
 

28 ŞUBAT DAVASI’NIN SEYRİ
Yargı Süreci, Müslüman Rehaveti  ve Adalet

Ayda Bir Merhaba

28Şubat 1997’deki postmodern darbe bir anlamda atanmışlar ve seçilmişler meselesiydi. 

Resmi kimliğin ‘kurucu güçleri olan ‘asker ve sivil bürokrasi’ uzun sayılabilecek bir zaman 

zarfında  kendine ait bir ‘sermaye’ sınıfı oluşturmayı başarmıştı. Ardından bu üçlünün desteğiyle 

‘aydınlar’, ‘üniversiteler’ ve ‘medya’ resmi kimliği topluma dayattı. Darbe  Türkiye’nin  siyasi haya-

tından ekonomisine, hukukundan eğitimine ve ahlaki ilkelerine varana kadar tüm alanlarda hâkim 

olacak değerler sisteminin kavgası için yapılmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşu ile resmi ideoloji haline 

gelen  batıcı zihniyet İslâmi değerleri hedef aldı. Batı karşısında düşülen acziyeti aşmak için gelişti-

rilen benzeme politikası neticesinde çizilen kimlik oldukça otoriter bir tarzda topluma sunulmaya, 

dayatılmaya çalışıldı.

Darbe  İslâmi hareketliliği sekteye uğrattı. Gelişen, kat edilen mesafe İslâmi yükseliş için sav-

rulmaya maruz kaldı. Buna bağlı olarak imanın en önemli gereği olan hareket, aksiyon (cihat) 

ruhuna darbe indirdi  ki, bu İslâmi camia açısından önemli bir darbedir. Bu savrulma üzerinden 

16 yıl geçti, hâlâ toparlanılmış değil. Çok yönlü bir operasyon olan bu darbe sürecinde en büyük 

operasyon İslâmi kimliğin bir gereği olan başörtüsüne karşı sürdürüldü. Yasaklar milyonlarca insanı 

elele tutuşturdu, protestolar, mitingler, eylemler, direniş sürdü, Ankara’ya yürüyüşler gerçekleşti, 

dilekçeler verildi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidildi. Leyla Şahin Davası vardı. BM’ye 

gidildi. Fakat direniş hiç bitmedi. Sakarya, İzmit’te haftalarca sürdü direniş. Sonraki yıllarda getirilen 

aflarla da birçok şeyin telafisini yapmak mümkün olmadı. Aradan geçen zaman insanların hayatlarını 

farklı şekillendirmelerine sebep oldu. Ataması yapıldığı halde okulun bahçe kapısından bile içeriye 

alınmayan öğretmenler görevlerine başlayamadılar, yüksek lisans eğitimi görenler okullarını yarım 

bırakmak zorunda kaldılar, birçoğu da devam ettikleri okuldan mezun bile olamadılar. O dönemde 

yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için açılan davalar yargının yanlı kararları yüzünden olumlu 

neticelenmedi.

Bu çerçevede 28 Şubat darbecilerinin yargılanması son derece önemlidir. Ama konunun en 

az bunun kadar önemli olan boyutuna, günümüz Müslüman zihnindeki yaygın hak-hukuk-yasa 

anlayışına, özetle çevremizde egemen adalet kültürüne de bakmak gerekiyor.  Zira kamuoyunda 

“iddianame çok güçlü, devlet zaten gerekeni yapar, yapacaktır” denilerek davaya gereken ilginin gös-

terilmediği de bir başka hakikat! Mağdurların bu davaya sahip çıkmaması çok hazin bir durum! Vakıf 

ve dernekler hakkında kapatma davaları açılmış, bu dernek ve vakıfların temsilcileri şimdi nerede? 

Suçlamalardan, karalamalardan zarar görenler nerede? Bu nasıl bir duyarsızlıktır anlamak mümkün 

değil! Oysa iddianamenin tek başına iyi olması yeterli değildir. Mühim olan sadece iddianame değil, 

Türkiye’nin artık darbelere en ağır şekilde hukuki tepkiyi gösterebilecek bilinç düzeyine ulaşması 

ve bunu göstermesi gerekiyor. 28 Şubat sürecinden zarar görenlerin bu konudaki sorumluluklarını 

hatırlamaları ve hesap sormaları tarihi, hayati bir zorunluluktur.  

