünün parçalarına 
da yine aynı hitabın içerisinde 
Kur’ân denildiği görülmektedir. 
Bu bakımdan mesela mushaf 
ifadesi iki kapak arasındaki bü-
tünü ifade etmesi itibariyle daha 
kapsayıcıdır.

Sözlü Vahyin 
Muhatabı

Sözlü vahiy 
terkibini açmak 
gerekirse sözsüz 

vahiy nedir, 
sorusundan 
hareketle bir 

anlayışa ulaşı-
labilir. Kâinatta 

ağızsız ve dilsiz, 
konuşamayan ve 

düşünemeyen, in-
san dışındaki bütün öteki 
yaratıklar, olaylar, olgular, 
şahitlik edilen, beş duyu 
ile kavranılabilen her ne 
varsa sözsüz vahyin ko-

nusu, birer mucize halinde 
insanoğlunun ibret ve dü-

şünme nazarları önünde apaçık 
durmaktadır. Korku, kaygı ve 
merakla kuşatılmış bulunan in-
san zihni ve kalbinde oluşan bir-

çok sualin cevabı gibidir kâinat 
ve tabiat.

Kâinat ve tabiattaki sözsüz 
vahyin mucizesi insan tekine bir-
çok bakımdan rehberlik eder. Ne 
var ki insan kalbi, bu rehberlik-
le, eğer düşünmeyi sürdürürse, 
şahitlik edilen âlem içerisindeki 
kendi durumu, konumu hak-
kında fikir sahibi olur. Mahiye-
ti itibariyle düşünen, sosyal ve 
muhtaç bir yaratık olan insan, 
zorunlu beşeri münasebetleri ve 
hayatın idamesi için gerekli olan 
ihtiyaçlarını gidermek maksadıy-
la, kâinata/tabiata başvurur. Söz 
konusu dünyevi ihtiyaçları kar-
şılamak, beşer sıfatıyla yaratılmış 
bütün insanların, bütün zaman-
larda neredeyse insiyaki biçimde 
yapa geldikleri gündelik hayat 
mücadelesinin adıdır.

İnsanın bir de dünyevi ihti-
yaçlarının ötesinde, tabir caiz-
se metafizik/manevi ihtiyaçları 
vardır. Tabiatta, öteki yaratıklar 
aracılığıyla duygulara hitap eden 
sözsüz vahiyler arasındaki mu-
siki, koku, tat, renk, çeşni ve 
dokunuşlar, kısmi bir tatmin ve 
model imkânı sağlıyor görünse 
de, tam bir doygunluktan söz 
açılamaz. Hâlâ öteler, daha öte-
ler, gaip dünya hakkındaki me-
rak, insanı kışkırtmayı sürdürür. 
Kendisi, yaratıcı kabiliyetini iş-
levsel kılarak resim, müzik, şiir 
ve benzeri alanlara müracaatla, 
söz konusu gabya dair merak ve 
arzusunu yatıştırmaya çabalar-
sa da, bir noktadan sonra beşeri 
sanatın alanlara bölünmüşlüğü 
hatta aynı alandaki farklı uygu-
lama biçimleri, onu mutlak bir 
tam’lığa taşıyamaz. Bilgi ve tek-
nik alanlarında dönüp duran in-
sanın, gabya dair tatminini, yal-
nızca bilgi, tamlığa eriştiremez. 
Bilginin üzerine başka, insanı da 

İNSAN KİMDİR?

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Sözsüz vahyin dilinde doğrudan insan teki ile alakalı ifadeler, 
büyük çoğunlukla olumsuzluklara dair karakterlerin tasviri 
yüklüdür. Defalarca, insan tekinin yalnızca sıkıntıya düşünce Allah’ı 
hatırladığı, fakat sıkıntıdan kurtulduğunda yeniden unuttuğuna 
işaret vardır. Nimetler karşısındaki nankörlüğü, zayıf yaratılmış 
olması, sıklıkla umutsuzluğa düşmesi, aceleci, cedelci ve tezcanlılığı, 
tatminsizliği, kendini yeterli görerek kibre düşmesi anlatılır.
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aşan gaip ile irtibatlı bir öğreti, 
ilahi vahiy, sözlü vahiy, ilahi hi-
tap onun karşısına çıkarak açık, 
net, berrak, kolay anlaşılır bir 
lafız ve mana bütünlüğü üzerin-
den, düşünerek ve tek kelimeyle 
düşünmesini dileyerek, imana 
davet eder.

Şahsiyet Miras Bırakılmaz

Sözlü vahyin, elimizdeki 
mushafın muhatabı olan in-
san tekine, altmış beş yerde 
insan, on sekiz yerde ins ve 
cin, iki yüz otuz yerde de ço-
ğul biçimde nas diye hitap 
ettiği görülmektedir. Bunlar-
dan başka abd, rical, erkek ya 
da kadın, nefs, halife, beşer 
ve Âdem benzeri hitaplara da 
rastlanmaktadır.

Bu vasıflandırmalar arasın-
da beşer sıfatı şu bakımdan 
önem taşımaktadır. Her doğan 
insan beşerdir, denilmiştir; an-
cak her beşer insan olamamak-
tadır. İnsanlığın kesp, çaba, 
gayret ile kazanılan bir değer 
olduğuna dair, Müslüman dü-
şünürler arasında genel bir ka-
bul vardır. Elbette bir bakıma 
doğru kabul edilebilecek bu 
kanaat, neticede bir yorumdan 
ibarettir. Her bakıma doğru 
olduğunu söylemek zordur. 
Beşer doğup böyle kalmak pek 
fazla mümkün gözükmese de, 
yeryüzü hayatında, insanlık 
basamaklarının çok aşağıların-
da bekleyen yığınların varlığı, 
kimi sosyologlara böylesi bir sı-
nıflandırmaya gitme çaresizliği 
yüklemiştir.

İnsana gelince, ins, nas, nesy, 
insiyan, nisyan aynı kökten bu 
kelimelerin Arapçadaki ilk an-
lamı için Türkçede ‘unutmak’ 
karşılığı verilmektedir. İbn-i 
Abbas’ın “İnsan, (Allah ile arasın-

daki) ahdini unutması sebebiyle 
bu ismi almıştır” dediği rivayet 
edilir. Kelimenin üns ve ünsiyet 
ile akrabalığı sebebiyle Türkçede 
alışmak, uyum sağlamak, cana 
yakınlık anlamlarına geldiği söy-
lenir. Hemcinsleriyle uyum ha-
linde yaşayabilmesi, yaratılışı iti-
bariyle sosyal bir yaratık olması 
hakikatinden hareketle bu doğru 
bir tanımlamadır.

İnsanın ahdini unutmasına 
dair bir yaklaşımı Bağdadi’den 
nakledilen bir rivayet çok iyi an-
latır. Buhari, Müslim, Tirmizi ve 
Ebu Davud gibi muteber hadis 
kitaplarında okunan bir haber 
şöyledir: “Sizden biriniz, kendi-
siyle cennet arasında bir zira’ (bir 
adım) kalana kadar cenneti hak 
etmiş iken, araya kitap (ezcümle 
alın yazısı) girer de birden cehen-

nemlik olur:” Bağdadi diyor ki: 
“Bu sözü işiten Amr İbn Ubeyd, 
şöyle konuşur:

“Bu hadisi A’meş’ten duy-
saydım tereddütsüz, yalandır”, 
derdim.

“Zeyd’den duysaydım, bu gü-
venilmez adama aldırmaz, mu-
hatap bile almazdım”.

“(Sahabe büyüklerinden) Ab-
dullah bin Mesud’dan işitsem, 

asla kabul etmezdim”.
“Resûlüllah’tan bile işitsem, 

şiddetle reddederdim”.
“Yüce Allah’tan duysaydım, 

ona: Ahdimiz, sözleşmemiz 
böyle değildi, derdim.”1

Ahdini asla unutmayan 
Amr İbn Ubeyd ile ahdini 
unutması sebebiyle genel ismi 
insan olan ötekiler arasındaki 
farkı, hep hatırda tutarak söz-
süz vahyin öteki işaretlerine 
dönme zamanı gelmiştir.

Çoğunlukla insan denilen 
bu cinsin mahiyetini ve karak-
terini resmeden ins ve cin ter-
kiplerinin birlikte kullanıldığı 
ayetlere bakıldığında, öncelik-
le cinin mahiyeti merak mev-
zuu olmuştur. Duyu organ-
larından saklı kalan, kalkan, 
cennet, cünun (yürek), cenin 
(anne karnında saklı olan), can 
ve canlılık da böyledir. Cinnet 
yani delilik de mahiyeti pek bi-
linmeyen hal olması itibariyle 
bu ismi almıştır. Bakıldığında, 
insanlar tarih boyunca görül-

meyen, bilinmeyen, tanınmayan 
olağanüstü başka varlıkları hep 
vehmetmişler, en kötüsü onları 
inanç malzemesi haline getir-
mişlerdir. Mesela tarihin kaydına 
göre Türkler, Müslüman olma-
dan önce, dağlar, göller ve ırmak-

1 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Akbulut, 
Müslüman Kültürde Kur’ân’a 
Yabancılaşma Süreci, Otto Yayınları, 
Ankara, 2017.

İslâm’ın her rönesan-
sı Kur’ân’ın yeni bir oku-

nuşuyla başlar” diyen 
Garaudy çok haklıy-

dı. Cüveyni ise: “Emir ve 
nehiylerin maksadını tam 
anlamıyla kavrayamayan 
kimse din konusunda ger-
çeği yakalayamaz” diyor-

du. İmanı, düşünmenin 
önüne geçirmek Müslüman 
zihnin intiharıdır, diyen bir 

hayli Müslüman düşünce 
insanı vardır. Onlar gele-
neğe teslim olma, onu tes-
lim al, öğüdünü vermişler-
dir. Râğıb el-İsfahani der 

ki: “İnsan ancak düşünerek 
ulaştığı bilgiyle şeref kaza-

nır.
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ları canlı telakki eder, dünyanın 
iyi-kötü ruhlarla dolu olduğuna 
inanırlardı.2

İns ve cin’in birlikte zikredil-
diği ayetleri Türkçeye tercüme 
ederken Zâriyat suresi 56 örne-
ği Muhammed Esed mealinde 
şöyledir: “Bilinen bilinmeyen, 
tanınan tanınmayan (insanlar) 
yalnız bana kulluk etsinler diye 
yaratıldı.” Başka bir örnek yine 
aynı mealde İsrâ suresi 88’dir: 
“İns ve cin (bilinen bilinmeyen, 
tanınan tanınmayan) O’nun 
(Kur’ân) benzerini meydana ge-
tirmek için bir araya gelse yine 
de yapamazlar.” Dipnotunda bu 
ayetteki cin eğer ayrı bir mahlûk 
olsaydı Kur’ân, insanlarla onların 
bir araya gelmesinin muhal oldu-
ğunu ihmal etmiş ve hâşâ abes-
le iştigale düşmüş olmaz mıydı, 
der.

Bu noktada zihinleri bulandı-
ran husus, belki insin topraktan, 
cinin ateşten yaratıldığına dair 
sözsüz vahyin ifadeleridir. Top-
rak ve ateşi, bilinen somut nes-
neler olarak, lafzi bir okumaya 
tabi tutmak yerine, sembolik ve 
mecazi değerler diye yorumladı-
ğınızda Muhammed Esed’e hak 

2 Bkz. a.g.e.

vermemek isabetli görünmez. 
Toprağın yumuşaklık, yakın-
lık hissi uyandırması, ateşin ise 
yakıcı yanındaki ürküntüyü de 
karakter yapılanmasına yormak 
mümkündür. Elbette en doğru-
sunu bilen Allah’tır. Yorumlar, 
iman etmek için değil düşün-
mek, düşünceyi ortaya koymak 
ve birer bilgi nesnesi halinde 
kültüre katma çabasından başka 
nedir ki?3

Sözsüz vahyin dilinde doğru-
dan insan teki ile alakalı ifadeler, 
büyük çoğunlukla olumsuzlukla-
ra dair karakterlerin tasviri yük-
lüdür. Defalarca, insan tekinin 
yalnızca sıkıntıya düşünce Allah’ı 
hatırladığı, fakat sıkıntıdan kur-
tulduğunda yeniden unuttuğuna 
işaret vardır. Nimetler karşısın-
daki nankörlüğü, zayıf yaratıl-
mış olması, sıklıkla umutsuzluğa 
düşmesi, aceleci, cedelci ve tez-
canlılığı, tatminsizliği, kendini 
yeterli görerek kibre düşmesi 
anlatılır. Tîn suresinde mesela en 
güzel surette, en güzel kıvamda 
yaratılmış bulunan insan tekinin, 
sonradan, yani hayata atılıp dav-

3 Geniş bilgi için bkz. Muhammed 
Esed, Kur’ân Mesajı, Ek III Cin Terimi 
ve Kavramı Yazısı, İşaret Yayınları, 
İstanbul.

ranışlarını kendisi kesp etmeye 
başladığında, çoğunlukla nasıl 
aşağıların aşağısı olacak kadar 
kötüleştiğine, buna müstahak ol-
duğuna değinilir. Ardından iman 
ederek salih amel işleyenleri ise 
hemen kurtuluşla müjdeler.

Yeryüzünde bir halife olsun 
için yaratılmış bulunan insan, 
eğer sözsüz vahyin nitelediği 
olumsuzluklara düşmemiş ve 
onun rehberliğini benimseyen 
bir hayat modelini yaşıyorsa, 
mutlaka tevhidi gözetecek ve 
Allah’a hiçbir şey ya da kimse-
yi ortak koşmayacaktır. Kendini 
tezkiye edecek, hür iradesinin 
gereği olan her davranışı ken-
dini tezkiyeye, arındırmaya dö-
nük olacaktır. Böyle birisi ancak 
yeryüzünü, Allah’ın mabetlerini 
imar ve inşaya, bayındırlığa, um-
rana, medeniyet kurmaya aday 
ve liyakatli toplumun ferdidir. 
Kendisi gibi düşünen ve inanan-
ların topluluğuna sözsüz vahiy, 
vasat ümmet demektedir. Ha-
yırlı, ara bulucu ve şahit ümmet 
budur. Yeryüzü hayatı boyunca 
Hak ve Hakikatin şahidi onlar-
dır. Onların her bir teki biricik 
birer şahsiyettir. Birbirine benze-
mek için değil, kendileri kalarak 
birbirinden, kâinattan, tabiattan, 
sözlü ve sözsüz vahiyden örnek 
ve ibret alarak yeryüzü hayatını 
idame ettirirler. Şahsiyeti değil 
ilkelerini miras bırakırlar.

Ey Nâs!

Nahl suresi 74, 75: “Öyleyse, 
sakın Allah’la (başkaları arasın-
da) herhangi bir benzerlik, misli-
lik kurmaya kalkışmayın. Çünkü 
Allah (her şeyin aslını) biliyor 
ama siz bilmiyorsunuz.

Allah (işte size iki insan) ör-
neği veriyor. (biri) hiçbir şeye 
gücü yetmeyen, başkasına bağım-

Müslümanların tarihlerine dönülüp bakıldığında 
köklü, derinlikli kelam tartışmaları ve yorumlarının 
yalnızca ulema muhitlerinde gerçekleştiği görülecek-

tir. Sıradan insanların sözsüz vahyin anlamı yeri-
ne yalnızca lafzına mahkûm edilmiş olması sebebiy-
le, geçmişte bu tartışmalara dâhil olduklarına pek 

tanıklık edilememiştir. Yeni zamanlarda okuryazar-
lığın artması, sözsüz vahyin dünyanın bütün dillerin-
de muhtelif tercümelerinin yaygınlaşması sonrasında 
dileyen herkesin manaya ulaşması, onun yorumları 

arasında mukayese yapma imkânı da artmıştır.
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lı bir köle; (diğeri de) kendisine 
katımızdan (bir armağan ola-
rak) güzel bir rızık bahşettiğimiz 
(hürriyet rızkı) bir insan ki, o rı-
zıktan gizli-açık (gönlünce doğ-
ru yolda) harcamalar yapıyor. 
İmdi (düşünün) bu iki insan hiç 
bir tutulabilir mi? Bütün övgüler 
Allah’a yakışır; ama onların çoğu 
bunu bilmezler.”

Hacc suresi 73: “Ey Nâs! Size 
misal veriliyor, dinleyin. Allah’tan 
başka yakardıklarınızın hepsi bir 
araya gelse bir sinek dahi yara-
tamazlar. Sinek onlardan bir şey 
kopartsa, geri alamazlar. İsteyen 
de aciz, istenen de.”

İnsan topluluğunu kasteden 
nas kavramı, temelde yine insan 
tekine dair uyarıları, bu kez ço-
ğaltarak ve tevhit vurgusuyla sür-
dürür. Nâs suresinde bu vurgu, 
Allah’tan insanlığa ancak hayrın 
geleceği, şerrin ise bizzat insan 
tarafından üretildiğinin en açık 
ifadelerini taşır. Kader paradok-
sunda takılıp kalan, oradan bir 
çıkış yolu aramaya teşebbüs bile 
etmeden, körü körüne inanan 
topluluklara söz yetiştirmek zor-
dur. Türkü şöyle söyler:

“Bu dağlar kömürdendir/ Ge-
çen gün ömürdendir/ Feleğin bir 
kuşu var/ Pençesi demirdendir.” 
Çok ilginç bir benzeyiştir İsra s 
uresi 13’te de Türkçeye bazen 
kuş olarak tercüme edilen ifade 
ile bir alaka kurulabilir: “Biz her 
insanın kuşunu (kaderini) kendi 
boynuna dolamışızdır. Öyle ki 
kıyamette onun önüne, her şeyi 
açık açık kaydedilmiş bulacağı 
bir sicil çıkartacağız.”

Türkçede “vebali boynuna” 
sözü tam da bu hakikatin teren-
nümü sayılabilir. Elbette herke-
sin vebali kendi boynunadır ve 
elbette bu ayet herkesin kaderini 
kendi çizdiğine dair önemli bir 
öğretidir. Kıyamette insanın önü-

ne çıkartılacak olan o sicili, amel 
defterini, Allah’ın eylemleri mi 
doldurmuş olacaktır yoksa insa-
nın eylemleri mi?

Türküdeki felek kimdir, ne-
dir? “Feleğin kuşu”nun ayetteki 
“kuş” ile bir alakası varsa eğer 
ki öyle görünmektedir; bu du-
rumda “Felek”, mutlak güç sa-
hibi “Allah” olmaktadır. Dahası 
insan zaman, dehr, modernite ve 
felek diyerek genellikle şikâyet 
eder yakınır durur. Kimilerine 
göre kötülük, bozulma, eksik 
ve yanlışlıkların suçlusu Arap-
çada dehr, Türkçede zamandır. 
Muhafazakâr zihinlerin dilinde, 
mevcut kötülüklerin anası olarak 
sıklıkla modern zamanları işit-
mek mümkündür. Zamanı suçla-
yıp durur, kendi kusurlarını bu-
nunla örtmeye çalışırlar. Câsiye 
suresi 24 onlara adeta özel bir 
cevap gibidir: “Dediler hayat 
ancak yaşadığımızdan ibarettir, 
ölürüz ve yaşarız, bizi ancak 
dehr (zaman) yok eder.” Okuyup 
durdukları Buhari ve Müslim’in 
mecmualarındaki ifadeyi de ku-
lak ardı ederler: “Dehre (zama-
na, yeni zamana, moderniteye) 
sövmeyin, dehr (ile kastedilen) 
Allah’tır.” Gerçekten de söz ge-
limi en fazla kötülenen felek 
kimdir, onunla hangi kudret 
kastedilmektedir? Doğrudan Al-
lah lafzına karşı duramayanların 
kamuflaj malzemesi değil midir? 
Türküdeki felek de odur. Kaldı ki 
En’âm suresi 108’de, “Allah’tan 
başka sığındıklarına sövmeyiniz, 
zira onlar da Allah’a söver.” uya-
rısı vardır.

İnsanda, insan toplulukların-
da ortaya çıkan bütün kötülükle-
rin öznesi bizzat insandır. Şeytan 
ancak kötü fiilleri güzel gösterir. 
İbrahim suresi 22’de: “(Şeytan) 
zaten benim size karşı (ey insan) 
bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi 

çağırdım, siz de bana uydunuz. 
Beni yermeyin, kendinizi yerin!” 
denilmiyor mu?

Denilir ki Hıristiyanlar âlim 
oldukça Hıristiyanlıktan, Müs-
lümanlar da cahil oldukça 
İslâm’dan çıkar. “İslâm’ın her 
rönesansı Kur’ân’ın yeni bir oku-
nuşuyla başlar” diyen Garaudy 
çok haklıydı. Cüveyni ise: “Emir 
ve nehiylerin maksadını tam an-
lamıyla kavrayamayan kimse din 
konusunda gerçeği yakalayamaz” 
diyordu. İmanı, düşünmenin 
önüne geçirmek Müslüman zih-
nin intiharıdır, diyen bir hayli 
Müslüman düşünce insanı var-
dır. Onlar geleneğe teslim olma, 
onu teslim al öğüdünü vermiş-
lerdir. Râğıb el-İsfahani der ki: 
“İnsan ancak düşünerek ulaştığı 
bilgiyle şeref kazanır.”4

Bir Hasbihal’inde “Geçen za-
man uçup gitti, gelecek ise belli 
değil. Sen ancak içinde bulundu-
ğun halin sahibisin” diyen Meh-
med Akif’in mısraları bu hakika-
tin fotoğrafını çeker:

“Cibillidir taharri-i hakikat 
hırsı âdemde

Onun mahsulüdür meşhud 
olan âsar âlemde

Atalet, fıtratın ahkâmına ma-
demki isyandır

Çalışsın, durmasın her kim ki 
İNSANDIR.”

Kanaatimiz odur ki Müslü-
manlık iddiasındaki insanların 
sözsüz vahiy ile bire bir irtibatı 
tarih boyunca, neredeyse bütün 
Müslüman topluluklar bakımın-
dan türlü sebeplerle hep noksan 
kalmıştır. Saltanat yönetimleri 
ilahi hitaba bütün insanların tek 

4 Geniş bilgi için bkz. Erkan Yar, 
Müslüman Kelamında Teklif ve 
Sorumluluk, Ankara Okulu Yayınları, 
Ankara, 2017.
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başlarına muhatap olmaların-
da sakınca görerek, onları aracı 
kurum ve kişilere terk etmişler-
dir. Herkesin her an düşünüyor 
olması bütün zamanlarda bütün 
saltanatlar için tehlikeli addedil-
miştir. Saltanat yalnızca devlet 
yönetiminde değil medrese ve 
tekkelerde hatta ailelerde de sür-
düğünden, bir merkezde tek bir 
söz sahibi bulunması saltanatla-
rın sürmesi, sürdürülmesi için iyi 
bir çareydi.

Müslümanların tarihlerine 
dönülüp bakıldığında köklü, 
derinlikli kelam tartışmaları ve 
yorumlarının yalnızca ulema 
muhitlerinde gerçekleştiği görü-
lecektir. Sıradan insanların söz-
süz vahyin anlamı yerine yal-
nızca lafzına mahkûm edilmiş 
olması sebebiyle, geçmişte bu 
tartışmalara dâhil olduklarına 
pek tanıklık edilememiştir. 
Yeni zamanlarda okuryazar-
lığın artması, sözsüz vahyin 
dünyanın bütün dillerinde 
muhtelif tercümelerinin yay-
gınlaşması sonrasında dileyen 
herkesin manaya ulaşması, onun 
yorumları arasında mukayese 
yapma imkânı da artmıştır.

Söz konusu artışı tehlike 
olarak görenlerin her birisi bir 
köşede saltanat sahibidir. Elbet-
te herkesin işin aslını bilmesi-
ni istemezler. İşin aslını bizzat 
öğrenenlerin sultanlara ihtiyacı 
azalır. Bu sebeple son zamanlar-
da insanları kitap okumaktan, 
doğrudan Kur’ân okumaktan, 
meal okumaktan uzak tutma ça-
balarının altında yatan sinsi niyet 
başka ne olabilir?

İnsan kimdir; elbette bütün 
kimliklerinden önce Allah’ın ku-
ludur. Peki, yalnızca sultanlar mı 
Allah kuludur? Yahut sulta sa-
hipleri Allah’ın has kulları mıdır-
lar? Varsa bir imtiyazları, bunu 

nereden almışlardır, ne zaman, 
doğuştan mı getirmektedirler?

Tarihin bir diliminde, söyle-
nilen türküde, Allah’ı kastederek, 
felek isimli mevhum bir kavrama 
sövenleri görmezden gelenler, 
hatta okşayarak, meşrulaştırarak 
bakanlar, “insan kendi fiilinin ya-
ratıcısıdır” diyenleri itham etme 
hakkını nereden almaktadırlar? 
Aslında türküyü meşrulaştıran-
lar da, fiili insana yakıştıranlar 
da kadim kader tartışmasının iki 
cephesini oluşturmaktadırlar. Bu 
tartışmada malumdur ki Allah’ın 
bilmesi ile Allah’ın muradı çoğu 
kere birbirine karıştırılmaktadır. 
Söz gelimi “Allah her şeyi bilir” 
hikmeti üzerinden yapılan bir 

yorumu okuyalım:
“İşlenmemiş bir fiil ‘şey’ ola-

rak nitelenemez. İşlenip ‘şey’ 
(bilgi nesnesi) halini alan insan 
fiillerini Allah elbette bilir. Bu 
fiil hayr da olabilir şer de. Hayr 
Allah’ın muradına muvafık, şer 
ise muhaliftir.” Böyle bir yorum 
ardından “Allah, işlenmemiş fiil-
leri de bilemez mi, O’nun bilgisi-
ni sınırlayabilir mi insan?” suali 
doğabilir. Peki, Allah, kendisine 
zulmü asla yazmamıştır, dilese 
zulüm de ederdi ve insanın buna 
mani olma gücü de yoktu, bu 
birinci itiraz. İkincisi Allah, sırf 
sınamak için, sınava tabi tuttu-
ğu kulunun, nasıl davranacağını 
bilme güç ve kudretinde bulun-
masına rağmen bunu murat et-
memiş olamaz mı? Bu da ikinci 
itirazdır. Hiç şüphesiz böyle bir 

tartışma zemininden imana gidi-

lemez. Bilgi nesnesi ve yoruma 

açık meseleler ile imanı birbirine 

karıştıranlar, kendi görüşlerine 

aykırı gördükleri her yorumu, 

bakışı imanın dışına itmekte pek 

acelecidirler.5

Mesela kendisini ehl-i sün-

nete çok bağlı hisseden ve İmam 

Buhari’nin görüşlerini ehl-i sün-

netin mihverine oturtan kimi-

leri, bu zatın Halku Ef’âli’l-İbâd 

(Kulların Fiillerini Yaratışı) adlı 

bir eseri olduğundan haberli 

midirler?

Hemcinsleriyle uyum sağla-

mak, ülfet etmek, cana yakın ol-

mak anlamlarına gelen yaradılış 

ismiyle insan, sözlü vahyin 

ins, insan ve nas terkipleriy-

le hitap ettiği insan, hele bu 

sözsüz vahye bire bir, aracı-

sız muhatap olmaya kalkı-

şırsa, bu kılavuzun, bu ilahi 

rehberin kendisini karanlık 

sapaklara, çıkmaz yollara, 

düşürmeyeceğini, sürükle-

meyeceğini bilir, anlar. Son sözü 

Aliya İzzetbegoviç’e bırakalım, 

şöyle söylüyor:

“İpek Böceği dut yaprağını ip-

liğe dönüştürür (gerçekte olayın 

hakiki müessiri Allah’tır, çünkü 

böceğin bir iradesi olmadığı için, 

yaptığı işi değiştirip, dönüştürme 

kabiliyetini haiz değildir). İnsan, 

kaba hayat sahnelerini drama, 

trajediye, müzik parçası, tablo ve 

destansı bir şiire dönüştürür.”6 

(Bununla yetinmez kendi yap-

tığını bozarak daha farklı bir 

üretime de geçebilir, böylesi bir 

yaratıcı kudretle Allah tarafından 

teçhiz edilmiştir.) Allah en doğ-

rusunu bilir.

5 Geniş bilgi için bkz. A.g.e: Erkan Yar.

6 İslam Deklarasyonu, Aliya 
İzzetbegoviç, Fide Yayınları, İstanbul.
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İnsan

İ nsan ile ilgili, alet kullana-
bilen, gülebilen, ekonomik, 

ölümlü olan şeklinde tanım-
lamalar vardır. ‘Aklı ve ahla-
kı kuşanan canlı varlık’ tanım-
laması bence daha yerinde olur. 
Kur’ân’da, “Biz ‘emanet’i, gökle-
re, yere, dağlara arz ettik. […] fa-
kat onu insan yüklendi”1 ayetin-
deki ‘emanet’in, ‘akıl’ olduğu yö-
nünde görüşler vardır. Bazı dü-
şünürler, Kur’ân’ı başlı başına bir 
‘ahlak’ kitabı olarak görme eğili-
mindedir.

Düşüncenin oluşumunda dil, 
kültür ve çevre önemli unsurlar-
dır. Bugün dünyada yedi bin ka-
dar canlı dil vardır ve her biri di-
ğerinden belli ölçüde farklılık 
arz eder. Her bir dil, o dili konu-
şana yer, yön, zaman algısı, renk-
ler, tatlar, sayılar vb. konusunda 
farklı şeyler söyler, farklı bilinç 
yükler. Latince soldan sağa yazı-
lırken Arapça sağdan sola yazılır. 
Bu da kişide belli bir bakış açı-
sı ve bilinç oluşturur. Ilıman ku-
şaktakilerin renk bilgisi icabında 
daha fazladır. İbn Haldun’un de-
yimiyle, ‘Coğrafya bir kaderdir’. 
Bazı dillerde cinsiyetle ilgili ayı-
rımlar vardır. Arapça ve Alman-
cada ‘Güneş’ dişil iken ‘Ay’ eril 

1 Ahzâb Suresi, Ayet 72.

iken İspanyolcada tam tersidir. 
Dolayısıyla bunlarla ilgili düşün-
ce de buna göre gelişir. Demek 
ki, dil, muhakeme yeteneğimize, 
düşüncemize ve hareketlerimize 
etki eder. 2

Düşüncenin oluşumuna için-
de bulunduğumuz kültürel mu-
hit etki eder. Etrafımızda bizi 
olumlu düşünceye sevk ede-
cek ne kadar bilgi evi, kütüp-
hane, müze, okul, tarihi eser, 
laboratuar vb. varsa bunların 
olumlu etkisinden söz edilebi-
lir. Ya da çevremizde kahveha-
ne/cafe, avm, yeme içmeye (tü-
ketim) dönük unsurların oranı 
bize bir ölçü verebilir. Yeyip iç-
tiklerimiz de düşüncelerimize 
etki eder. Kur’ân’da “Temiz şey-
lerden (tayyibât) yeyin ve salih 
amel işleyin”3 buyurulur. Demek 
ki, salih amel işleyebilmek için 
temiz (helal ve sağlıklı) şeyler 
yemek önem arz ediyor. Aynı şe-
kilde aldığımız eğitim biçiminin, 
genetik yapının, iklim kuşakla-
rının, siyasi ve iktisadi yapının, 
inanç biçimlerinin düşünceleri-
mizi etkilediğini söyleyebiliriz.

Düşünme, aklın kendi ken-
dini bilgi konusu yaparak bel-

2 Bilgi için bkz. https://www.youtu-
be.com/watch?v=RKK7wGAYP6k 
[Erişim: 02.01.2019]

3 Müminûn Suresi, Ayet 51.

leğin olayları incelemesi, kişinin 
öğrenme süreci içinde kazandı-
ğı kavramlar, kullandığı imge-
ler, düşünce ve hare ketler, söz-
cük ve terimler gibi simgeler ara-
cılığıyla gerçekleştirilen zihinsel 
faaliyettir. Zihinsel faaliyetin iş-
leyişini mantık ilmi konu edinir. 
Fârâbî’nin bakışıyla mantık, dü-
şüncenin grameridir. Bu da dü-
şüncede doğru bilgiye ulaşma 
açısından hatabî (retorik), cedelî 
(diyalektik), burhanî (analitik) 
şeklinde tasnife tabi tutulmuştur. 
Su-i zan (önyargı), tahmin, eksik 
bilgi, öfke/duygu ve aşırı duyar-
lılık hâlleri gibi insanı yanlış, tu-
tarlı olmayan bilgilere sevk eden 
bazı hususlar olabilir. Bu nokta-
da asıl olan şey, karar anında ak-
lın, duygulara hâkim olmasıdır. 
Özellikle teorik konularda aklın, 
somuta ilişkin duygu durumla-
rından kendini koruyabilmesi 
önemlidir. Somuta ilişkin karar-
larında ise aklın, öfke-istek gibi 
hâllere hâkim olması beklenir. 
Çünkü öfke ve istek hâllerinde 
yanlış yargılara varması ihti-
mal dâhilindedir. Onun için “öf-
keli iken karar verme, sevinçli 
iken söz verme, üzgün iken ce-
vap verme” demişlerdir. Bu açı-
dan hangi tür kıyas, bizi kesin-
liğe, tahmine, iknaya sevk eder 
bunların bilinmesi gerekir.

DÜŞÜNME AHLAKI

Ahmet ÇAPKU

İlimde süreklilik esastır. Zafer değil seferdir asıl olan. Bizdeki 
kitapların önsözlerinin son sözleri genelde şöyledir: Gayret kuldan, 
başarı/muvaffakiyet Allah’tan. Mühim olan yolda olmak, beşikten 
mezara (ilmi) keşif yolculuğunda bulunmaktır. Ancak modernite, 
insanları başarıya odaklandırıyor ve bu da pek çok kibir, kin, 
haset, depresyon gibi psikolojik travmaları beraberinde getiriyor.



62

 Umran • Mart 2019

Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

Yöntem

“Size bir fâsık, (yanlış) bir 
haber getirirse onu tebeyyün 
ediniz!”4 Bu konu bize bozgun-
cu kişilerin getirdiği haber değe-
ri taşıyan unsurların ciddiyetle 
araştırılması gerektiğini ifade 
eder. Ve bu durum bize, haber 
(bilgi) değeri taşıyan hususların 
gerçekliğini sürekli arama ceh-
di içinde olmamızı salık verir. 
Günümüz şartlarında medyada 
haber değeri taşıyan hususların, 
gerçeğin peşinde olan akıl ile 
gözden geçirilmesi önem taşıyor. 
Yapılması gereken şey, doğru 
bilgi nasıl elde edilir sorusuna 
kafa yormak, eğitim sistemin-
de bu konuya dikkat etmek-
tir. Anlayabildiğim kadarıyla 
Gazzâlî’nin yaptığı şey, düşün-
menin tek biçimli olmadığını 
(İbn Sînâ sisteminin yegâne 
bir sistem olmadığını) ortaya 
koymuş olmasıdır. Son dönem 
düşüncesinde yeni metodoloji 
arayışı aynı konu ile ilgilidir. 
İzmirli’nin Yeni İlmi Kelam’ı ve 
Filibeli’nin Üniversiteli Genç-
lere Bir Konuşma’sına bu gözle 
bakılabilir.