İddianame hazırlanmış, hâkimlere teslim edilmiş. Davanın seyrine bakarsak, duruşmalarda 

yaşananlara bakarsak, kamuoyunda bu davaya verilen tepkilere bakarsak, davanın iyi gitmediği çok 

net olarak görünüyor. Davayı yakından takip edenler ciddiyetsiz, “adil yargılanma” ilkesine aykırı 

birçok hareketle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Şu an ki dava, özü itibariyle Batı Çalışma Grubu 

ile alakalı olan sınırlı bir  kesime karşı açılmıştır. Ama 28 Şubat’ın sivil aktörleri diyebileceğimiz, 28 

Şubat  darbesine iştirak eden, destek veren, sürecin hazırlanmasında tahrikçi, teşvikçi olan, finans 

sağlayan, medya desteği sağlayan ve her aşamada organize hareket eden, örgütlü olan ve genel olarak 

aralarında bu darbenin gerçekleşmesine hizmet eden medya, üniversite, STK, Beşli Çeteleri ile ilgili 

soruşturma devam ediyor. 28 Şubat’ın diğer ayakları nerede? Ceza/fature sadece askere mi kesilcek?!  

Hukuk açısından baktığımızda iddianameden, soruşturmanın devam ettiğini açıkça anlayabiliyoruz. 

Yani 28 Şubat operasyonlarının devam edeceğini söyleyebiliriz. Belgeler toplanıyor, bilgiler elde 

ediliyor. Soruşturma devam ediyor. 28  Şubat darbecilerinin tamamının yargılanması sürecinde bu 

noktanın iyice anlaşılmasının kritik önemi vardır.

Hayatlarında mahkeme salonuna girmemiş birçok mağdur var. Yaşadıkları travmatik olaylar 

mağdurları davaya müdahil olma noktasında olumsuz olarak etkiliyor. Ancak şunu kesinlikle kabul 

etmeliyiz ki sanıkların yürüttüğü psikolojik harekât ancak davaya müdahil olunarak, dava takip 

edilerek kırılabilir.  

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…

                                                                                                                    Umran
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M ısır Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin, göstericileri öldürmeye 

teşvik ve Hamas hareketi ile istihbarat pay-
laşımı suçlarıyla yargılanmasından bir gün 
önce ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin 
Kahire’ye gelmesi boşuna değildi. Ame-
rikalı bakanın gezisinin temel parçasının, 
Filistin-İsrail müzakereleriyle ilgili olması 
dikkat çekiciydi. Bu müzakereler iktidarda 
Mursi olsaydı aynı bağlamda yürümez ve 
aynı sonuçlara varmazdı. Yani çözüm, 
Filistin sorununun umutsuz ve deforme 
edilmiş nihai bir şekilde veya daha sıkıntılı 
ve tehlikeli geçici bir yöntemle tasfiye edil-
mesini içeriyor.

Kerry’nin ziyaretinin darbeye yönelik 
Amerikan tutumunun iç yüzü etrafındaki 
tüm tartışmaların üzerine toprak serpmek 
için gerçekleştiği şüphesiz. İngiltere de 
Mısır’a silah ihracatına yeniden başladı. Bu 
da Batı tutumunun genel olarak diploma-
tik konuşmalardan uzak olduğunu göste-
riyor. Kerry’nin açıklamalarında, azledilen 
seçilmiş cumhurbaşkanının nasibi ise adil 
yargılanmayı istemekten başka bir şey 
değildi. Burada Amerikan askeri yardı-
mının azaltılmasının hiçbir değeri yok. 
Zira bu şantajın ve ahlaklı bir görüntü 
verme girişiminin bir parçası. Ancak bazıla-
rı Netanyahu’nun darbeye destek sağlama 
amaçlı diplomasi kampanyasıyla ilan ettiği 
gerçeği itiraf etmek istemiyorlar. Bazıla-
rı Netanyahu’nun düşman olduğunu ve 
siyasi tutumunu haklı çıkarmak için başka 
tutumlar aradığını görmüyorlar.

Bu yargılama aslında bir cumhurbaşka-
nının yargılanması değil. Mursi mahkum 
olacak bir suçlu değil ve Hüsnü Mübarek’e 
beraat veren hâkimler siyasi yapıya sahip 
bir yargılamada güvenilir olamazlar. Yar-
gılamanın gerekçeleri ise tam bir komedi. 
Çünkü göstericilerin öldürülmesine teşvik 
etmek hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan 
sözlerdir. İttihat sarayı önünde öldürü-
lenler 10 kişiydi ve bu rakamın sekizi 
İhvan’dandı. Hatta ortada bir kışkırtma 
olsa bile cumhurbaşkanının bununla bir 
ilişkisi yoktur. Hamas’a istihbarat verilmesi 

ise darbecilerin skandalına daha yakın bir 
suçlamadır. Zira bu gerekçe işgal devleti 
İsrail ile ilişkiyi bir kusur olarak görmezken 
bir Filistin Arap kurtuluş hareketiyle ilişkisi 
bir tür ihanet saymaktadır.