İbn Heysem’in Kitabu’l-
Menâzır’ının modern gözlem 
ve deney usulünün başlangıcı 
olduğunu ve bunun modern 
düşüncede bir milat olarak alın-
masını önerenler vardır. Buna 
göre modern deney gözlem me-
todunun, Batılıların icadıymış 
gibi sunuluyor olması dikkat çe-
kicidir. Nitekim mezkûr kitapta 
geçen ‘itibâr’ kavramı,5 ‘experi-
mentum’ kavramı ile çevrilmiş 
ki, bu durum, ilgili kavramın 
‘deney-gözlem’ şeklinde anlaşıl-
mış olduğuna işaret eder.6 Kaldı 

4 Hucurât Suresi, Ayet 6.

5 Bkz. Haşr Suresi, Ayet 2.

6 Bkz. Topdemir, Hüseyin Gazi, İbn 
Rüşd, İstanbul 2016, II. bsm., Say Yay., 

ki, İslâm’ın ilk yüzyıllarındaki 
ihtişamlı ilmi gelişme de buna 
tanıklık eder. Batılılar bilgiyi, 
bir güç olarak görüyor olabilir. 
Hâlbuki bilgi, güç, ihtişam olma-
sı yanında kişiyi kemale sevk et-
mesi gereken şeydir. Bugün kimi 
ilim adamları belli ölçüde bilgiye 
erişince icabında kibre bürü-
nebiliyor. Bu durum herhâlde 
bilginin kaynağının kişilere ve-
rilmesi (meşk) yöntemiyle ilgi-
lidir. İlim, sahibini muhteşem 
kılar ama mütevazı da kılar. 
(İlm-i tevazuya bürünmek). Hz. 

Peygamber’in, Mekke’nin fethi 
esnasındaki ve sıradan insanlara 
karşı tavrını biliyoruz. Yakın geç-
mişimizde kimi sözde aydınları-
mız, kendi insanına kibir tasla-
yınca, insanımız, icabında onun 
ilmi ve kibri kendinin olsun de-
yip mahut kişilerle irtibatı kes-
meyi tercih etmiştir. Safahat’ta 
bu konunun üzerinde epey du-
rulduğunu biliyoruz. Demek ki, 
ilim ve ahlak açısından böyle bir 
durum söz konusudur. Hâlbuki 

s. 124.

ilim, Kur’ân’da (Nur Suresi, 35) 
ifade edildiği üzere ne doğuya ne 
batıya aittir. O, insan aklının or-
tak mirasıdır. Allah’a şükür, ilim 
ehline teşekkür edilir. Son asır-
larda Batılılar, bir ilim siyaseti 
olarak, Avrupa merkezci bakışla 
hemen birçok ilmi bulguyu ken-
dilerine mal ederek adeta kibre 
bürünmüştür. Böylece nice ilim 
taliplerinde bir eziklik, taklitçilik 
ve diğerini üstün görme komple-
si ortaya çıkmıştır.

Bizim klasik filozoflarımızın 
ilimler tasnifine, kitap yazma 

yöntemine, başka bir ifade ile 
düşünme yöntemine baktığı-
mızda şunları görürüz. Önce-
likle dil bilimi ve düşüncenin 
grameri olan mantık bilimi-
ni öğrenmek önem arz eder. 
Çünkü bunlar anahtar (alet) 
rolü oynayan ilimlerdir. Daha 
sonra tabiiyat ilimleri ki, bu-
gün fizik ilimleri dediğimiz 
hemen bütün ilim dalları buna 
dâhildir. Sonra fizikten, somut 
olandan biraz soyut olana, ma-
tematiğe (riyaziyât) geçiş yapı-
lır. En sonunda ilahiyata, (me-
tafiziğe ?) ulaşılır. Bu durum 
hem insanın somut düşünce-
den soyuta ulaşmaya dair zi-
hinsel gelişimi hem de içinde 
bulunduğu doğa/l şartlarla il-

gilidir. Nitekim İhvan-ı Safa’nın 
böyle bir eğitim (tedris) yöntemi 
vardır. Demek ki, soyutu anla-
yabilmek için somutu bilmek 
şarttır. Başka bir ifade ile fizik-
ten metafiziğe doğru bir yöntem 
uygulanmıştır. Bu arada modern 
ilim anlayışının, fiziği önceleyen 
ve ona önem veren bir anlayıştan 
beslendiği şeklindeki bakış açıla-
rı olduğunu hatırlamakta fayda 
vardır. Ancak mezkûr mesele, 
uzun bir tartışma ve çalışmanın 
konusu olabilir.

Düşünme, aklın kendi ken-
dini bilgi konusu yaparak 

belleğin olayları incelemesi, 
kişinin öğrenme süreci için-

de kazandığı kavramlar, 
kullandığı imgeler, düşün-
ce ve hare-ketler, sözcük ve 
terimler gibi simgeler ara-

cılığıyla gerçekleştirilen 
zihinsel faaliyettir. Zihinsel 
faaliyetin işleyişini mantık 

ilmi konu edinir.
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Araştırma, deney gözlem 
yönteminden metin merkez-
li okuma biçimine geçiş, bir 
ilmi usul olarak, bazı sorunları 
beraberinde getirmiş gibi gö-
rünüyor. Aynı durum Ortaçağ 
Avrupa’sında kilise eğitim (ted-
ris) metodu için de söylenir. Bu 
konuda Kâtip Çelebi, Mîzanü’l-
hak fî ihtiyâri’l-ehakk’ta sözü 
edilen yanlış yönteme dikkat 
çeker. Kendisi bir haritacı ve 
kâtip olarak bizzat sahada bu-
lunmuş, tarih ve coğrafyanın ne 
kadar önemli olduğunu savaşlar-
da tecrübe etmiş ve bu da onda 
deney-gözlem yönteminin fizik 
ilimlerinde kaçınılmaz olduğu 
kanısını belirgin hâle getirmiş 
anlaşılan. Kendisi mezkûr eser-
de, medreselerde felsefî ilimlerin 
kaldırılmasına karşı çıkmıştır. 
‘Aklî ilimlerin lüzumu beyanın-
dadır’ başlıklı yazısında kimileri-
nin ‘felsefe ilimleri’ diyerek aklî 
ilimleri reddettiklerini, “Yer ve 
göklerin melekûtuna bakmazlar 
mı ?” (Araf Suresi- 185) ayetini, 
‘arza ve semavâta sığır gibi gözle 
bakmak sandılar!’ diyerek tenkit 
eder. Kendisi matematik bilen 
müfti ile bilmeyen müfti arasın-
da geçen bir fetva konusunu dile 
getirir ki, adaleti dağıtma maka-
mında bulunan müftinin mate-
matik bilmeyince nasıl da yanlışı 
doğru diye gösterdiğini açıkça 
ortaya koyar.7

Kâtip Çelebi’nin bu yaklaşı-
mı, medrese ve ilimler eleştiri-
si açısından tenkide açık olmak-
la birlikte şu husus önümüzde 
durmaktadır: Çelebi’nin vefat 
tarihi miladi 1657, Descartes’in 
ölüm tarihi ise 1650’dir. Biri 
Doğu, biri Batı’da olan bu iki bü-

7 Katip Çelebi, Mîzânu’l-Hak fî 
ihtiyâri’l-ehak (İslam’da Tenkid ve 
Tartışma Yöntemi), hzl. Süleyman 
Uludağ-Mustafa Kara, İstanbul 1990, 
Marifet Yay., sf. 38-47.

yük düşünürün ilmi metot ola-
rak anladığı şey, aslında aynı-
dır. Biri modernitenin babası sa-
yılırken diğeri bu hususa dikkat 
çekmiş ama tarihin gidişatı fark-
lı seyretmiştir. Felsefî yöntem-
den ve tabiatın deney gözlem-
den uzak şekilde incelenmesin-
den uzaklaşılması yöntemi ile il-
gili Mahmut Kaya’nın düşüncesi 
şu minval üzeredir: Gazzâlî son-
rası dönemde Fahreddin er-Râzî 
el-Mebâhisu’l-Meşrıkiyye’de ke-
lam meselelerini felsefi açıdan, 
el-Muhassal’da ise felsefeyi ke-
lam açısından ele almış ve böy-
lece kelamcı-filozof kimliği orta-
ya çıkmıştır. Onun izinden giden 
Adudüddin el-Îcî ise el-Mevâkıf 
fî İlmi’l-Kelâm’da, kitabın dört-
te üçünü kapsayacak şekilde on-
toloji, epistemoloji, kozmolo-
ji, matematik, astronomi, tabiat 
ilimlerini özet olarak sunmuş ve 
bunlar dine uygunluk açısından 
değerlendirilmiştir. Eserin geriye 
kalan kısmı ise ilahiyat, nübüv-
vet ve meâd bahisleridir. Müel-
lif, kitabın dörtte üçünü kapsa-
yan konularda uzman olmadığı 
hâlde bunları özetleyip yer yer 
eleştirmiştir. Kitaptaki yöntem 
ise klasik mantıkta şartlı kıyasa 
karşılık gelen yöntemdir. Sözü 
edilen yöntemde bir konu enine 
boyuna incelenir, ihtimaller or-
taya atılır ve eleştiriler sıralanır, 
konu böylece uzayıp gider. Asıl 
meseleden de uzaklaşılmış olur. 
Bu yöntem, verimsiz, zekâyı iğ-
diş eden bir yöntemdir. Ve sözü 
edilen eser, yüzyıllar boyunca 
medreselerde ders kitabı olarak 
okutulmuştur.8

Geçmişin birikimini teva-
rüs etme konusunda metin 

8 Kaya, Mahmut, “İbn Rüşd Sonrası 
İslam Felsefesinin Durumu”, Doğu 
Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu 
-İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek- içinde, 
Sivas 2009, Asitan Yay., c.1, sf. 77-78.

(müdevvenât) elbette ki, önemli-
dir. Ancak onlara takılıp kalmak, 
bir yöntem olarak doğru değil-
dir. Kur’ân’da yaklaşık yediyüz 
elli yerde akletmeye dair ibare 
vardır. Mesela Nahl Suresi’nin 
3-14. ayetlerine bakılırsa şunlar 
dikkat çeker: Göklerin ve ye-
rin Hakk ile yaratılışı, insanın 
nutfeden oluşumu, hayvanların 
yaratılışı ve onlardan temin edi-
len faydalar, binek hayvanları ve 
nakil vasıtaları. Nakil vasıtaları 
konusunda daha nice unsurların 
yaratılışa konu edilmesi. Gök-
ten yağmurun yağması ve nice 
ziraat ürününün ortaya çıkması. 
(Bütün bunlarda tefekkür eden-
ler için bir ayetin olması). Gece, 
gündüz, Güneş ve Ay… bütün 
bunlarda teakkul için ayetlerin 
olması. Yeryüzünde yaratılan 
şeylerin çeşitli renklerde olma-
sı. Bunlarda tezekkür edenler 
için bir ayetin bulunması. Deniz 
ürünlerinin insanların hizmetine 
sunulması. Ve bunda teşekkür 
edenler için çeşitli nimetlerin 
bulunması.

Dikkat edilirse ayetlerin ko-
nularının tamamı tabiatla ilgili-
dir. Ayet sonlarındaki kavramlar 
ise tefekkür / teakkul (ta’kılûn) 
/ tezekkür / teşekkür şeklinde-
dir. Demek ki, tefekkür, tabiat 
ilimleriyle ilgili bir kavramdır. 
‘Bir saatlik tefekkür, yetmiş yıllık 
nafile ibadete bedeldir’ hadisini 
nasıl anlayabiliriz? Mesela Or-
ville ve Wilbur Wright kardeş-
ler, Ohio’da Dayton şehrindeki 
bir kütüphanede okudukları bir 
kitaptan yola çıkıp uçak icadı-
nın temelini atmışlar. Kitapta 
motorsuz bir uçağa benzeyen 
uçurtma ile insanın uçabilece-
ğinden söz ediliyormuş. Onlar, 
asıl meslekleri bisiklet tamircili-
ği olduğu hâlde bunu denemeye 
çalışmışlar. Dükkânlarında bir 
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tünel açmışlar, tünelden gelecek 
rüzgârın, kanatlarda oluşabile-
cek etkisini ölçmek istemişler. 
Büyük bir uçurtmaya bir de 
motor takmışlar ve 17 Aralık 
1903’te bunu başarmışlar. Bence 
tefekkür böyle bir şey olsa gerek-
tir. Böylesi bir zihniyet ve eğitim 
metodu olmadan tabiatı nasıl 
okuyabiliriz? Kaldı ki, Kur’ân’da 
‘Sizin için gökte de rızık vardır 
(Zâriyât Suresi, 22), az önce 
ifade edildiği üzere “nakil vası-
tası olarak daha niceleri vardır” 
(Nahl Suresi, 8), ibareleri acaba 
bizi bunları araştırmaya, başka 
bir ifade ile tefekkür’e (i’mâl-i 
fikr) sevk etmesi gerekmez mi ?

Eleştiri

İlimde yol almak için eleştirel 
düşünceye ağırlık vermek gere-
kir. Hz. Peygamber, çeşitli şüp-
helerle ve sorularla kendisine ge-
lenleri hep olumlu karşılamıştır. 
İslâm, inancı, akla açan bir özel-
lik arz eder. Daha önceki din-
ler bunu yapamadığı için ken-
di içinde çökmek durumunda 
kalmıştır. Bunun için mantık ve 
matematik kaçınılmazdır. İslâm, 
insanları, akletmeye yöneltmiş 
ve bunu ibadet (içtihat) say-
mıştır. Onun için Taşköprizade 
(ö. 1561) tefekkürü, aklın iba-
deti olarak görmüştür (el-ilmü 
ibadetül-kalbi).

Bugün ilahiyatlarda doğa 
bilimlerine müfredatta hemen 
hemen yer verilmemiştir. İlk dö-
nemin klasik bilgisi ağırlıkta yer 
alıyor. Batı’da, Hint’te, Çin’de, 
Rusya’da ne oldu sorusuna dair 

ciddi bir veri yok. Bilgi ve bi-
limde ne olduğuna dair ilahiyat 
öğrencisi doğru dürüst bilgi sa-
hibi olamadan mezun oluyor. Bu 
durumun üzerinde düşünülmesi 
gerekir. Kur’ân kursu, imam ha-
tip ve ilahiyat çizgisi adeta kendi 
kapalı dünyasında bir anlam kü-
resi inşa ediyor gibi gelir bana. 
Mesela fen liselerinden ilahiyat-
lara talebe geliyor mu? İlahiya-
tı bitiren kişiler yüksek lisans 
ve doktora için astronomi, tıp, 
kimya vb. bölümlere başvuruyor 
mu? Din olgusu sadece teorik - 
teolojik bilgiden mi ibarettir? 
Ayakları yere basmayan, tabiat 
bilgisi ve biliminden uzak olan 
bir din nasıl yaşayabilir? soruları 
bence mühimdir. Zira bu olma-
dığında bir yığın farklı düşünce-
ler, mantıksız, tutarsız, ötekileş-
tirici, icabında şiddete başvuran 
yapılar ortaya çıkabiliyor. 

Bilgi-Değer Meselesi

Bilginin değere dönüşmesi 
bir başka meseledir. İslâm’ın ilk 
yıllarında bilgi-değer konusu 
epey tartışılmış ve bu konu daha 
sonra mezheplerin oluşumuna 
tesir etmiştir. Bugün bir matema-
tik formül üzerinden kavga ya-
pan yoktur. Çünkü bilgide çeşit-
lilik esastır. Ancak onun değere 
dönüşmesi, ideolojik hâl alması 
ve tabulaştırılması dik-
kat çekicidir. 
Bizde yakın 
tarihte sağ-
sol mese-
lesi üze-
rine vuku 

bulan tartışmalar, bir devlet ida-
resinin daha iyi nasıl olması ge-
rektiği tezleri ile ilgili idi. Ancak 
bunların bir değere dönüştürül-
mesi kavgayı beraberinde getir-
mişti. İnsanlar, bilgide farklı tez-
ler üzerinde kavga etmez. Kavga, 
değer üzerinde olur. Bu konuda 
aklı dikkatlice eğitmek görevi 
toplumda ilgili herkesin görevi-
dir. Onun için teorik ve pratik 
bilgiler aynı anda verilmelidir. 
Aksi hâlde ister dini oluşumlar 
olsun ister farklı ideolojik ya da 
sivil toplum grupları olsun bu 
hususa dikkat edilmezse öğreni-
len ilimler birer değere, o bilgiyi 
sunanlar da adeta kutsanmış ki-
şilere/kişiliklere dönüştürülebilir 
ve toplum içinde muhtelif par-
çalanmalar meydana gelebilir. 
Çünkü zihinlerin yanlış eğitimi 
ve beraberinde zihin parçalan-
ması, sözü edilen toplumsal kar-
gaşayı beraberinde getirir.

İlimler arasındaki hiyerarşi 
gözetilmeden ilmi verilerin ehil 
olana ve/veya olmayana sunul-
ması pek çok yanlış anlamaları 
beraberinde getiriyor. Bugün 
youtube’ta ‘tekfir’ konusu rahat-
sız edici boyuttadır! Hâlbuki bu 
konuda nice kitaplar yazılmıştır 
söz konusu meselelerin ehil ol-
mayanlara anlatılmaması ile ilgili 
olarak. Çünkü çeşitli mezheple-
rin veya tefrikanın ortaya çıkış 

s e -



65

 Umran • Mart 2019

 DÜŞÜNME AHLAKI 

beplerinden biri de budur. Gü-
nümüzde İslâm coğrafyasında 
ve hatta ülkemizde bunun ör-
neklerini fazlaca görebiliriz. İbn 
Rüşd’ün, özellikle metafizik ko-
nuların sıradan insanlara anlatıl-
mamasını dile getirmesi bu açı-
dan mühimdir.

“Tevillerin, sadece burhan 
kitaplarında yer alması gerekir. 
Zira bu teviller burhan kitap-
larında bulunursa onu sadece 
burhan ehli olanlar elde ederler. 
Ama bu teviller, burhan kitapla-
rından başka yerde kaydedilirse 
ve o hususta Gazzali’nin yaptığı 
gibi şiir, hitabet veya cedel me-
todu kullanılacak olursa, bu du-
rum hem şeriata (dine) hem de 
hikmete (felsefeye) karşı işlen-
miş bir hata olur. İsterse kişi sa-
dece hayır amacı gütmüş olsun. 
Böyle biri o konuyu bilenleri ço-
ğaltmak istemiştir ama bununla, 
o konuyu bilenlerin çoğalması 
şöyle dursun fesat ehlini çoğalt-
mıştır. Böylece bir grup hikme-
ti kusurlu görme, bir grup şeriatı 
kusurlu görme ve bir grup da bu 
ikisinin arasını birleştirme yolu-
nu tutmuştur.”9

Bu noktada eğitimle ilgile-
nenlere düşen görev, zihinleri 
belli bir mantıkî tutarlılık içinde 
ve sorgulayıcı, yerinde haklı so-
rular sorucu, eleştirici ama tah-
rip etmeden yapıcı bir bütünlük 
içinde eğitebilmeleridir. Bu ya-
pılmadığı sürece sıkıntılar ken-
dini gösterir.

Aklın ve Ahlakın Eğitimi

İlim geleneğimizde hoca-ta-
lebe adabına dair epey veriler 
vardır. Taşköprîzade (ö. 1561) 
bu konuda şunlara yer verir: 
İlim ehline düşen şey, ‘kemalât-ı 

9 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl -Felsefe Din 
İlişkileri-, çev. Bekir Karlığa, İstanbul 
1992, İşaret Yay., s. 97.

nefsâniyeyi ilm-i zâhir ve ilm-i 
bâtın ile müzeyyen kılmak’tır. 
Buna göre Şekâik-i Nûmaniye 
fî ulemâi Devleti’l-Osmaniye’de, 
talebe için şunları söyler: Talebe, 
nefsini kötü ahlaktan korumalı, 
hayat boyu ilim peşinde koşma-
lı, iyi bir üstat bulmalı, müteva-
zı olmalı, uzmanlık alanındaki 
ilimleri öğrenmeli, ilmi müna-
zaralar yapmalı, ilmin değerini 
bilmeli ve ilmi çalışmaları ertele-
memeli. Hocalar için ise şunları 
öngörür: Bu işi Allah için yap-
malı, talebeleri evladı gibi bilme-
li, Hz. Peygamber’i kendisine ör-
nek almalı, talebelere iyi öğütler 
vermeli, ehil olmaya ilim öğret-
memeli, anlattıkları yaşantısına 
uygun olmalı (takva), üzerine 
başına dikkat etmeli, derslerinde 
mülayim olmalı, talebe için en 
uygun ders hangisi ise onu öğ-
retmeli, devlet adamlarına yakın 
durmamalı ve mala mülke düş-
kün olmamalı.10 Benzer durum 
İbn Rüşd’de de vardır. O da, ilim 
ahlakı gereği ilim adamının ob-
jektif, dürüst, tavır ve eda sahibi 
olması gereğine işaret eder.

Bu açıdan ilimde sürekli-
lik esastır. Zafer değil seferdir 
asıl olan. Bizdeki kitapların ön-

10 Bkz. Arıcı, Mustakim, İnsan ve Toplum 
-Taşküprîzâde’nin Ahlak ve Siyaset 
Düşüncesi-, İstanbul 2016, Nobel Yay., 
s. 23-25;

sözlerinin son sözleri genelde 

şöyledir: Gayret kuldan, başarı/

muvaffakiyet Allah’tan. Mühim 

olan yolda olmak, beşikten me-

zara (ilmi) keşif yolculuğunda 

bulunmaktır. Ancak modernite, 

insanları başarıya odaklandırı-

yor ve bu da pek çok kibir, kin, 

haset, depresyon gibi psikolojik 

travmaları beraberinde getiriyor. 

Sanırım bu durum, dikkatini sa-

dece dünyaya/maddi olana has-

reden dünya görüşü ile ilgili bir 

husustur.

Konu ile ilgili olarak eğitim-

cilere düşen şey, her bir aşama 

için ‘düşünme eğitimi’ adıyla 

eğitsel materyal hazırlamaktır. 

Bu durum, konuyla ilgilenenler 

için bir ahlak meselesidir kana-

atindeyim. Yetişmekte olan tale-

beler için nasıl ki, ‘duygu eğiti-

mi’ gerekli ise aynı şekilde ‘aklın 

eğitimi’ de önemlidir. Sokrates’e 

atfedilen şu söz bu açıdan 

anlamlıdır:

“Öğrencilere bir şey öğretme-

yin, onların düşünmesini sağ-

layın. Çünkü onlar düşünmeye 

başlarsa zaten kendi çabalarıyla 

öğrenirler. Ve bir çaba sonucu 

öğrenilen bilgi, en kalıcı bilgi 

olur, silinmez.”

Bugün ilahiyatlarda doğa bilimlerine müfredatta hemen 
hemen yer verilmemiştir. İlk dönemin klasik bilgisi 

ağırlıkta yer alıyor. Batı’da, Hint’te, Çin’de, Rusya’da ne 
oldu sorusuna dair ciddi bir veri yok. Bilgi ve bilimde 
ne olduğuna dair ilahiyat öğrencisi doğru dürüst bilgi 
sahibi olamadan mezun oluyor. Bu durumun üzerinde 

düşünülmesi gerekir. Kur’ân kursu, imam hatip ve 
ilahiyat çizgisi adeta kendi kapalı dünyasında bir anlam 

küresi inşa ediyor gibi gelir bana.
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B enlik meselesi her çağda farklı bir 
anlama sahipti. Ama asr’da ya da 

zamane de benliğin ne olduğun-
dan çok benlik imajınız daha 
önemli. Yani ne kadar popü-
lerseniz, sosyal medyada ne 
kadar çok takipçiniz var ise o 
kadar mutebersiniz ama bunun 
için ilginç şeyler paylaşmak, sı-
kıcı olmamak ve eğlenceli olmak 
gibi muteber özellikler kadar na-
sıl göründüğünüz de önemlidir. 
Eğer sosyal medyanızı benim 
gibi bir tür fikir blogu yapmışsa-
nız muteber değilsinizdir. Ne kadar light iseniz ve 
sayfalarınızda ne denli çok görsel malzeme var ise 
o kadar hafif ve muteber olacaksınızdır. O yüzden 
asr, olduğun gibi değil göründüğün gibi olman 
istenen bir gösteri çağı. Artık benliğinizin ölçüsü 
görüntünüzdür. Bir reklam sloganı ile ‘iyi görün-
mek önemlidir.’

Visual yani görsel kültür, görsel imgelerde ifa-
de edilen kültürün bir yönüdür. Kültürel çalış-
malar, sanat tarihi, eleştirel teori, felsefe, medya 
çalışmaları ve antropoloji gibi birçok akademik 
alan bu konuyu incelemektedir. Esas olarak gözün 
merkezi bir yer tuttuğu görmenin diğer duyu al-
gılarına baskın çıktığı bir kültürel evre ile ilgilidir. 
Bu konuda bayağı kalem oynatmış önemli isimler-
den Martin Jay, Batı kültürünün görmeyi merkeze 
koyan bir kültür olduğunu belirtir. Teknoloji ile 
görsel arasındaki bağa dair de görsel ve teknolojik 
arasındaki bağın yükselişine dikkat çeker: “Tek-

nolojik ilerlemeleri bu tür görüntü-
lerin şimdiye dek hayal edilmeyen 

bir düzeyde üretilmesine ve ya-
yılmasına neden olan bir kül-
türde yaşadığımız sürece, ara-
buluculuk ve görsel deneyim 
uzantılarına çok çabuk geçme-

den, temsil ettikleri fikirlere veya 
tasvir etmeyi istedikleri gerçekliğe 
çok hızlı bir şekilde geçmek yeri-

ne, nasıl çalıştıklarına ve ne yaptık-
larına odaklanmak gerekir.”1

Hâsılı esas olarak akıp giden gö-
rüntülerin anlatmak istedikleri, taşı-

dıkları ideolojik anlam örüntülerini esas alır. İşte 
imaj çağı dediğimiz olgu da bununla ilgilidir. Gö-
rüntülerin akıp geçtiği ve bu görüntülerin bilinçal-
tımıza yerleşerek bizi dönüştürdüğü bir kültürel 
kalıp. Pornografik bir dönem… Bununla kastım 
cinselliğin aleni gösterimi değildir. Bununla kas-
tım görüntülerin kendinden başka bir şeye refe-
rans vermediği görüntünün metafizik bir hakikat 
olarak imge olarak, metafor olarak yani kendinden 
başka biri şeye sizi götüren bir taşıyıcı olma niteli-
ğini kaybederek sizi kimliklendirmesi olgusu. Yani 
görsellikle kimlik arasında bağıntının oluştuğu bir 
görsel çağda görüntü kendi hakikati ile size bir 
kimlik biçmekte.

Bir anlamda görsel olan üzerinden bir kimlik 
ve benlik inşa eden toplum da doğal olarak “Gö-

1 Martin Jay, “That Visual Turn The Advent Of Visual Culture”, 
Journal of Visual Culture, Volume: 1, 2002, Sage Publishers, 
California-2002; s. 86

Niceliğin Benliği İmajın Hakikati: 
Seküler Dünyada Aynaya Bakmak

Dilaver DEMİRAĞ

Görsel olan üzerinden bir kimlik ve benlik inşa eden toplum da doğal olarak 
“Görünüyorum öyleyse varım!” noktasına gelinir. Bu teorik ön girişten sonra 
tesettür örnekliğinden imajın hakikatin yerini alması olgusuna ve selfie 
örtü diyeceğimiz imajinatif bir şeye dönüşmesinden söz etmek istiyorum.
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rünüyorum öyleyse varım!” noktasına gelinir. Bu 
teorik ön girişten sonra tesettür örnekliğinden 
imajın hakikatin yerini alması olgusuna ve selfie 
örtü diyeceğimiz imajinatif bir şeye dönüşmesin-
den söz etmek istiyorum.

Karnaval Örtüsü ya da Visual Kültürün İmajı
Tesettürü Nasıl Bozar?

Neden tesettür? Çünkü onunla ilgili çok ön 
planda bir olgu gündem oldu. Son günlerde başör-
tülü ve çok tanınan bir politik figürün yakın akra-
bası politik alanda bir görev üstlendi. Amerika’da 
eğitim gören ve dil uzmanlığına sahip olan kızımız 
kültürel uzmanlığı, dil, yabancı dil öğrenme vb. 
gibi yani onu uzmanlığı olan konularla, bir anlam-
da eğitimi ile yapıp ettikleri ile 
gündeme gelmedi. Daha çok 
görselliği merkeze alan instag-
ram sitesinde kendisinin gör-
sel imajını yansıtan görüntüler 
ile konuşuldu.

Şüphesiz kızımız tek değil, 
“İslâmî” moda dergileri hele 
de artık cinselliğe kışkırtan 
mesaj yüklü kapakları ile Âlâ 
gibi bir dergi, tesettür moda-
sı vb. göstergeler ile örtünme 
olgusunun içi boşaldı. Böylece 
başörtüsü bir dönemler İslâmî 
direnişin ön cephe hattında 
yer alan bir şey olmaktan bir 
metaya dönüşerek içi boşaltıl-
mış bir gösteri nesnesi, hatta 
bir simülasyona dönüştü.

Böylece bir görünmez-
lik, bir yokluk makamı ola-
rak gördüğüm setr olgusu, örtmek yerine açan, 
Heidegger’in ‘hakikatin örtüsünü açmak’ kavramı 
üzerinden aydınlanmanın gözü merkeze alan kül-
türü ile eş değerli olarak gizli, saklı olan herşeyi 
şeffaflaştıran ve gölge bir alan bırakmayan sömür-
geci bir işgal organına dönüşen göz üzerinden he-
gemonya inşasında ona direnen bir şey. Ama onun 
yaşadığı bu bozulma göz tarafından temellük edil-
miş olmakta.

Anladığımca bir hakikat unsuru olan metafizik 
bir perde niteliği taşıyan ve sufiyane deyim ile uru-
cun yani manevi yükselişin sembolü olan, beden 
merkezli toplumun zıddı olarak bedeni görünmez-
leştirerek hakikatin kaygan ve mataforik bakışını 
sembolize eden örtünme modalaşan kimliklenmiş 
benlikle hakikat aynasını değil narsistik aynayı 

yansıtıyor. Ve örtülü kimlik metafizik bir hakikat 
olmak yerine sosyal ve bir imajinatif kimliğe dö-
nüşerek “ben özelim” diyen narsistik bireyciliğin 
güzellik imgesine dönüşmekte. Metafizik sembol 
yerine narsistik bir benlik imgesi olarak ayna tam 
da seküler çağda başka bir şey halini almakta. Me-
tafizik hakikatin aynası ilahi ışığı yansıtması için 
benlik ve arzu tozlarından temizlenen bir Nurani 
yüzey olarak ilahi hakikatin ortaya çıktığı Kalbin 
temsiliydi. Yansıttığı şey ise Allah’ın nuru idi. Şim-
di ise narsistik bir imge olarak kendini seyrettiği 
ve kendi görüntüsünden haz duyduğu bir nefsani 
imaj.

Bireysel görünümün önemli olması ise hem 
seyreden, hem seyredilen bir narsistik dolayım 

olarak beğenilmenin nefse hoş 
geliyor olmasından kaynak-
lanıyor. Yani imajlaştığımız 
oranda hakikat değer olmak-
tan çıkıp yüzeysel bir benlik 
imgesi bizim varoluş biçimi-
miz oluyor. Görsel imgeye dö-
nüşen “tuval bedenler”, bakışı 
cezbetmek ve onu kendinde 
toplamak için. İçinde yaşa-
dığımız kültür sürekli bunu 
merkeze çıkartıyor, insanların 
sizi seyrettiği, bakışların oda-
ğında olduğunuz sürece mutlu 
olacağınız fısıldanıyor. Böyle-
ce bir süre sonra bir ölçü bir 
sınır olarak edep anlamını ya 
yitiriyor ya da başörtüsü ör-
nekliğinde olduğu gibi edebin 
ölçüsü sayılan çıplak olmayan, 
ama görünen, göze hoş gelen 

bir melez olmak bir anlamda hakikati dolandır-
mada bulunan çareye dönüşüyor. Bu şekilde hem 
örtülü yani öyle kolay elde edilemez, edebli bir 
kadın imajı veriliyor hem de gözlerin odağında ol-
mak mümkün oluyor. Bunun örtünmenin mantığı 
ile tamamı ile ters düştüğünü belirtmeme gerek 
yok. Ama burada göze görünmez olmanın dişilik 
olduğunu yani arzu nesnesi bir varlık olmak, iste-
nen, arzulanan biri olmak olduğunu, bedenin hat-
ları olgusunun doğrudan bununla ilgili olduğunu 
belirtmeme gerek yok. Örtü, kadını dişiliğiyle de-
ğil kişiliği ile saygınlığı ile erkeklerin dünyasında 
yer bulan saygın varlık kılmanın temsilidir. Dişi-
leşen bir örtü kişiliği ile saygı duyulan biri değil 
arzulanan bir beden kılar. Ki bu imajlarla kendini 
öne çıkartanların da aslında istediği bu, çünkü bu 

Sinema çağdaş röntgenci-
liği yönetir. Görmek, bir 
şeyi şaşırtmaktır. Hâsılı 
Batılı göz görmeyi bakı-
şı merkeze alır göz odak-
lanır, imge kendini sunar. 
İmge ya da görsel olan 
kendini bakışa sunar, 
onu kendine cezbeder. Bir 
röntgencinin bakışı ile 
imgenin pornografik yani 
teşhirci özellikler sunma-
sı da yine aydınlanmanın 
bir tezahürüdür.
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narsizmini besleyecek olan şey tam da beğenil-
mek, arzulanmak.

Kısacası nicel ve ölçülebilir bir benliğin işgal 
ettiği, son sömürge olarak bedensel bir aksesuar 
olan örtü olarak bireyci bir look (görünüm) hâlini 
aldığı için tam da konumuzun örnek meselesi ol-
makta. Başörtüsü ve onun karnaval bir beden ol-
ması -söz konusu instegram görüntülerinin biri-
si tam da bir ironi, karnaval maskesi ile örtülü bir 
beden- tam da postmodern bir amalgam (dolgu), 
postmodern melezlik.

Hakikate tecavüz olan ise bu imgeselliğin in-
san hakları söylemi içinde yedirilmesi ve sahicilik, 
tutarlılık taleplerini bir hak ihlali, kişinin mahrem 
alanının sömürgeleştirilmesi girişimi olarak su-
nularak, kişi üzerinden linç üretildiği söylemi ise 
hakikatin ölüm titremesi. Bu söylemlerin iktidarı 
kendi söylemlerinin zıddı olmakla eleştiren İslâmî 
kimliğinin altını kalın biçimde çizen bir babanın 
dilinden çıkması ise İslâm adına hakikat talebine 
yapılan en ağır saldırı halini almakta. Böylece ef-
radın nefsani barikatı, Hz. Ömer’i dilinden düşür-
meyen kişinin ceset sözlerin çıktığı bir söylem ha-
kikatine dönüşmekte.

Sekülerlik olgusunun hakikati işgal etmesine 
ve postmodern bireyciliğin narsistik söylem ala-
nı sekülerliğin nasıl müslüman hayatını kuşattığı-
nın bir başka göstergesi. Bu bağlamda dünyevileş-
me bahsini başka bağlamda ve daha sonra günde-
me getirmek üzere görsellik olgusuna biraz daha 
yoğunlaşalım.