Tarihte bir benzeri görülmeyen yargıla-
ma yöntemi ve gizliliği ise -hatta yazarların 
bile mahkeme salonuna  girişleri engel-
lendi- Mursi’nin onları yargıladığını teyit 
etmektedir. Mursi onlardan değil, onlar 
Mursi’den korkmaktadırlar.

Buradan hareketle bir şahsın yargılan-
masından çok devrimin yargılandığı ger-
çeği karşısında olduğumuz söylenebilir. 
Dahası Mısır’da yaşananlara ve seçilmiş 
cumhurbaşkanının yargılanmasına yönelik 
bu uluslar arası destek bizlerin Arap Baha-
rının yargılanmasıyla karşı karşıya bulun-
duğumuza işaret etmektedir. Özellikle 
de Suriye’de yaşananları, darbenin halk 
devrimine yönelik iğrenç komplosunu, 
Libya, Tunus ve Yemen’de yaşananları 
hatırlarsak… Arap Birliği’nin Gazze şeridin-
deki Temerrüd ‘İsyan’ hareketini karşılama 
derecesine varan Hamas’a yönelik komplo 
da Gazze’yi düşmanla güvenlik koordi-
nasyonu ve müzakereleri karesinde Batı 
Şeria’ya ekleme çağrısından başka bir şey 
değildir. Netanyahu bu bilinen aynı sonu, 
günü birlik getirdiği şartlarıyla ifşa ediyor.

Dün yaşanan yargılama sırasında ön 
plana çıkan soru her şeyden önce Mursi’yi 
bekleyen akıbetle, Türkiye’de 1960’da 
idam edilen Adnan Menderes gibi idam 
mı edileceği yoksa başka bir yolla mı öldü-
rüleceğiyle ilgilidir. Özellikle de bu adam 
hâlâ söylediklerinin arkasındayken. 

Bu mahkeme Mısır halkının iradesi-
nin ve devriminin yargılanmasıdır. Hatta 
yukarıda belirttiğimiz gibi tüm Arap 
Baharının yargılanmasıdır, ancak ken-
disini ve gücünün unsurlarını keşfeden 
bölge halklar çalınan kararını ve irade-
sini geri almak için çok geçmeden yeni-
den ayaklanacaktır. Bunlar sadece dün-
yanın oldukça hassas bir bölgesi üze-
rindeki acı çekişme turlarından biridir.                                                       

(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 5 Kasım 2013)

ÖZGÜRLÜĞÜN VE ARAP BAHARININ YARGILANMASI
Yaser EZ-ZEATİRE

Arapça yayım-

lanan gaze-

telerdeki yazan 

farklı eğilimdeki 

gazetecilerin yazı-

larından seçtiği-

miz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan baş-

lığıyla yayımlıyo-

ruz. Burada yayım-

ladığımız yazılarda 

ortaya konulan 

tüm analizle-

rin gerçek/doğru 

olduğunu veya 

bunların tümüne 

katıldığımız söyle-

nemez. Yazılardaki 

amacımız olayların 

yorumlanmasın-

da ortaya konulan 

bakış açısı farklı-

lıklarını görünür 

kılarak meseleler 

karşısında ortaya 

konulan analizle-

rin hangi argüman-

lardan hareketle 

yapıldığını okurla-

rımızın fark etme-

sini sağlamaktır. 

Yazıların/yorum-

ların bu perspek-

tifle okunmasının 

O r t a d o ğ u ’ d a k i 

dolayısıyla dün-

yadaki gelişmeleri 

kavrama süreci-

ne önemli katkı-

larının olacağını 

d ü ş ü n ü y o r u z . 

Yazılar Harun 

Ersoy tarafından 

Türkçeye çevril-

miştir. (Umran)
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■ Ortadoğu’dan 

Ş u günlerde Libya’yı yazmak -özel-
likle de ilk dakikadan itibaren 

NATO’nun bu ülkenin içişlerine aske-
ri müdahalesine karşı durmuş, bu 
müdahaleyi kutlayan, düşünürler ve 
askeri analistler ordusunu içine alan, 
bölge tarihinin en büyük medya ve 
siyasi çarpıtma operasyonu içinde 
Arap ve Batılı dev televizyon kanalla-
rından destek alan sürünün ortasında 
olmayı reddetmiş- benim gibi biri için 
oldukça zor ve meşakkatli.