Görsel Bir Meta Olarak Örtüsüzleşmiş İmge ve 
Karnaval Beden

Metafor imgenin ait olduğu alanda yer değiş-
tirmesi ve göçebe bir nitelik taşımasıdır. Metafor 
bir semboldür de. Symbolon ayrışmış olanı birbi-
rine eklemedir. Symbolon eski Yunan’da birbirine 
konuk olan kişilerin anı olarak sakladıkları çanak 
parçalarıydı. Bu kişiler bir kez daha birbirlerine 
konuk olduğunda ya da ata yadigârı olarak çocuk-
ları onları saklayıp bir araya getirdiğinde birbirle-
rine eklenmiş, birleştirmiş olurlardı. Sembol de bu 
anlamda birleştirme işlemidir. Simge ya da sembol 
kendinin dışında bir şeye işaret eder ya da dışsallık 
içindeki aşkınlığa bir göndermede bulunur kendi-
si üzerinden aşkın olana işaret eder. Bu anlamda 
simge bir benzerliktir de.

Nasıl sembol bir başkalığa işaret ediyorsa, me-
tafor da bir transfer işlemi ile ayrışık olanları baş-
kalaştırarak, başka bir yere transfer ederek birbiri-
ne bağlar. Metafor kelimesinin kökeni olan phrene 

taşımak anlamına gelir meta-phor da üst aşkın ola-
na yönelik bir taşınma işlemidir. Bir şeyi aslından 
başka bir yere taşımak bir başka yere evriltmek-
tir. Nitekim Arapçada da mecaz köprü, geçit, yol 
anlamlarından türetilmiştir. Sembol gibi mecazda 
bir benzetme işlemidir. Bir kelimenin asıl anlamın-
dan başka anlamda kullanımı. Tüm bunlar da tem-
sil kavramı ile birlikte düşünülen şeylerdir: “Bu-
radan çıkarabileceğimiz sonuç, simgelerin ve eğ-
retilemelerin bir temsil ilişkisi içinde bulunduğu-
dur, simgeler ve eğretilemelerin temsil ilişkisi için-
de bulunduğudur. Simgeler ve eğretilemeler, kur-
dukları benzeşim sayesinde kendileri dışına çıka-
rak kendileri dışında bir şeyi temsil eder, temsil 
ettikleri bu dışsallık sayesinde varolurlar. Ne var 
ki söz konusu dışsallık… imgelerin tümü için ge-
çerlidir; kendi dışında bir şeyin suretidir imge, bir 
şeyi imlediği anda, artık yalnızca imlediği şeyi de-
ğil, onun ötesinde bir şeyi dile getiren, vücut bul-
duğu anda kendinden uzaklaşan bir dışsallıktır. 
Bu yüzden temsil ettikleri hem imler imgeler, hem 
artık o değildirler, vücut buldukları ve dilselleştik-
leri an, temsil edilen şeyi artık yitirmiştirler”2

Tam da bu anlamda başörtüsü tesettürün bir 
birleşeni olarak Cennete bir gönderme ve bunun-
la beraber dünyadaki farkın, cinsiyetli ve cinsel-
likli olmanın bir işareti aynı zamanda da cinsi-
yet farkına da bir işaret. Bu yönüyle de metafo-
rik bir symbolian. Yani her hâlükârda aşkın alan 
bir gönderme yapan temsil. Ve bu noktada örtün-
menin kendisi bir metafor değil de bir simülas-
yon olursa artık temsili aşkınlığa gönderme yapan 
bir im/işaret olmaktan çıkıp çıplak bir imgeye gör-
sel bir veriye dönüşmekte. Oysa örtü tam da Zey-
nep Sayın’ının harika imgelemesi ile “Hayal gücü-
nü aşan, temsil ilişkilerini öteleyen ve göze geldiği 
an görünürlüğünü gizleyen bir imge” olduğu için 
varolur. Onun inceliği ve aşkın yüceliği de bundan 
kaynaklanır.

Aydınlanmanın bir neticesi olan açıklık ya da 
aletia yani hakikatin peçesini aralama durumu, 
aşkınlığın gölge varlık olarak yarı karanlık, yarı 
ışıkta olan gizlenme olgusunu ortadan kaldırma 
çabasıdır. Burada bakış bir hâkimiyet biçimine dö-
nüşür, gizemli olan, gölgede olan her şeyi ışığın 
açığa çıkartıcı, tamamiyle görünürleştiren bir bil-
me hegemonyasına tâbi kılar. İmgenin aşkınlığın-
dan soyunup kendinden başka hiçbir şeye gönder-
me yapmayan pornografikleşmesi de “lumier”in 
ışıksılığının ürünüdür. Bu yönüyle örtüsüz bir 

2 Zeynep Sayın, Mithat Şen ve Beden Yazısı, Kaknüs 
Yayınları,2000, İstanbul, s.17.
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bedenin ontolojisi ve epistemolojisi ile örtülü bir 
bedeninki birbirinden farklıdır. Martin Jay’ın be-
lirttiği gibi Batı düşüncesi başından beri oculesant-
rik yani göz merkezcidir. Bu yönüyle Aydınlanma 
scopik bir görsellik rejimi inşa etmiştir, gözün ba-
kışın bir dikizleme unsuru olmasıdır; scopi izleme, 
takip etme, odaklanma.

“Modernite ile birlikte hiçbir karanlık alana yer 
tanımayan ve görsellik ve şeffaflık üzerine temel-
lenen yeni bir kurumsal iktidar biçimi gelişmiş-
tir. Bu modem iktidar biçiminin bir özeti olarak 
görülebilecek Bentham’ın hapishane modeli, yani 
panoptikon görmeden görebilen bir gözün vücut 
bulmasıdır adeta.”3

Martin Jay’ın Cristian Metz’in sinema izleyicile-
ri için kullandığı röntgenci bakışların temel özel-
liği, istenen, görülen nesneyi görüntüleme konu-
sunda güvenli bir mesafede tutmasıdır. Onun de-
ğerlendirmesine göre sinema görme ve duyma-
yı harekete geçirir, hayali tarafında dokunuş, lez-
zet ya da kokudan daha belirgindir. Bunlar, ken-
di dürtüleri (dikizci ve istilacı), diğer duyulardan 
daha kolay ikame uygulayan uzak duyulardır. Di-
ğer cinsel dürtüler gibi kararsız olan ve onları ba-
rındıran bu darbeler, organizmayı derhal tehlikeye 
atmadan, kendi nesnesinin dışında (süblimasyon) 
veya bu nesne olmadan da tatmin edilebilir.

Sinema çağdaş röntgenciliği yönetir. Görmek, 
bir şeyi şaşırtmaktır. Hâsılı Batılı göz görmeyi ba-
kışı merkeze alır, göz odaklanır, imge kendini su-
nar. İmge ya da görsel olan kendini bakışa sunar, 
onu kendine cezbeder. Bir röntgencinin bakışı ile 
imgenin pornografik yani teşhirci özellikler sun-
ması da yine aydınlanmanın bir tezahürüdür. Yine 
Sayın’a başvuracak olursak Kant’la birlikte imge 
artık aşkın olma özelliğini kaybeder ve kendin-
den başka hiçbir şeyi temsil etmeyen bir sergile-
me özelliği kazanır. Agamben’in ifadesi ile kapita-
lizm dininin meta üzerinden ürettiği şey de budur. 
Meta sergilenmek içindir. Günümüz tüketim kül-
türünde önem arz eden ambalaj tam da bakışı ken-
dine çekmek içindir. Hâsılı dünyevileşme ile bakı-
şın görsel duyunun diğer duyulardan daha mer-
kezi bir yer kazanarak odaklanmış bir bakış ha-
line gelmesi arasında yakın bir bağ vardır ki bu 
aydınlanmanın hakikati gizemlerinden arındırma 
ve tüm çıplaklığı bilginin nesnesi kılma çabasının 
bir tezahürüdür. Örtünme tam da böylesi bir bil-
me arzusunun ve buna bağlı görme rejiminin al-
tüst edildiği, bakışın nüfuz edemediği, ele geçiri-

3 Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fanteziler, Metis Yayınları, 
2013, İstanbul, s.54.

lemez, hegomonya tesis edilemez bir imgeye dö-
nüşmektir. Örtünün Batılı göz için kaygan bir yü-
zey olarak rahatsız ediciliği de burada mevcudi-
yet kazanır.

“Doğulu kadının bedeniyle Batılı bakış arasına 
bir engel yerleştiren, ışık geçirmez ve her şeyi içine 
alan peçe, Doğulu kadının bedenini, Batılı bakış ve 
arzunun erişiminden uzak tutar. Bu gizemli, fan-
tazmatik figürün görünmezliğinden ve erişilmezli-
ğinden, peçeli kadının bu bakışa gösterdiği diren-
genlikten hayal kırıklığına uğrayan Batılı arzu, bu 
tuhaf, Joan Copjec’in ifadesiyle ‘kumaş maddeyi’ 
amansız bir soruşturmaya tâbi tutar. Bu nedenle 
hem örtünme pratiği hem de peçeli kadın, peçenin 
ve örtünmenin basit referanslarından öte bir şey-
dir ve Hayden White’ın kullandığı anlamda Avru-
pa metninin mecazları haline gelmiştir.”4

Örtünün benliği nicel değildir o hakikat alanı 
ile irtibatlı olduğu için niteldir. Tam da bu yüzden 
bakışı kendine çekmek için varolan sosyal medya 
da karnaval maskesi ile topuklu ayakkabının fan-
tazmatik imgeselliği ile ürettiği anlamlar ile örtü 
evcilleşir, ele geçirilemez yabansılığını kaybeder ve 
içi boşaltılmış bir meta halini alır ve böylece başör-
tüsü bir fetiş haline gelir.

Karnaval maskesi karnaval dönemlerinde haz-
zın boşaltım alanı için üretilmiştir. Maske kimliği-
ni saklarken en çılgın fantezileri de hayata geçire-
bilir. Tam da bu nedenle karnaval maskesinin por-
nografik imgeselliği ile “çileci”, “perhizci” bir ben-
lik biçiminin temsili olarak örtünün hakikat reji-
mi kökten uyumsuzdur. Ama kapitalist kültürün 
postmodern melezliği içinde bu mümkün olur, 
tıpkı Kur’ân’ı alelâde bir kitabın üstüne yerleştiren 
fotoğraf gibi. Bütün bu görüntülenen benlikler pü-
ritenleşmiş egoist benliğin tezahürleri.

Örtünme ve Selfie ya da                                    
Özçekimle Kendini Sunan Örtü

Görselleşmek nitel olandan vazgeçip nicel olan-
da başka bir varlığa dönüşmektir. Ancak imgelerin 
hayatımızda benlik saygımızı ya da özbenliğimize 
ilişkin kaygılarımızı belirlemesi görsel olan ile birey 
oluş arasındaki bağı teşkil eder. Erving Goofman, 
gündelik yaşamda kendimizi başkalarına gösterme 
onlar üzerinden bir etki bırakma çabasına yönelik 
olarak benlik sunumu kavramını kullanır. Benlik 
kaygısının kişini başkalarının kendisi hakkındaki 
fikirlerini kendi istediği gibi belirleyebilme çaba-
ları performanslarının temelini teşkil eder. Bu şim-
dilerde kişinin görülmesi istenenleri sunduğu bir 

4 Yeğenoğlu, a.g.e, s.54-55.
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çabaya da dönüşür ve kişi kendini dolayımla ku-
rar bir başka deyimle benim, ben olmam ötekinin 
bakışı üzerinden mümkün olur. Tam da yüzden 
benlik imajı bir inşa faaliyetine dönüşüyor, sosyal 
medya ve selfie yani öz çekim olgusu bununla sıkı 
sıkıya ilişkili.

İngiliz sosyal bilimci olan Kevin Robins’e göre 
“teknoloji davranışlarımızı gözetleme, bir anlamda 
son derece rutin bir şekilde dikizleme imkânı sun-
maktadır.” Ve yine Robins’e göre insanların sos-
yal medyada sergiledikleri ve yaptıkları “keşfedil-
mesi gereken” ve “hiç araştırılmamış” bir alan gi-
bidir. Yani aslında sosyal medyaya bu kadar ba-
ğımlı olmamızın temel nedenlerine baktığımızda 
bizi güdüleyen insanın egolu yanı “kendini teş-
hir etme” beğendirme özelliği yatarken, diğer ta-
raftan “gözetleme” yani bitmek bilmeyen merakı-
mız yatmakta.5

Benliğin sunulan bir şey hâline gelmesi, sel-
fie ile kendimizi gösterme çabamız tam da bu be-
ğenilme ve kendimizi bakışın dolayımında inşaa 
etme gayretiyle yakından ilgili. Sosyal medya tam 
da bu noktada mahremiyetin sıfır noktası ve bir 
gözetlenme/gözetleme mekânı olarak egomuzu ve 
beğenilerek varolma çabamızın mekânı oldu.

Michel Foucault’un bilme iradesi temelinde 
ifade ettiği iktidar pratiklerinden birisi de söyleme 
kışkırtmadır. Onun tezine tıpkı günah çıkartma 
gibi. Nasıl kilise günah çıkartma esnasında kişiyi 
işlediği günahı itiraf etmeye yöneltiyorsa modern 
zamanlarda da bireyleri sürekli kendi hayatları ile 
ilgili olarak konuşmaya yönelterek kişilerin haya-
tını bir bilme iradesine çeviren iktidar sürecinden 
söz eder. Modern pratik tıpkı kilise gibi bireyleri 
sürekli itiraf etmeye, bir anlamda kendi hayatları-
nı bir bilgi nesnesine çevirmeye teşvik etmektedir. 
Günümüzde bu görüntü üzerinden yapılmakta, 
kişiler kendilerini görselleştirip sergileyerek bir 
görsel itiraf kültürü bir görsel söylemleştirme pra-
tiği sergilenmekte panaptikonun tersine bu sinop-
tikon denilen şey aslında aynı görünmeden gör-
me pratiğinin bir tezahürü. Sosyal medya çağında 
hayatımız şeffaflaşarak sergilenmekte. Başkalarının 
ilgi nesnesi olmayı şiddetle arzulatan bir iktidar 
pratiğinin konusu olmakta.

Bauman’dan hareketle David Lyon bu olguyu 
da tartışır.

“İnternet yüzünden ‘anonimliğin ölümü’ne ge-
lince, burada hikâye biraz daha farklı: Mahremiyet 
hakkımızı kendi rızamızla katlettiriyoruz. Ya da 

5 Kevin Robins, İmaj, Görmenin Kültür ve Politikası, çev: 
Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1999, s.75.

belki sadece, bize sunulan harikalar karşılığında 
ödenecek bir bedel olarak mahremiyet kaybına 
rıza gösteriyoruz. Belki de kişisel bağımsızlığımı-
zı mezbahaya kendi ellerimizle göndermemiz için 
bize uygulanan baskı o kadar kuvvetliki ve duru-
mumuz bir koyun sürüsünün durumuna o kadar 
benziyorki ancak birkaç istisnai isyankâr, gözü 
pek, kavgacı ve dirençli irade ona karşı samimi bir 
girişimde bulunabiliyor”6

Bir yanda her yerde izlenme, her yerde kay-
dının tutulması olgusu karşısında paniğe kapılan 
modern panoptikonla ilgili paranoya içinde olan 
toplum, tıpkı bir bıçağa kafasını isteyerek uzatan 
bir hayvan gibi görüntülenmenin, izlenmenin gö-
nüllüsü olmakta.

“Bu nedenle, izlenme ve görülme durumu bir 
tehdit olmaktan ziyade cezb edici bir hal almaya 
başladı. Artan görünürlük vaadi ve herkesin gö-
rüp fark etmesine “açık olma” arayışı ile toplumsal 
kabul görme ve dolayısıyla saygın -”anlamlı”- bir 
hayat sürme kanıtlarının peşinden koşulması bir-
biriyle gayet uyumlu. Bir kimsenin yaşamını bü-
tün ayrıntılarıyla birlikte herkesin ulaşabileceği bir 
mecrada kayıt altında tutmak, kovulma tehdidini 
uzak tutmanın etkili bir yolu olduğu kadar dışlan-
ma hastalığına karşı kullanılabilecek en iyi önleyici 
ilaç gibi görünüyor; gerçekten bu öyle cezb edici-
dir ki, riskli bir toplumsal varoluşu yaşayanların 
ancak küçük bir kısmı kendini buna direnebilecek 
kadar güçlü hissedebilir. Sanırım “sosyal internet 

6 David Lyon-Zygmunt Bauman, Akışkan Gözetim, Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul, 2018, s.35.

Şeffaflık sürekli dolaşma, gezinme 
hâlidir ama hiçbir şeyi belleğe almadığı 
için anısı da yoktur. Zihinle değil maki-
neyle işler, gezen beden değil makine-
lerdir (fotoğraf makinesi, bilgisayar 
vs.). Şeffaflık toplumu hareketli ve hızlı 
bir toplumdur, buna rağmen yetişe-
mez. Bu hız duyumsamayı yok eder, 
çünkü duyumsananın rayihasını var-
mak için ara vermek gerekir. Şeffaflık 
sürekli akılcılaştırma olarak işlediği 
için planlıdır, dolayısıyla da ara verdi-
ğinde dahi mantıkla işler. Boşluğa izin 
vermeyen bir boşluktur.
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sitelerinin” son zamanlardaki olağanüstü başarı 
öyküsü, bu yönelime uygun bir örnektir.”7

Bu duruma mahremiyetin ölümü olarak ba-
kılıyor ve her şeyin böylesine bir opaklık kazan-
ması durumuna da bir tür dürüstlük, bir erdem 
olarak bakılarak şeffaflık toplumu deniyor. Şef-
faflık bir övünç konusu bugünlerde!… Ama bu 
da aslında bir başka kontrol altında tutma ya da 
Heidegger’in kavramı ile el altında bulundurulma 
hali. Yani şeffaf oldukça daha çok gözetlenen ve 
bilinen, totaliter bir iktidarın Etienne La Boette’nin 
deyimi ile gönüllü kulları olmaktayız: “Şeyler her 
türlü olumsuzluktan arındıklarında, pürüzsüzleş-
tirildiklerinde, düzleştirildiklerinde, sermayenin, 
iletişim ve enformasyonun pürüzsüz akıntılarına 
direnç göstermeksizin katıldıklarında şeffaflaşır-
lar. Eylemler işlemsel, hale geldiklerinde, hesap-
lanabilir, yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir 
süreçlere tabi olduklarında şeffaflaşırlar”8  diyen 
Byung-Chul Han’ın izinden gidebiliriz: “Şeffaflık 
gizliliğin yok edilmesi, öznelliğin alt edilmesidir. 
Resim pornografikleşir, bedenler teşhir edilir. Kült 
değeri taşıyan insan siması fotoğraftan kaybolmuş 
durumdadır. Facebook ve Photosop çağı ‘insan 
siması’nı tamamen sergi değerinde kendini bulan 
face9* hâline dönüştürür”10

En mahrem olanı dahi görünür kılar, onun bi-
ricikliğini yok eder, geriye görüntüsü kalır, onu 
da sömürür şeffaflık toplumu. Sosyal medyada 
gönderileri sadece olumlar, olumsuzluğa yer bı-
rakmaz (“Beğenmedim” deme hakkı bulunmaz 
kullanıcının); bu yüzden de sürekli bir ejekülas-
yondur; sonunda boşluğa, çıplaklığa boşalır. “Libi-
do süredir” der Gaston Bachelard Bilimsel Zihnin 
Oluşumu’nda. Şeffaflık bu süreyi de emer, boşluğu 
sevmez, ama yine de boşluktur.