Trablus’ta su kıtlığı olduğunu 
söylerseniz diktatör rejimin destekçi-
si olarak görülürsünüz. Başkenti ve 
diğer kentleri kirleten çöp dağların-
dan bahsederseniz rejim destekçisi ve 
uşağı olursunuz, yeryüzünde bozgun-
culuğu yayıyorsunuz demektir. Keşke 
konu çöp dağları, su kıtlığı ve temel 
hizmetlerin çöküşüyle kalsa neyse. Bu 
işler silahlı milis güçlerin ve baltacıla-
rın işlediği suçlar, ülkenin coğrafik ve 
demografik olarak bölünmesi, gün-
düz vakti masumların kanını dökme 
dozunun yükselmesiyle karşılaştırıldı-
ğında tahammül edilebilir. Bu durum 
başkenti büyük bir mateme çevirdi.

Geçen Cuma Trablus halkı kor-
kunç bir katliamla uyandı. Yaklaşık 
50 kişi öldü ve 500 kişi yaralandı. 
Mısrata Tugayları, güvenlik ihlallerine 
ve Gargur bölge halkına yönelik aşa-
ğılamalarına katlanamayan ve şehri 
terk etmelerini isteyerek karargâhları 
önünde gösteri yapmaya giden bir 
grup göstericiye tanksavar silahlarla 
saldırmıştı. Mısrata Tugayları Kadda-
fi rejiminin devrilmesinde büyük rol 
oynadı. Kent halkı binlerce kurban 
verdi. Katar’ın desteğini aldı ve hâlâ 
alıyor. Tugayın adamlarından bazıla-
rı Libya liderini tutukladıkları, idam 
ettikleri ve cesedini sergiledikleri, oğlu 
ve savunma bakanının cesetleriyle bir-
likte bilinmeyen bir yerde defnettikleri 
için övünüyorlar.

Bu Tugaylar batıdaki Zaviye böl-
gesindeki tugaylarla ittifak yaptılar, 
‘Libya kalkanını’ oluşturdular. Bu 

ittifak başkentin güvenliğini üstlen-
di. Buna karşın BAE ve Fransa’nın 
desteklediği bedevi Zintan kabileleri 
Mısrata’dakiler gibi bağımsız devletle-
rini kuruyorlar, binlerce yandaşı yanı 
sıra Kaddafi’nin oğlu Seyfulislâm’ı 
tutuyorlar. Libya devrimi başladığında 
milislerin sayısı bir elin parmaklarını 
geçmezdi. Şimdi 300 milise vardı ve 
müntesiplerinin sayısı 250 bine ulaştı. 
NATO’nun askeri müdahalesinin baş-
larında bu sayı en iyi ihtimal 50 bini 
geçmezdi.

Bu milislerin merkezi hükümete 
değil de sahadaki ve şehirdeki komu-
tanlarına bağlı olması, tıpkı geçmişte 
Irak’ta ve şimdi de Suriye’de yaşan-
dığı gibi birleştirici Libya milli kim-
liğini aşındırdı. Kaddafi’nin ülkenin 
bu noktaya gelmesinde rol oynadığı 
şüphesiz. Halkının kalbinde şüphe 
tohumları ekti, kardeşi kardeşe güve-
nemez hale getirdi. Milislerin, hükü-
metin çağrılarına icabet etmeyip silah-
ları bırakmayı reddettiğinin açıklaması 
bu. Çünkü hükümete güven duymu-
yorlar ve silahı güvenliklerinin kaynağı 
olarak görüyorlar.

İroni, NATO’nun doğrudan (Irak 
ve Libya) ve dolaylı (Suriye) şekil-
de  müdahalesini yaşamış bu üç ülke-
de merkezi hükümetlerin zayıf olma-
sı, milli kimliğin mezhepçi ve yerelci 
kimliklerin lehinde süratle aşınması, 
petrolün devletin değil de milislerin 
kontrolüne girmesi, bu milislerin pet-
rol satışını da kara borsada yapmaları 
ve gelirlerinden istifade etmeleridir. 

Libya’daki merkezi hükümet sade-
ce zayıf değil, hiç ortada yok da. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde bir baş-
bakan, devlet başkanının ve parla-
mentonun finanse ettiği milis unsur-
ları tarafından oteldeki odasından 
üzerinde gece kıyafetiyle kaçırılmadı. 
Havaalanına varır varmaz istihbarat 
başkan yardımcısı kaçırıldı. Gazete-
ciler ve siyasetçiler suikasta uğruyor. 
Hatta bu suikastları soruşturmakla 
görevli general aracının patlatılma-

sıyla yanarak can verdi. Havaalanla-
rı milislerin komutanlarından birinin 
kararıyla devlete şantaj yapmak ve ek 
mali ödenekler almak için kapatılıyor.

Merkezi hükümet bu kaosun, 
güvenlik çöküşünün ve devletin inşa-
sındaki başarısızlığın silahlı milislerden 
kaynaklandığını belirtiyor. Bu doğru 
ancak aynı zamanda hükümet bu has-
talığı, dengesizliği finanse etmek ve 
unsurlarına maaşlar ödemek için büt-
çenin yarısından fazlasını ayırıyor. Lib-
yalı ünlü edebiyatçı Dr. Ahmed Fakih 
bir ay önce Londra’da yayınlanan 
el-Arab gazetesine Libya’nın  bugü-
nü ve yarınından umutlanmayı, yeni 
dönemi desteklemeyi abarttığı için 
Libyalılardan ve Araplardan özür dile-
yen bir makale yazdı, Libya’nın için-
den geçtiği durumun tarihinin en 
kötü dönemi olduğunu belirtti.

Milislere ve bu milisleri destek-
leyen Arap ülkelerine, müdahaleleri 
ülkeyi bu acı duruma getiren Batılı 
güçlere yüksek sesle ‘hayır’ diyen Dr. 
Fakih’in ve tüm onurlu Libyalıların 
takdiri hak eden cesareti bu. Arala-
rında 1,5 yıl yaşadığım kanaatkâr ve 
mütevazı bu güzel Libya halkı daha 
iyi bir geleceği hak ediyor. Zira nüfusu 
5,5 milyonu geçmiyor ve sadece pet-
rol gelirleri 70 milyar dolara ulaşıyor 
ve devasa petrol rezervleri üzerinde 
oturuyorlar. Gaz, madenler ve diğer 
gelir kaynakları da cabası.

Bu halk servetlerini tüketen ve 
geriye götüren diktatör bir rejimle 
uzun yıllar sınandı. Ondan kurtulunca 
daha büyük bir bela geldi: Yıkım, 
yolsuzluk, güven yokluğu, güvenli-
ğini sınırlayan ve kanını akıtan silah 
ormanı. Libya milli kimliğini, coğrafik 
ve beşeri bütünlüğünü tekrar geti-
recek gerçekçi bir başka devrime, 
milislere ve yabancılardan önce des-
tekçileri Arap ülkelerine ve her şey-
den önce yolsuzluk içindeki aciz siya-
setçilere karşı bir devrime muhtaç.                                    
(Rayulyavm gazetesi, 20 Kasım 2013)

LİBYA YENİ BİR DEVRİME MUHTAÇ
Abdulbari ATWAN
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Irak ve Şam İslâm Devleti (IŞİD) Emiri Ebu Bekr El 
Bağdadi’nin el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’nin IŞİD’i 

lağvettiği, Irak İslâm devleti olarak Irak sınırları kapsa-
mında, Nusra Cephesi’nin de Suriye’deki sınırları içinde 
çalışmalarını sürdüreceği yönündeki açıklamasını reddet-
mesiyle birlikte el-Kaide örgütü resmen ilk büyük isyan 
hali ve örgütü vuran maddi parçalanmışlık sonrası ilk 
manevi parçalanmışlık süreci içine giriyor. Bu durum bir 
yandan örgütün sönüş sürecinin başında olduğu veya en 
iyi şartlarda referanssız bir şekilde kendi içinde çalışan yerel 
örgütlere dönüşmesi uyarısı yapıyor. En kötü şartlarda bu 
gruplar gerçekçi hedefi olmayan çetelere veya devletlerin 
elinde oyuncağa dönüşüyor. 

Zevahiri’nin IŞİD’i lağvetmesi, tehlikelerle dolu bir 
adımdır. Zira kendisi de biliyor ki Bağdadi’nin tepkisi önce-
ki tepkisinden daha büyük olacak. Zevahiri ilk olarak 5 ay 
önce bu örgütü lağvetmişti ve bu durum kendisini örgüt-
teki liderliğini ispatlama ve muhafaza etme sorunuyla karşı 
karşıya getirdi. Bağdadi’nin Zevahiri’nin kararını reddetme-
si sonrası durum zor görülüyor.