Şeffaflık sürekli dolaşma, gezinme hâlidir ama 
hiçbir şeyi belleğe almadığı için anısı da yoktur. 
Zihinle değil makineyle işler, gezen beden değil 
makinelerdir (fotoğraf makinesi, bilgisayar vs.). 
Şeffaflık toplumu hareketli ve hızlı bir toplumdur, 
buna rağmen yetişemez. Bu hız duyumsamayı yok 
eder, çünkü duyumsananın rayihasını varmak için 
ara vermek gerekir. Şeffaflık sürekli akılcılaştırma 
olarak işlediği için planlıdır, dolayısıyla da ara ver-

7 Lyon, Bauman, a.g.e, s.37.

8 Byung-Chul Han, Şeffaflık Toplumu, Çev. Haluk Barışcan, 
Metis Yayınları, 2017, İstanbul, 15.

9 Burada bir söz oyunu var yazar hem İngilizcede yüz anla-
mına gelen face sözcüğüne yer veriyor hem de Facebook’a 
göndermede bulunuyor.

10 Byung-Chul Han, a.g.e, s. 26.

diğinde dahi mantıkla işler. Boşluğa izin vermeyen 

bir boşluktur. Şeffaflık toplumu şeffaflık hariç her 

şeyi sömürür. Bilinçdışını bile kontrol etmeye çalı-

şır, çünkü o bir kontrol toplumudur. Kontrol top-

lumu bireylerin kendi polisi olmasını anlatan ka-

payıcı yasaklayıcı kurumların yerini bireyin kendi 

tımarhanesini, kendi kliniğini, hapishanesini yani 

bireyleri kapitalist üretimin ihtiyaçlarına uygun bir 

biçimde disipline ederek onları uysal ve evcil bir 

bireye çevirdiği baskıcı pratiklerin ortadan kalk-

ması ile bu kurumlar bireyin içine yerleşerek onu 

kontrol altında tutar ve daha beter bir uysallaşma 

biçimi oluşturur. Bu bakımdan çağımız, totaliterli-

ğin bir polis devleti olmaktan çok toplumu moda, 

marka, reklam, sosyal medya vb. tüketim pratik-

leri ile ehlileştirip her türlü isyan çabasını içerik-

sizleştirdiği, hatta isyan etme enerjisi bulamayacak 

kadar kendi egosuna gömülü bir tahakküm biçimi 

üretir.

Selfie dindarlığı da dinin modern topluma 

özgü yabansılığını kaybederek boş bir göstergeye 

dönüşmesi biçimidir. Bu bağlamda instagram vb. 

sosyal medya mecralarında bol bol kullanılan dini 

semboller bir symbolon olma özelliğini kaybedip 

kendinden başka hiçbir şeye gönderme yapma-

yan bir imaja dönüşmekte ve metafizik hakikatini 

kaybetmekte.

Bu bağlamda 21. yüzyılda din metafizik bir 

hakikatin dile getirilmesinden çok bir sosyolojik 

güvenlik ağına dönüşerek giderek asli etkisini kay-

betmekte. Hipermodern diye adlandırılan ve esas 

olarak tüketim nesneleri zerinden anlam kazanan 

bir toplumda dinin sekülerleşmesinden söz eder-

ken esas olarak metafizik bir sekülerleşme anlam 

kaybına uğrayarak zahiri dindarlığına indirgenmiş 

vicdanlara sürgün edildikçe vicdana düşmüş bir 

şekli dindarlıktan söz ediyoruz. Şekli dindarlık 

ibadetler anlamında dinin görünürlük kazanması-

nı sağlarken gündelik davranışlarımızda bir içsel 

rehber olma gücünü ve etkisini kaybetmekte. Yani 

din bir yön verici olarak manevi anlamda bir oto-

rite iken bugün otorite olma niteliğini kaybederek 

öz çekimle nicelleşen benliğin bir parçası olmakta. 

Tesettür bunun bir sembolü olmakta. Ama tesettü-

rün yaşadığı metafizik manada anlam kaybı aslın-

da dinsel olanın referans verdiği metafizik hakika-

tin ortadan kaybolmasının bir neticesi…
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yitirdiklerine de övgü düzebilir, 
onları hatırlayarak yol yordam 
da arayabilir. 

Geldik Sayılır’daki yazılar 
esasında kameralardan, navigas-
yondan, şebekelerden kaçmak 
için fırsat, çünkü dağlarda öyle 
yerler var ki, artık internet çek-
mediği gibi, “sinyal de alınamı-
yor.” İnsan şehrin içinde her gün 
yeni saldırılara karşı koyabilecek 
bir alan kurmak, mümkünse 
kaçmak, kaybolmak, kendisin-
den sinyal alınamadığı bir kaçış 
yaşamak istemiyor mu? 

Otantiğe dönüş pek mümkün 
görünmeyen bir teselli aslında. 
Bu açıdan doğaya dönüş de eğer 
siz köyünüze ters göç yapma-
mışsanız sağlıklı bir deyim değil. 
Doğaya dönüşten ziyade doğayla 
yaşamak, aslında simgesel düzen 
içinde sürekli yarıklar, çatlaklar, 
boşluklar aramaya mündemiç 
bir tavır. 

Hayatın akışına kapılıp ka-
lırsan zamanla kendi benliğini 
unutur, unutturursun. Bu açıdan 
Tenekeci’nin kitabındaki hassasi-
yet ile gazetedeki gündelik yazı-
ları arasında bağlantılar kurabili-
riz. Onun gazete yazıları sıradan 
köşe yazısı değil, gazetecilerin 

F elsefe dönemin ruhunda ek-
sik olanı keşfetmek, üzerine 

gitmekle yapılır. Kilise’nin bas-

kın aktör olarak insanı, bireyi, 

siyasal alanı, devleti hatta doğayı 

ezip geçtiği dönemde filozoflar, 

ressamlar, heykeltıraşlar aklın, 

bilimin, öznenin, devletin fel-

sefesini geliştirdi. Descartes’den 

Kant’a, Leibniz’den Locke ve 

Makyavel’e kadar olmayanın bir 

ucundan tutan felsefe Nietzsche, 

Kierkegaard, Heidegger ile bu 

sefer ahlaka, varoluşa, metafiziğe 

yöneldi. 

Son yıllarda yürümenin, sı-

kıntının, kötülüğün felsefesine 

ilişkin kitaplar yayımlanıyor. 

Felsefe git gide “tematik” alanla-

ra kayıyor. Rasyonel-pozitivist-

bilimperest zihin ile yapay zekâ 

arasında insan kendini, özneyi, 

ruhu öne çıkaran, bu katı mo-

dern ve kapitalist piyasada var-

lığını gösterebileceği patikalara, 

alanlara, yarıklara yöneliyor. 

Sıkıntı boş zamandan kaynakla-

nan bir ruh durumunu, yürüme 

diyete ve sağlıklı yaşamaya özgü 

eylemi anlatmıyor. 

Gözetlenmeden Yaşamak

İnsanı, bireyi, özneyi silen 
çağ hastalıklarına, baskılarına, 
modernizmin, küresel mede-
niyetin gözetlemeden tutun da 
kontrol mekanizmalarının tü-
münü işlettiği ve dünyayı açık 
hava cezaevine çevirdiği ortam-
da yürümenin, aylaklığın, sıkın-
tının, gezmenin felsefesi “kame-
raların görüş açısından çıkmayı”, 
“kameraların görmediği kör 
nokta”yı anlatır. Bir ferahlama 
vesilesi diyemezsiniz yahut re-
setlenme, şarjı doldurma da… 
Bunalmışsın hava alıp gelmişsin 
bakış açısıyla gezmenin, yürü-
menin, sıkıntının felsefesini ya-
pamazsınız, bu tam da bugünün 
kültüründeki sıradan insan has-
sasiyetini dile getirmek, “hafta 
sonu” etkinliğini dillendirmek 
manasına gelir. Hâlbuki gezme-
nin felsefesi bir öz olmasa da 
“asıl” arayışından kaynaklanır. 

İbrahim Tenekeci’nin Geldik 
Sayılır kitabında olduğu gibi 
arkadaşlarla toplanıp, dağa çı-
kıp, bir gece çadırda kalıp, yeni 
ağaçları, mevkileri, suları keş-
fedip tekrar şehre yani insanın 
zindanına dönmesi bu bakış açı-
sıyla kısır döngü demek. Oysa ki 
insan kazançlarına olduğu kadar 

Gezmenin Felsefesi

Ercan YILDIRIM

İbrahim Tenekeci’nin Geldik Sayılır kitabında olduğu gibi arkadaşlarla 
toplanıp, dağa çıkıp, bir gece çadırda kalıp, yeni ağaçları, mevkileri, suları 
keşfedip tekrar şehre yani insanın zindanına dönmesi bu bakış açısıyla 
kısır döngü demek. Oysa ki insan kazançlarına olduğu kadar yitirdiklerine 
de övgü düzebilir, onları hatırlayarak yol yordam da arayabilir. 
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haber kritik biçimindeki tarzın 
dışında. 

İbrahim Tenekeci gazetede 
bir hissiyatı, hassasiyeti, bize 
özgü olanın yaşatılmasını öne 
çeken doğallığı, otantikliği, bil-
kuvve değerleri yüzümüze vu-
ruyor. Bu yüzden olacak dostluk 
üzerine pek çok aforizması da 
oluştu!

Onun siyasi veyahut tarihle 
ilgili bir köşe yazısını dahi oku-
sanız orada dostluk, dayanışma, 
kardeşlik iklimini çoğaltma has-
sasiyetini görürsünüz. Muhteme-
len Batı medeniyetinin kapitalist 
dünya sistemini şehirlerimizde 
yaşatırken yani yabancısı oldu-
ğumuz bir âlemde var olmaya 
çalışırken aynen “sinyal alınama-
yan” bir zirvede gecelemek gibi 
yalnızlığın biraz da ölüm demek 
olduğunu çok net bildirir. 

“Dağların eli ağırdır” ibare-
sini “Dağa Çıkmak” yazısında 
“silahın şakası olmaz” deyimiyle 
birlikte anlatır: “Dağ kuvvetli bir 
imgedir. Belli bir saatten sonra 
‘sokağa çıkma yasağı’ gibi bir 
şeydir o. Sağı solu belli olmaz. 
Gökyüzü yıldızlıdır, tamam der, 
tedbir ipini elden bırakırsınız. 
Bir saate kalmadan sağanak yağ-
mur başlar. Veya duman çöker. 
(…) Silahın bile şakası olur, fa-
kat dağların olmaz. Özellikle 
kışın. ‘Hava yumuşadı’ diye bir 
cümleye başlar, daha cümlenizi 
bitirmeden tipiye yakalanırsı-
nız. Yaşanmıştır. (…) Geceyse 
ve dağın içindeyseniz, ‘çıt’ se-
sini bile adam yerine koymak 
zorundasınız.” 

İnsani Olanı Keşfetmek

Modern hayatta da insan sü-
rekli arkasını kollar. Yaşamanın 
felsefesi modernitenin bu baskın 
gözetim, kontrol, disiplin anla-
yışının dışında gelişir biraz da. 
Yine İbrahim Tenekeci felsefesin-

de olduğu gibi bu dağ başlarında 
yani zirvelerde yolu kaybetme-
mek, kaybolmamak için daya-
nışmaya, dostluğa, kardeşlik öğ-
retisine ihtiyaç var. 

Dağ ile şehir arasındaki ilişki 
biçimi bu bakımdan özdeş. Ka-
riyer ve para uğrunda katedilen 
mesafeler belli bir yerden sonra 
kişiyi yalnızlaştırır, dayanışma 
ise çöküşün önüne geçer. “Artık 
toparlanma vakti. İniş, çıkıştan 
daha zor oluyor. Bu hep böyle-
dir.” dediğinde Tenekeci sadece 
dağdan değil kariyer zirvelerin-

den yuvarlanmayı da anlatır; 
çıkarken esirgenen dostluk ve 
dayanışma inişe geçtiğinde ar-
kadaş aramaya, destek bulmaya 
yöneltir insanı. 

Geldik Sayılır’daki yazıları 
günümüzde pek popüler olmaya 
başlayan tematik kanallar yani 
yaşam kültürü kanallarındaki 
programlardan ayırmak gerekir. 
Artık moderniteyi bir hayat ni-
zamı hâline getiren Batı insanı 
dağda hayatta kalma program-

ları izleyerek tatminini gerçek-
leştiriyor; abur cuburların nasıl 
yapıldığını, makinelerin nasıl 
çalıştığını, eski evlerin yenileşti-
rilmesini bir yaşama stiline dö-
nüştürmüş. Git gide hayatı, gün-
delik yaşamayı televizyonlardaki 
programlardan öğreneceğiz. Bu 
teknik pratiğimizin ölmesi, en 
basit bilgileri bile televizyonlar-
dan, internet sayfalarından öğ-
renmek demek. 

Bildiğin insani hasletlerin öl-
mesine doğru gidiyoruz. Yapay 
zekâ hayatı daha çok kuşatırken 
insana dair becerilerin körelmesi 
manasına geliyor. 

Tenekeci’nin kitabı, gezme-
nin felsefesi aynı zamanda insa-
nın yaşatılmasına dair pratikleri 
içeriyor: “İşte gece! Ay doğdu ve 
rüzgâr kesildi. Ormandan çakal 
ve kurt ulumaları yükseliyor, çok 
uzaklardan silah ve köpek sesleri 
geliyor. Arkadaşlarından kimi-
si uyuyor, kimisi ateşin başında 
oturuyor. Her şey geride kaldı: 
Trafik, kötülük, iş yoğunluğu… 
Bir kez daha anlıyoruz ki, şehir 
hayatı, bizi sadece topraktan de-
ğil aslımızdan da uzaklaştırıyor.” 

İbrahim Tenekeci’nin şiirin-
de, gazete yazılarında olduğu 
gibi gezi yazılarında da insana, 
toprağa, asla dair olanı bulabi-
lirsiniz. Onun felsefesinde gez-
mek hafta sonu etkinliği, hobi 
değil, disiplinin, çalışmanın, 
yükselmek için dostunu aşağı 
çekmenin, gözetlemenin hüküm 
sürdüğü bir hayatta, yarıklar, pa-
tikalar açıp insani olanı, bize öz-
güyü, hakikati, erdemi, değerleri 
hatırlamak, giderek varoluşun 
merkezine yerleştirmek manası-
na gelir. 

İbrahim Tenekeci, Geldik 
Sayılır, Profil Yayınları, 2017.

Son yıllarda yürümenin, 
sıkıntının, kötülüğün fel-
sefesine ilişkin kitaplar 
yayımlanıyor. Felsefe 
git gide “tematik” alan-
lara kayıyor. Rasyonel-
pozitivist-bilimperest 
zihin ile yapay zekâ ara-
sında insan kendini, 
özneyi, ruhu öne çıka-
ran, bu katı modern ve 
kapitalist piyasada var-
lığını gösterebileceği 
patikalara, alanlara, 
yarıklara yöneliyor.
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Bir İstanbul Kent Tarihi Okuması

Proje sürecinde birçok değerli 
sanatçı ve akademisyenin katkı-
larını görüyoruz.

Projeye, ülkemizde alanının 
uzmanı çok sayıda akademisyen 
ve sanatçı katkı sağladı. Onların 
verdiği bilgiler doğrultusunda 
konunun tarihsel süreçleri, felse-
fi ve dini boyutları ve şifa yön-
temleri hakkında bilgi edinebil-
dik. Sosyal bilimler çatısı altında 
değerlendirilebilecek bu çalışma, 
yaşadığımız coğrafyaya farklı bir 
pencereden bakabilme kaygısı 
taşımaktadır. Bu kaygı aynı za-
manda başka bir dünyanın ve 
tarih algısının mümkün olduğu 
ön kabulüne dayanmakta, de-
liler ve meczupların gözünden 
ve belleğinden bir İstanbul kent 
tarihi okuması yapılmaktadır 
aynı zamanda. Özellikle Osman-
lı İstanbulu’nda Düğümlü Baba, 
Horoz Mehmet Dede, Pazarola 
Hasan Bey, Mareşal Deli Emine, 
Kâğıtçı Delisi ve delilik ile veli-
lik arasındaki ince çizgiye yük-

“Tarihsel Serüvende İstanbul’un 
Delileri ve Meczupları” projesi-
nin çıkış noktası ne oldu?