Köklere dönecek olursak IŞİD örgütünün geçtiğimiz 9 
Nisanda Bağdadi’nin yayınladığı sesli mesajla ortaya çıktığı-
nı görüyoruz. Bu ses kasetinde Bağdadi Suriye’deki Nusra 
Cephesi’nin IŞİD’e entegre olduğunu açıklamıştı. Nusra 
Cephesi bir sonraki gün bu durumu reddetti ve komutanı 
Muhammed Golani’nin ağzından el-Kaide örgütü liderine 
biat ettiğini açıkladı. Bilgi bağlamında Nusra Cephesi 2011 
yılının sonlarında Suriye’deki el-Kaide örgütünün savaşçı 
kolu olarak kuruluyor, silahlı grupların en güçlüsü ve çetini 
olarak görülüyor.

İki ay sonra ve tam olarak da 9 Haziran 2013’te 
El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri IŞİD’in feshedilmesi-
ni Nusra Cephesi ve Irak İslam Devleti’nin kalmasını, Ebu 
Halid Suri’yi iki kanat arasındaki anlaşmazlıkları çözmek 
için görevlendirdiğini açıklamış, aralarındaki düşmanlıkla-
rı bitirme çağrısında bulunmuş, Bağdadi’nin hiç istişare 

etmeksizin birleşmeyi ilan etmesini eleştirmişti. Zevahiri 
ayrıca Bağdadi’nin kendi görüşünü almaksızın bu talebi 
reddetmesini eleştirmiş ve bir kez daha altını çizerek Nusra 
Cephesi’nin, el-Kaide örgütünün Suriye’deki kolu olduğu 
açıklamasını tekrarlamıştı.

IŞİD örgütü Zevahiri liderliğindeki el-Kaide örgütünün 
bakış açısına göre illegal bir oluşuma ve liderliğe karşı 
çıkan bir gruba dönüştü. ‘İsyancı bir gruba’ dönüştürül-
mesinin hedefleri, grubu kimin yönettiği ve bu isyancı 
örgütteki güvenlik ihlalinin ne boyutta olduğu bilinmiyor. 
Hatta bazıları IŞİD’i hareket ettiren bir İran elinin varlığına 
işaret ediyorlar.

Bağdadi geçmişte Zevahiri’yi ‘yerinde oturup hiçbir 
şey yapmayan basiretsizlerden’ olmakla suçlamış ve ‘çok 
geçmeden günler uzun vadede basiret eksikliğini gözler 
önüne serecek. Yerinde oturanların basireti bu vizyonu 
anlamakta aciz kaldı. Tüm bunlara karşı çıkanlar gelecek 
ve itiraz edecek’ demişti. Bağdadi bu meydan okuma için-
de sanki Zevahiri bir öğrenci ve bir teba, kendisi de lider-
miş gibi Zevahiri’den kendi kararlarına boyun eğmesini isti-
yor. Belki de bir sonraki adım Zevahiri’nin dünyada olduğu 
varsayılan tüm el-Kaide şubelerinden Bağdadi’nin ‘liderin’ 
kararlarına boyun eğmeyi reddetmesi halinde IŞİD’in meş-
ruiyetini kaldıran ve el-Kaide’nin örgüt yapısından çıkaran 
bildiriler yayınlamalarını istemek olacaktır.

El-Kaide örgütü, örgütün kenetlenmesini koruyan ve 
otoritesini herkesin üzerinde kuran ‘silahlı çimento’ Usame 
Bin Ladin’in yokluğu sonrası pratik açıdan ‘can çekişiyor’. 
Şayet Zevahiri’nin örgütteki uzun süreli katılımına rağmen 
el-Kaide’yi yönetme gücüne sahip olmadığı kesinleşirse 
Ladin’in öldürülmesi sonrası karizma liderlik ortadan kalk-
mış olacak. Yani örgütün bir sonraki süreci parçalanmaya 
giriş olacaktır. Bu süreç de örgüt için Bağdadi olayından 
daha tehlikeli olabilir. 

                   (Katar gazetesi eş-Şark, 11 Kasım 2013)

EL-KAİDE PARÇALANIYOR / Semir EL-HİCAZİ

OBAMA İRAN’I SÜPER 
DEVLETE DÖNÜŞTÜRDÜ

Randa HAYDAR

Bugün ister siyasi yetkililer olsun 
ister gazeteci ve hatta geniş kitle-

ler olsun tüm İsraillilerin, İran cumhur-
başkanı Hasan Ruhani’ye yönelik yeni 
eğilimler noktasındaki Amerikan şev-
kini görünce büyük endişe duydukları 
açık. İsrailliler ayrıca uluslararası toplu-
mun İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif’in İran nükleer sorununun 
çözümü için sunduğu önerilerin ciddi-
yetine ikna olmaya başladığına bizzat 
müşahede ederken de kaygılanıyorlar.

İsraillilerin İran’la sorunu Ameri-
kalıların ve dünyanın diğer ülkeleri-
nin İran’la olan sorunundan farklılık 
arz ediyor. İsrailliler uluslararası top-
lum ile İran arasındaki müzakerelerin 
yürütüldüğü hali hazırdaki sürecin, 
nihayetinde İran’ın bölgesel nükleer 
güce dönüşme planı üzerinde tehlike 
oluşturmayacak ödünleri karşılığında 
Tahran’a dayatılan uluslararası yaptı-
rımların kaldırılmasıyla sonuçlanaca-
ğını, İran’ın projesini tamamlamayı 
sürdürmek ve ardından tıpkı daha 
önce Kuzey Kore’nin yaptığı gibi dün-
yayı nihayete ermiş gerçekler karşısına 

koymak için zaman kazanmaya çalıştı-

ğını ifade ediyorlar.  

İsrail’deki tartışma Tel Aviv’in 

nükleer güce sahip bir devlet olarak 

İran’la birlikte yaşama yolları etrafın-

da dönmüyor. Çünkü İsrailli yetkililer 

nezdinde İran İslâm Cumhuriyeti dini 

lideri Ayetullah Ali Hamaney’in nük-

leer askeri projeyi asla bırakmayacağı 

ve hatta şu an özellikle de İran’la 

müzakerelerin başlaması ve herhangi 

bir anlaşmaya varılamaması öncesi 

olan bitene yoğunlaştığına dair derin 

bir kanaat var.
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■ Ortadoğu’dan 

ARAFAT SUİKASTININ ÜSTÜ ÖRTÜLMEMELİ! / Başyazı

Filistin yönetiminin, İsviçreli uzmanların raporunun sonuç-
larının Filistin lideri Yaser Arafat’ın zehirli bir elementle 

suikasta uğradığını ispatladığını açıklaması sonrası sorunun 
Lübnan eski başbakanı Refik el-Hariri suikastın soruşturan 
uluslararası komisyona benzer bir uluslararası soruşturma 
komisyonu kurulması kaçınılmaz hale geldi.

Filistin yönetiminin açıklaması, el-Cezire uydu kanalının 
Arafat’ın naaşının çıkarılmasına ve numuneler alınmasına 
katılan İsviçreli ekibin raporunun Arafat’ın yüzde 83 oranına 
varan 210 polonyum maddesiyle zehirlenerek öldürüldüğü 
sonucuna vardığını ilan etmesi akabinde geldi. İsviçreli ekip 
polonyum elementinin normal oranının 18 katına varan bir 
miktar tespit etti. Bu da bu madde ile zehirlenerek öldüğü 
şüphesini arttırıyor.

Filistinliler, Araplar ve hatta birçok dünya ülkesi için 
dahi soruşturmanın sonuçları sürpriz değil. Zira herkes 
Filistin liderini Ramallah’taki Mukataa’da birkaç yıl mahsur 
tutan İsrail’in bir yük olarak gördüğü Arafat’tan kurtulmak 
istediğini biliyor. Çünkü Arafat kuşatma altındayken dahi 
İsrail’in uygulamalarını ve suçlarını ifşa etmek için harekete 
geçmekten ve uluslararası aktivistleri seferber etmekten 
vazgeçmiyordu.

İsviçreli uzmanların raporunun açıklanması sonrası İsrail, 
Arafat suikastıyla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanla-
makta gecikmedi ve bunu 2001 ve 2002 yıllarında İsrail’e 
karşı çetin bir şekilde çalışan Arafat’ın Mukataa’da hapse-
dildiği ve zarar vermeye gerek kalınmadığı şeklinde gerek-
çelendirdi, ‘miras çekişmesi çerçevesinde öldürülmesinde 
Arafat’ın adamlarının çıkarı olduğunu’ iddia etti ancak zehir-
lenmesi için kullanılan polonyum elementine sadece nükleer 
ülkelerin sahip olduğu gerçeğini unuttu. İsrail de az sayıdaki 
bu ülkelerden biridir. Ayrıca İsrail raporları MOSSAD’ın 
Arafat’a 13 kez suikast girişiminde bulunduğunu gizlemi-
yor. Buna ilaveten İsrail cumhurbaşkanı Şimon Peres’in 
New York Times gazetesine yaptığı ‘İsrail’in Arafat’a suikast 
yapması gerekli’ yollu net açıklaması var.