Bağımsız Sanat Vakfı, aylık 
sergilerinin yanında her yıl kül-
tür bakanlığı sponsorluğunda 
yedi ay süreyle seçilen bir konu-
yu tarih, sosyoloji ve sanat bağ-
lamında derinleştirerek işlemeye 
çalışıyor. Geçen yıl,  “Anadolu 
Selçuklu Mirası ve Güncel İm-
geler” projesini de aynı süreç-
lerde işledik. Bu yılın projesi 
sanat tarihçisi İzzet Umut Çelik 
beyin önerisiydi “Tarihsel Serü-
vende İstanbul’un Meczupları 
ve Delileri”  çok yönlü olarak 
işlenebilecek bu konu beni çok 

heyecanlandırdı ve hemen ha-

rekete geçtik. Yalnız konu hem 

kavramsal olarak ve hem de 

toplumsal etkileri ve şifa yön-

temleri gibi geniş alanlı bir ko-

nuydu. Bizans’tan başlayarak, 

Osmanlı’da, eski İstanbul’da ve 

günümüzde meczupluk-delilik 

nasıl yaşanmıştır; sosyolojik bo-

yutları, tedavi yöntemleri nasıl-

dır, bu konuları aydınlatabilecek 

uzmanlarla iletişime geçtik.

Projemize başlarken öncelik-

le projeye sonuna kadar katılım 

sağlayacak öğrencilere ulaştık. 

İlk bir ay delilik ve sinema üze-

rine film izletisi ile başladı ve 

ardından psikiyatri tarihi, din-

ler tarihi, sanat tarihi, mimarlık 

tarihi, tasavvufta delilik-mec-

nunluk-meczupluk, edebiyat ve 

delilik, sanat ve şifa gibi daha 

birçok alanda on dokuz seminer 

verildi. Ardından yedi farklı tek-

nikte eğitim veren sanat atölye-

lerinde konu sanatsal üretimlere 

dönüştürüldü.

Tarihsel Serüvende İstanbul’un 
Meczupları ve Delileri

Fatih AKTAŞ

Yıllar boyunca İstanbul’un en ilginç şahsiyetleri meczuplar ve deliler 
olmuştur. Alışılmışın dışındaki hâl ve tavırları ile birçok hikâyeye 
konu olan bu kişiler İstanbul’un her yerinde konuşulur ve tanınırlardı. 
Meczuplar ve deliler geçen ay İstanbul’da açılan bir sergiye konu 
oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında Bağımsız Sanat Vakfı tarafından yedi ayda hazırlanan 
“Tarihsel Serüvende İstanbul’un Delileri ve Meczupları” projesi sergisi 
ziyarete açıldı. Birçok farklı sosyolojik disiplinden faydalanılarak 
hazırlanan proje ve sergisiyle ilgili olarak serginin küratörlerinden 
Bağımsız Sanat Vakfı başkanı ressam Hülya Yazıcı’yla konuştuk. (Umran)
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lenen anlamların temsili olmuş 

daha pek çok isim… Özellikle-

de 1840’larda yaşamış Düğümlü 

Hafız Mustafa Baba özelinden 

hayatlarına ışık tuttuğumuz 

önemli şahsiyetler. Giydiği kı-

yafetlere düğümler atan, zaman 

zaman kerametlerde bulunarak 

halkın teveccühüne mazhar olan 

Düğümlü Baba’nın Topkapı Sa-

rayı envanterinden ulaştığımız 

orijinal asasını proje kapsamın-

da konservasyonunu yaptırarak 

daha uzun süre kalıcı olmasını 

sağladık. Bu asa Şubat ayı süre-

since Sultanahmet’teki Türbeler 

Müdürlüğünde sergilendi. Proje 

10 Şubat’ta Fatih Ali Emiri Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleşen bir 

panel ve damgalama konusunun 

işlendiği ve konuya toplumsal 

farkındalık oluşturma amacıyla 

yapılmış bir film gösterimi ile 

tamamlandı.  

Deliliğin Sınırları ve 
Toplumun Himayesi

Şehri, bir meczup ya da deli 

gözünden görmek size neler 

hissettirdi?

“Akıl kişiyi terk ederse deli, 

kişi aklı terk ederse meczup 

olur!” ifadesinin izi sürülerek bu 

hâl üzere olan kimselerle empati 

yapabilmenin, onları toplum-

dan dışlamadan, damgalamadan 

anlamaya çalışmanın ve tedavi 

süreçlerinde destek olabilmenin 

önemine dikkat çekildi. Konu 

bağlamında günümüz İstan-

bul’unda deliliğin sınırları test 

edildi, delilerin ve meczupların 

gözünden kendimize bakmaya 

çalıştık, normal ve normal dışılı-

ğı deneyimledik. Sonuçta bütün 

bu süreçleri sanatsal tekniklerle 

ifade etmeye çalıştık. 

Sergide birçok farklı sanatçı-
dan farklı alanlarda çalışmalar 
gördük…

Projenin güzel bir tarafı da 
öğrencilerle hocaların, deneyim-
li sanatçıların birlikte atölyeler-
de çalışarak üretmeleri ve aynı 

sergide yan yana yer almaları. 

Bunun en çarpıcı, şaşırtıcı yanı, 

zaman zaman bazı öğrenci işle-

rinin hocaların çalışmaları kadar 

nitelikli oluşuydu.

Proje sırasında meczupların 

vakit geçirdiği mekânları gez-

mişsiniz, belki de bugüne kadar 

dikkat çekmemiş ama enteresan 

hikâyeleri olan yerler… 

Elbette her birinin hikâyesi 

ve yaşadığı semtte bıraktığı etki 

farklı. Mesela Pazarola Hasan 

Bey’in o gün dükkânına uğra-

madığı esnafın işlerinin iyi git-

mediğine inanılırmış, Hasan 

Bey de tek tek esnafı gezer, her 

birine “Pazarola” diyerek gün-

lük temennisinde bulunurmuş. 

Aslında her semtin böyle bir 

meczubu ve ya delisi varmış eski 

İstanbul’da. Bu şahsiyetler top-

lumun himayesinde ve topluma 

zenginlik katan, insanların dışla-

madığı, kabullendiği kişilermiş. 

Hastane ve şifahanelerin yeterli 

olmadığı yıllarda bu toplumsal 

desteğin ne kadar önemli oldu-

ğunun altını çizmek gerekir.

Sergide metaforik bir anlatım 

söz konusu, sanat eserlerini bu 

anlamda nasıl yorumluyorsunuz?

Ortaya çıkan eserlerde meta-

fizik göndermelerin olması çok 

doğal, çünkü konu bir gerçek-

likten koparak aslında daha gi-

rift bir arayışın peşine düşmekle 

ilgili… Bu arayış arayanı, arayışı 

sonunda belki kendini bulmaya, 

bazen de kendinden de vazge-

çerek tamamen bir bilinmezin 

içine sürükleyecektir. Bana göre 

yapılan işlerde bütün bu süreç-

ler hissedilmiş ve izleyene de 

hissettiriliyor.

Bize zaman ayırdığınız için 

teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.

Pazarola Hasan Bey’in 
o gün dükkânına uğra-
madığı esnafın işlerinin 
iyi gitmediğine inanılır-
mış, Hasan Bey de tek tek 
esnafı gezer, her birine 
“Pazarola” diyerek gün-
lük temennisinde bulu-
nurmuş. Aslında her 
semtin böyle bir meczubu 
veya delisi varmış eski 
İstanbul’da. Bu şahsi-
yetler toplumun hima-
yesinde ve topluma zen-
ginlik katan, insanların 
dışlamadığı, kabullen-
diği kişilermiş. Hastane 
ve şifahanelerin yeterli 
olmadığı yıllarda bu 
toplumsal desteğin ne 
kadar önemli olduğunun 
altını çizmek gerekir.
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Sadeddin Köpek’in küstahça 
tavırları ve tehditleri, öyle bir 
noktaya geldi ki artık Sultan’ın 
huzuruna girip çıkarken gele-
neklere aykırı olarak kılıcını çı-
karmıyordu. Hatta Papa’nın elçisi 
olarak 1245 yılında Moğolistan’a 
giden Saint Quentin’li Simon’un 
verdiği bilgiye inanılacak olursa 
o, Sultan Keyhüsrev’i boğmak 
için yanında devamlı bir ip ta-
şımaktaydı. Köpek’in gücünün 
aşırı derecede artmasından en-
dişelenen 2. Gıyaseddin Keyhüs-
rev, Saadeddin Köpek’i feci şe-
kilde öldürttü (1239). Sadeddin 
Köpek’in öldürülmesi ile rahat 
bir nefes alan Sultan Keyhüsrev, 
onun cesedinin demir bir kafese 
konup, yüksekçe bir yere asılma-
sını emreder. Sultanın bu emri 
derhal yerine getirilir. Bu arada 
Sadeddin Köpek’in cesedinin 
içinde bulunduğu kafes ile ilgili 
de son derece sürpriz ve ilginç 
bir olay meydana gelir. Halktan 
bazı kimseler, bu dehşet veri-
ci kişinin cesedini görmek için 
grup grup Kubadabad Sarayı’na 
geliyordu. Bir gün ansızın kafesi 
tutan zincir koptu ve kafes yere 
düştü. Onun cesedini görmek 
için gelenlerden biri bu kafesin 
altında kalıp, ezilerek öldü. Bu 
meşum olayı duyan Sultan Key-
hüsrev, “Onun kötü ruhu, öte-
ki dünyaya gitmesine rağmen, 

S elçukluların kudretli hüküm-
darı Alaeddin Keykubad’ın 

Beyşehir Gölü yakınlarında yap-
tırdığı Kubadabad Sarayı’nın mi-
marının Sadeddin Köpek olduğu 
da kaydedilmektedir. Önceleri 
ismi pek geçmeyen bir kişi olan 
Köpek, Alâeddin Keykubat’ın 
zehirlenmesi ve iktidara henüz 
14 yaşında olan 2. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in gelmesi ile sulta-
nın etrafında gözükmeye başlar. 
Köpek’in gücünü nereden aldığı 
ve hangi aşamaları geçtiği hak-
kında, devrin en ayrıntılı kay-
nağı olan İbn Bibi de kesin bir 
şey söyleyememiştir. Ancak zeki/
kurnaz ve hedefine ulaşmakta 
acımasız olan Sadeddin yaklaşan 
Moğol tehlikesinin oluşturduğu 
puslu havayı iyi değerlendirmiş, 
Moğolların politikalarından fır-
satlar çıkarmıştır. Köpek’in acı-
masızlığına en feci örneklerden 
birisi Taceddin Pervane olayı-
dır. Köpek’in şerrinden korkup 
Konya’yı terk edip Ankara’ya 
kaçması onu kurtarmaz. Köpek 
rakip gördüğü bu devlet adamı-
na zina isnat eder ancak yargıla-
madan recm cezasına çarptırır, 
şehrin meydanında göğsüne ka-
dar toprağa gömdürtüp, belde-
nin ayak takımına taşlatmak su-
retiyle onu öldürtür ve diğer ra-
kiplerine gözdağı verdirir. Bu, 

Türkiye Selçuklu tarihinde kay-
da geçmiş tek “recm” olayıdır.

Köpek’in kişiliğini göste-
ren olaylardan biri de sultan ol-
mak için bulduğu yoldur. Dev-
rin kaynağı İbn Bibi tarafından 
“alaylı ve alçaltıcı” bulunan iddia 
şöyle nakledilmiştir: Sadeddin 
Köpek’in annesi Şehnaz Hanım, 
Konya’nın ileri gelen ve saygın 
ailelerinden birinin kızıydı. Son 
derece etkili bir güzelliğe sahipti. 
2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bü-
yük babası Sultan 1. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, bir rastlantı sonucu 
bu kızı görmüş ve aşık olmuş-
tu. Kızın büyük annesi, aracılık 
ederek, Sultan ile kızı buluştur-
muş idi. Bundan sonra arka ar-
kaya devam eden bu buluşma-
lardan da kız hamile kalmıştı. 
Bunun üzerine kurnaz büyük 
anne, kızı, derhal Konya eşrafın-
dan birinin oğluyla evlendirerek, 
olayı kapatmıştı. Kız, evlendiril-
diğinde iki aylık hamile idi. Da-
mat, bu hilenin farkına varama-
mıştı. Böylece Sadeddin Köpek 
bu evlilikten yedi ay sonra dün-
yaya gelmişti. Şehnaz Hamının 
beyi, farkına varmadan Sultan 
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğ-
lunu kendi oğlu gibi büyütmüş-
tü. Büyük anne ise, ölmeden az 
önce bu sırrını torunu Sadeddin 
Köpek’e anlatmıştı.

KÖTÜLÜĞE DOYMAMIŞ 
KÖTÜ RUHLAR

Abid YAŞAROĞLU

Diriliş Ertuğrul dizisinde renkli kişiliği ile yeniden gündeme gelen 
Selçuklu Veziri Sadettin Köpek yaptıkları ile geçen yüzyıllara 
rağmen unutulmayan bir kişiliktir. Şunu baştan söyleyelim, bir 
mimar olan Köpek’in yaptırmış olduğu kervansarayın kitabesinden 
adının Köpek, lakabının Sadeddin olduğu anlaşılmaktadır.
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adeta kötülüğe doymamış gibi 
zaman zaman bu dünyaya dönü-
yor ve kötülük yapmaya devam 
ediyor.” dedi.

BBC Sadece Haber mi Yapar?

İngiltere, 23 Haziran 2016’da 
yapılan referandumla AB’den ay-
rılma kararı almıştı. Son zaman-
larda yeniden fakat bu defa tam 
tersi bir şekilde gündeme gelen 
Brexit olarak tanımlanan Birle-
şik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararı sonrası sancılı bir 
süreç yaşandı. Netice ne olursa 
olsun bu AB’nin prestijine vuru-
lan ciddi bir darbe idi ve elbette 
iki taraf açısından da sonuçla-
rı olacaktı. Bu nedenle Fransa 
Cumhurbaşkanı’nın “İngiltere 
AB’den çıkarsa bedel ödeyeceği” 
yönündeki sözlerindeki “bedel”i 
İngiltere’nin ödeyeceği tazmi-
natlar olarak anlayan analistler 
olurken, bazı haber analizleri 
Londra’da meydana gelen terör 
olaylarını bedel ile açıklıyorlardı.

Bu karardan sonra Brüksel, 
Brexit’in İngiltere’ye maliyetinin 
yaklaşık 60 milyar Euro olaca-
ğını ifade edince fırtına koptu. 
Hükümetler arası görüşmeler 
sırasında İngiltere farklı bir ala-
nı da kullanıma soktu; medya. 
Daha doğrusu editoryal bağım-
sızlığı ile övünen BBC’yi.

BBC Brexit sonrası üç ilginç 
habere imza attı. Önce Avru-
pa’daki özerklik ve bağımsızlık 
hareketleri başlıklı ve 27 Ekim 
2017 tarihli haberde İngiltere 
resmen Avrupa’yı tehdit edi-
yordu. Çünkü Katalonya, Bask, 
Korsika gibi bilinen ayrılıkçı ha-
reketlerin yanına BBC İtalya’da 
yerel başkenti Venedik olan 
Veneto bölgesini, Lombardiya 
ve Sicilya bölgelerini ve Alman 
azınlığın yaşadığı Güney Tirol 
bölgesini, Belçika’da Flanders 
ve Valon Bölgesini, Fransa’da 

“güçlü bir kültürel kimliği var 
ve Avrupa’nın Kelt kökenli altı 
halkından birisi olarak kabul 
ediliyorlar ”diyerek etnik farklı-
lığını ortaya koyup Bretonya’yı, 
hatta “Bavyera milliyetçiliği ulus 
devletin 1871 yılında oluşturtul-
masından bu yana gücünü koru-
yor. Bavyera’nın bağımsızlığını 
savunan siyasi parti 1950’li yıl-
larda büyük destek verse de iler-
leyen dönemlerde partiye destek 
azaldı. Ancak 2017’de yapılan 
bir kamuoyu yoklaması “her üç 
Bavyeralıdan birisinin bağımsız-
lıktan yana olduğunu gösteri-
yor.” diyerek Bavyera’yı katıyor 
ve habercilik adı altında resmen 
sopa gösteriyordu.

CIA, Kolombiya ve Hitler

Haberde kısaca “ABD’de, 
1950’lere dair belgeler, Merkezi 
İstihbarat Örgütü CIA’nin 1950’li 
yıllarda Kolombiya’da yaşayan 
bir kişinin Hitler olup olmadı-
ğını soruşturduğunu ortaya koy-
du. İddia, 1990’larda üzerindeki 
gizlilik kaldırılan CIA belgelerini 
inceleyen Kolombiyalı gazete-
ci Jose Cardenas’ın, bulgularını 
tweetlemesi üzerine ortaya çıktı. 
İddiayı ortaya atan eski bir SS su-
bayı olan Phillip Citroen’di. Cit-
roen, 1954 yılında CIA ajanları 
ile temasa geçerek, Kolombiya’da 
başkent Bogota’nın kuzeyindeki 
Tunja kasabasında yaşayan eski 
Naziler arasındaki bir kişinin, 
kendisini Adolf Hitler olarak ta-
nıttığını ve ona çok benzediğini 
söyledi.” denilmekte idi. Haber-
de BBC her ne kadar “CIA yazış-
maları, ajanların bu iddiayı pek 
ciddiye almadığını ama yine de 
fotoğrafı, ihbarla birlikte resmi 
olmayan bir yazışmayla üstleri-
ne yolladığını gösteriyor” deyip 
olayı komplo teorisi olarak açık-
lıyorsa da birilerinin kulağına 
kar suyu kaçırmıştır. Bu arada 

1941’de İngiltere’ye sığınan Hit-
ler Almanya’sının üç numaralı 
ismi Rudolf Hess’in Soğuk Sava-
şın sonuna gelinmesi ve yaşın-
dan dolayı tahliye ihtimali ortaya 
çıkınca 17 Temmuz 1987 günü, 
93 yaşında, 24 saat gözetlenen, 
tek kişilik hücresinde, bir uzat-
ma kablosu bularak boğazına ge-
çirip intihar ettiğini açıklıyorlar.

14 Kasım 2017 tarihli üçün-
cü haber daha ilginçti; Rakka’nın 
kirli sırları: BBC, IŞİD militanla-
rının tahliyesi için yapılan gizli 
anlaşmayı ortaya çıkardı, başlıklı 
haberde “BBC’nin özel araştırma-
sı, 250 IŞİD militanı ve yaklaşık 
4.000 kişiden oluşan ailelerinin, 
ABD-İngiltere öncülüğündeki 
koalisyon ile Suriye Demokratik 
Güçleri’nin (SDG) ortak operas-
yonuyla Rakka’dan güvenli bir 
şekilde tahliye edildiğini ortaya 
koydu.” diyordu. Bu gerçekten 
çok ilginçti, çünkü şeytanlaştırı-
lan bir örgüt üzerinden bir coğ-
rafya tarumar edilmiş, yeni sınır-
lar çizilmişti ve şimdi bu örgüt 
ile ABD/müttefiklerinin işbirli-
ğinin resimleri ve şahitlerinin 
ifadeleri yayınlanıyordu. Üstelik 
Koalisyon sözcüsü Albay Ryan 
Dillon, “Biz kimsenin ayrılması-
nı istemedik. Ama bu, sahadaki 
yerel liderler tarafından, onlarla 
ve onlar aracılığıyla yürütülen 
stratejimizin odağında olan, Su-
riyelilere kalmış bir mesele. Sa-
vaşan ve ölen onlar, operasyon-
larla ilgili kararları onlar alıyor.” 
diyor ve olayın ABD’nin izni ile 
olduğunu zımni olarak kabul 
ediyordu. BBC başta olmak üze-
re Gezi kalkışması sırasında Ba-
tılı haber ajanslarının yaptıkları 
haberleri hatırlayınca bunların 
yaptıklarının gerçekten tam bir 
yalan üretme sanatı olduğunu 
söyleyebiliriz.
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Dr. Muhammed Haşim Guşe 
(Ghosheh)’in nezaretinde ha-
zırlanan bu devasa ansiklopedi 
ile Filistin’in Osmanlı asırlarına 
yolculuk etmek, bölgenin siyasî, 
iktisadî, içtimai ve tabii iklimine 
konuk olmak mümkün. Ansik-
lopedide kullanılan arşiv bel-
gelerinin 3.000 kadarı Filistinli 
aileleri ve meskûn oldukları 
bölgeleri belgeleyen Osmanlıca 
evrak. Ayrıca 1.200 hüccetten 
de, hangi Filistinli ailenin han-
gi topraklar üzerinde tasarruf 
ettiğini görmek mümkün. Yine 
Filistin’in Osmanlı dönemindeki 
köylerini, şehirlerini ve mabed-
lerini (Hristiyan-Müslüman ma-
bedi ayırt etmeksizin) gösteren 
pek çok detaylı tarihî harita da 
mevcut. Törenler, merasimler, 
âdetler, gelenek-görenekler, hal-
kın yaşayışı ve gündelik hayatını 
gösteren binlerce görsel (yabancı 
seyyahların resimleri ve fotoğ-
raflar) âdeta Osmanlı Filistini’ni 
bugüne getiriyor. 

Dört yüz yıllık Osmanlı 
Filistini’ne dair ne varsa -özel-
likle görsel malzemeyi- bir ara-
ya getirmeyi başarmış olan bu 
ansiklopedide, iktisadi, içtimai, 
doğal hayata dair her bir ayrıntı 
zikredilmeye/gösterilmeye çalı-
şılmış. Mesela Filistin toprakla-

Osmanlı Filistini’ne Dair 
Yeni Yayınlar

K udüs, Filistin, Batı Şeria… 
İçinde bu kelimelerin geçtiği 

herhangi bir yayın düşünelim… 

Kullanılan imajlar; taş atan ço-

cuklar, yakılan İsrail bayrakları, 

yıkılan evler, slogan atan siviller, 

Filistin bayrağı üzerine yerleşti-

rilmiş bir kefiyeden başkası de-

ğildir. Bu imaj kalıpları, aslında 

bizim Filistin algımızın ne kadar 

sığ olduğunu çok çarpıcı biçim-

de gösteriyor. Oysa Filistin, Fi-

listinliler ve bölge tarihi bunlara 

indirgenemeyecek ve birkaç ka-

lıpla anlaşılamayacak kadar zen-

gin ve derinlikli... 

Akademik çalışmalara başla-

dığım sıralarda pek çok yabancı 

akademisyenin genelde Ortado-

ğu, özelde Filistin ve havalisini 

merkeze alan eserlerinin önüme 

dağ gibi yığıldığını fark etmiş-

tim. Bunların içinde Avrupalı, 

Amerikalı olanlarınki bir parça 

Türkçeye tercüme edilmiş yahut 

Türkiye’deki akademinin ilgisine 

mazhar olmuştu. Ama özellikle 

Arap akademisyenlerin Arapça 

üretimleri, Türkiye’nin meçhu-

lüydü. Hâlbuki Araplar, hassaten 

Filistinliler, 100 yıldır kendi-

lerine dar edilen bu topraklara 

dair pek çok akademik çalışma 
yapıyorlardı. Bu çalışmalar çok 
zaman milliyetçilik, sadece ye-
rel tarih kaynaklarından beslen-
mek vb. zaaflarla malûl olsa da, 
bunlardan haberdar olmamak da 
herhalde bizim hanemize yazıla-
cak ayıplardan!… 

Osmanlı Filistini’ne Dair Dünyanın 
En Büyük Ansiklopedisi
Son günlerde Osmanlı Filistini’ne 
dair Arap akademisyenlerin yap-
tığı çalışmalar hız kazanmaya 
başladı. Bunların başında Fi-
listin’deki dört asırlık Osmanlı 
tarihini belgeleyen ve İngilizce 
olarak yayınlanan dünyanın en 
büyük Filistin ansiklopedisi ge-
liyor. Palestinnica adı verilen ve 
Filistin’in Osmanlı asırları olan 
1516-1918 arası dönemi aydın-
latan bu muhalle eser, toplam-
da 7.000 sayfadan ve 24 ciltten 
oluşuyor. Bünyesinde Osmanlı 
Filistini’ne dair yüzlerce madde 
ve 30.000 arşiv belgesi, harita, 
kroki, fotoğraf, resim vb. görseli 
ihtiva ediyor. Söz konusu mal-
zemenin birçoğu daha önce hiç 
yayınlanmamış. Ayrıca Filistin 
ile ilgili yapılan anlaşmalarda 
kullanılan 2.300 kadar mühür 
örneğine de ansiklopedi ciltle-
rinde yer verilmiş. 

Matbuat Âleminden

Fatma ZEHRA 

Son günlerde Osmanlı Filistini’ne dair Arap akademisyenlerin 
yaptığı çalışmalar hız kazanmaya başladı. Bunların başında 
Filistin’deki dört asırlık Osmanlı tarihini belgeleyen ve İngilizce 
olarak yayınlanan dünyanın en büyük Filistin ansiklopedisi geliyor.
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rında Osmanlı devrinde bulunan 
balık, ağaç, taş isimlerine kadar 
her detay düşünülmüş. 

Ansiklopedinin https://pa-
lestinnica.com/  adlı sitesindeki 
tanıtım videosu da, en az kendisi 
kadar incelikli bir emeğin mah-
sulü. Araplara yönelik olarak 
hazırlanan bu video, çalışmanın 
içinden seçilmiş etkileyici tarihî 
görsellerle açılıyor ve bunlara 
fondan Yavuz Sultan Selim’in 
dilinden Türkçe bir cümle eş-
lik ediyor: “Beni bu birinci 
kıblenin hamisi yapan Allah’a 
hamdolsun!”  

Filistin’deki Osmanlı asırları-
nı her yönü ile vermeye çalışan, 
çok zengin bir görsel içerikle 
desteklenen böyle bir ansiklo-
pedinin hiç olmazsa akademik 
camianın ilgisini çekmesi temen-
nimiz… Ve tabii ki ilgili ensti-
tülerin, araştırma merkezlerinin 
satın alıp araştırmacıların istifa-
desine sunması da…1 

Osmanlı Ramallah’ı 
Osmanlı Filistini’ne dair gün-
cel çalışmalardan biri de Ra-
mallah el-Osmâniyye-Dirâse 
fî Tarihihâ el-İctimâî (1517-
1918) (Osmanlı Ramallah’ı-
Ramallah’ın Sosyal Tarihine 
Dair Bir Araştırma) adıyla 
Lübnan’daki Müessesetü’d-
Dirâsâti’l-Filistiniyye (Insti-
tute for Palestine Studies) ya-
yınları arasından çıktı. Semih 
Hammude’nin kaleme aldığı 
eserde, Osmanlı şer‘iyye sicille-
ri ve hüccetleri kaynak olarak 
kullanmış. Ayrıca müellif, tahrir 
defterleri, 19. yüzyıl belediye 
meclis kayıtları ve batılı seyyah-
ların kitaplarını da çalışmasında 
kullanmayı ihmal etmemiş. Mü-
ellifin, İstanbul’da bulunan mer-
kez evrakından istifade etmemiş 

olması bir nâkısa olsa da, bölge-

nin yerel kaynaklarını önümüze 

getirmesi açısından hiç şüphesiz 

kıymeti haiz.2 

Tarihî Makaleler - Prof. Dr. 

Butrus Ebu Manneh Armağanı

Çok güncel olmasa da, bölge ta-

rihine dair kıymetli çalışmalar-

dan biri daha yine Müessesetü’d-

D i r â s â t i ’ l - F i l i s t i n i y y e 

yayınları arasından çıktı. 

Makalât Tarihiyye-Tekrîmen 

Li’l-Üstâz ed-Doktor Butrus Ebu 

Manneh (Tarihî Makaleler-Prof. 

Dr. Butrus Ebu Manneh Armağa-

nı) adlı kitap 2011’de neşredildi. 

Butrus Ebu Manneh, 19. yüzyıl 

Osmanlı Ortadoğusu üzerine 

çalışanların es geçemeyecekleri, 

hem kendi topraklarında hem 

de Batı’da ihtiram gören ender 

tarihçilerden. Some Aspects of 

Ottoman Rule in Syria in the 

Second half of the Nineteenth 

Century: Reforms Islam and Ca-

liphate ve Studies on Islam and 

the Ottoman Empire in the 19th 

Century : (1826-1876) en meş-

hur çalışmalarından…  Bu dev 

isme armağan olarak hazırlanan 

söz konusu kitapta ise meslek-

taşları, öğrencileri ve çalışma 

arkadaşlarının kendisine ihda ve 

ithaf ettiği birbirinden kıymet-

li makaleleri yer alıyor. Kitabın 

ilk bölümü İslâm Düşüncesine 

dair makalelere ayrılmış. İkin-
ci bölümünde Osmanlı dönemi 
Arap toprakları ile ilgili maka-
leler bir araya getirilmiş. Örnek 
verecek olursak Vail Hallaq’a ait 
“Osmanlı Döneminde Fıkhın Is-
lahına Hazırlık: Örfî Hukuk ve 
Fer‘î Ahkâmın Değişimine İbn 
Abidin’in Bakışı”, İbrahim Ce-
ris Basal’ın “Filistin’in Konuşma 
ve Yazı Diline Giren Türkçe-
Osmanlıca Lafızlar” ve Yesrail 
Garşunî’nin “Mısır’da Devletten 
Ümmette, Ümmetten Devle-
te: Milliyetçiliğin Oluşumunda 
Devlet, Devletin Oluşumunda 
Milliyetçilik” gibi pek çok kıy-
meti haiz makale kitapta yer 
bulmuş. Kitabın üçüncü bölümü 
ise son dönem (Osmanlı sonrası) 
Filistin tarihine dair makalelere 
ayrılmış.3

Danimarkalı Araştırmacılar 
Afrika Boynuzundaki                                                               

Yazma Eserleri Gün Yüzüne 
Çıkarıyor4

Danimarkalı araştırmacılar, 
son beş senedir Afrika boynu-
zunda (Etiyopya, Eritre, Cibuti, 
Somali) 2.000’nin üzerinde yaz-
ma eser üzerinde çalışıyorlar. Bu 
araştırmacılar geliştirdikleri pro-
je kapsamında önce bu eserleri 
keşfedip gün yüzüne çıkarıyor, 
ardından da bu eserleri katalog-
luyorlar. Projenin amacı, daha 
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önce yeterince incelenip araştır-

maya açılmamış, Afrika’nın bu 

bölgelerindeki İslâmî edebiyat 

ürünlerini, yazma eserlerini ko-

rumak ve üzerlerinde çalışma 

yapılmasını sağlamak. 

Danimarkalı akademisyen-

ler, buldukları yazma eserleri 

dijitalize ediyorlar, sonra da ka-

talog bilgilerini internet ortamı-

na yüklüyor. Böylece dünyanın 

her yerindeki araştırmacılar bu 

zengin İslâm mirasına erişebili-

yor, hem kendileri istifade edip 

hem de sisteme katkıda buluna-

biliyorlar. Böylece projenin daha 

da geliştirilmesi amaçlanmış. 

Projenin maddi külfetini ise Ko-

penhag Üniversitesi ile Avrupa 

Araştırmacılar Meclisi ortaklaşa 

üstleniyor. 

Uzmanlar, özelde Afrika 

boynuzundaki yazma eserlere, 

genelde ise İslâm dünyasındaki 

yazma eserlere ulaşabilecekleri 

bir internet sitesi olmamasından 

yakınıyorlar. Bu nedenle pro-

jede yer alan akademisyenler, 

üniversitenin sitesi üzerinden 

hem buldukları eserlere yönelik 

istatistikî, künye ve katalogla-

maya dair bilgiler veriyor hem 

de dünyadaki diğer akademis-

yenlerin sisteme katkı yapa-

bilmesini sağlıyor. Kopenhag 

Üniversitesi’nden projede görev 

yapan Dr. Alessandro Gori, uzun 

yıllar İslâm ve Afrika araştırmacı-

larının Afrika boynuzuna yöne-

lik çalışmaları ihmal ettiğinden 

yakınıyor. Afrika araştırmaları 

yapanların, genellikle bölgeyi, 

özellikle de Etiyopya’yı Hristiyan 

mirası ile ilintilendirmeye çalış-

tığını söyleyen Gori, aslında bu 

bölgede büyük bir İslâm kültür 

mirası olduğunu ifade ediyor. 

Buldukları eserlerin 17. ve 18. 

yüzyıla ait olanlarının hiç de az 

olmadığını sözlerine ekliyor. 

Sufî ve Müzikal Metinler

Gori, gün ışığına çıkarttıkları 

bazı metinlerin sufî müzikal me-

tinler olduğunu söylüyor ve geç-

mişte bölgedeki sufî grupların 

bir araya gelerek bu yazmalar-

daki şarkıları, alkışlar eşliğinde 

ve ellerindeki davullara vurmak 

suretiyle söylediklerini ifade edi-

yor. Bununla birlikte bu metin-

lere kendileri şarkı demiyorlar, 

çünkü bu onlar için bir münaza-

ra/atışmadan başka bir şey değil. 

Uzmanlar, tasavvufî metinle-

rin yanı sıra Arapça ile yazılmış 

pek çok mushaf, fıkhî metine 

de erişmiş durumda. Buldukları 

metinlerin pek çoğu Arapça ama 

bazen mahallî dillerde yazılmış 

eserlere de rastlanıyor. Fakat 

bu metinler de Arap harfleri ile 

kayda geçilmiş. Gori bu durumu 

şöyle açıklıyor: “Arapça, İslâm’ın 

ana dili ama bu bölgede pek çok 

mahallî kabile yaşıyor ve Arapça-

yı bilmiyorlar, Arapça dışındaki 

eserler onlara yönelik olarak ya-

zılmış olmalı.” 

Proje kapsamında uzmanlar, 

ulaştıkları pek çok metnin kötü 

depolama şartları altında büyük 

zarar gördüğünü fark etmişler. 
Öyle ki bu kıymetli eserlerin ki-
misi parçalanmış, kimisi tama-
men istifade edilemez hâle gel-
miş. Gori bu konuda şöyle diyor: 
“Yıpranmış eserlerin nasıl kulla-
nılması/okunması gerektiğine 
dair küçük bir el kitabı da ha-
zırladık. Ayrıca yaptığımız sitede 
yazma eserlere dair içerik bilgisi 
de verdik ki dokunmadan eser 
hakkında bilgi sahibi olunabil-
sin. Böylece daha fazla yıpranıp 
yok olmalarının önüne geçmeyi 
hedefledik.”

Proje kapsamında erişebile-
cek linkler ise şöyle: 

http://www.islhornafr.eu/da-
tabase.html

http://islhornafr.tors.sc.ku.
dk/

Projenin sitesinde “Links” 
başlığı altında dünyada bu yön-
de faaliyet gösteren diğer yazma 
eser kataloglama sitelerinin bağ-
lantılarına da yer verilmiş. 
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