Uzmanların Arafat’ın zehirlenerek öldürüldüğü ihtima-
lini güçlü görmezi sonrası bugün yöneltilen soru şu: Niçin 
Fransız hastanesindeki vefatından sonra bu gerçek daha 
önce ortaya çıkarılmadı? Vefat sebebinin mide iltihabı ve 
kan pıhtılaşması olduğuna işaret etmekle yetinen Fransız 
doktorların şüphelerinin olduğu kaçınılmazdır. Özellikle de 
ortada suikastla ilgili şüpheler varken. Fransız ekibinin elinde 
o zaman bu zehirlenmenin kanıtlarının olması muhtemel. 
Fransa, ABD yönetimi ve İsrail’le siyasi sebeplerden ötürü 
bu kanıtları gizleme noktasında işbirliği yaptı.

2004 yılında var olan bu sebepler hâlâ bugün de var. 
Birinci sebep İsrail’in korunması ve ceza soruşturmalarından 
uzak tutulması. İkincisi İsrail’e yönelik bir kınamanın Filistin-
İsrail müzakereleri üzerindeki sonuçları. İsrail’in barış yolun-
daki engel olarak gördüğü Arafat’ın suikastının üzerinden 
dokuz yıl geçmesi sonrası pratikte hiçbir şey değişmedi ve 
artık İsrail’in Arafat’ın tutunduğu Filistin vatanının değiş-
mezlerinden hiçbir Filistinlinin ödün vermeyeceğini anlama 
zamanı geldi.

Şimdi daha Fransız yargısı tarafından yeniden açılırsa 
Filistin yönetimi, Arap Birliği ve İslâm İşbirliği Örgütü dos-
yanın bu dar kapsamdan uluslar arası komisyona çıkarma 
misyonunu üstlenmesi gerekmektedir. Bu komisyon kap-
samı bir ceza soruşturması yapacaktır. Soruşturma gereği 
Fransız doktorların vardığı gizli belgeler ve raporlar incele-
nebilir. Söz gelimi cesedin otopsisinin yapılmama ve derin 
analizler yapmak için vefatından hemen sonra numuneler 
alınmamasının sebepleri bu incelemelerdendir. Hiç kuşkusuz 
soruşturmanın uluslar arası boyut alması uluslar arası ceza 
mahkemesine başvurulmasına olanak sağlayacaktır. Filistin 
yönetimi bu mahkemeye üye olma noktasındaki tereddü-
dünü bırakmalıdır. Müzakereler herkesin bildiği üzere Filis-
tinlilerin arzuladığı sonuçlara götürmeyecek. Hatta meşru 
haklarını elde etmelerini sağlayacağını varsaysak bile bu 
durum Filistinli merhum liderin suikastı davasının üzerinin 
örtülmesini kesinlikle haklı çıkarmaz.

        (El- Kudsü’l-Arabi gazetesi Başyazı, 8 Kasım 2013) 

Birçok İsrailli yorumcunun kanaati-
ne göre İran şu andan itibaren ABD’ye 
açılmasının, bölgesel ve uluslararası düz-
lemdeki müzakerelere yönelik olumlu 
tutumlarının olumlu meyvelerini toplama-
ya başladı. Bu yorumcular ayrıca bu sonu-
cun İran’ın niyetlerinin doğruluğu ve yeni 
cumhurbaşkanı Ruhani’nin kendisinden 
istenen ödünleri sunma noktasındaki cid-
diyeti test edilmeden önce alındığını dile 
getiriyorlar. Zira çok kısa bir süre zarfında 
İran’a yönelik şer ekseninin bir parçasını 
oluşturan ve uluslararası düzlemde izole 
edilmiş radikal bir din devleti olarak bakan 
anlayış değişti. İran radikal bir din devle-

tinden uluslararası alanda olumlu karşıla-
nan pragmatist bir devlete dönüştü.

Tüm bunlar İran, bölgesel politikala-
rında karınca kararınca bir değişim yap-
madığı halde yaşanıyor. Çünkü İran’ın 
silah kargoları hâlâ Suriye’ye akıyor ve 
İsraillilerin tanımladığı üzere İran’ın uzun 
askeri kolu olan Hizbullah savaşçıları, Suri-
ye kentleri içinde nizami Suriye ordusu 
ve diğer Şii milislerin yanında savaşlarını 
sürdürüyorlar.

İran’ın aynı zaman dilimi içinde hem 
Amerikalıları hem de Avrupalıları aldat-
tığına dair derin bir İsrail kanaati var. 
Ancak kendileri açısından ABD yöneti-

minin yaptıkları daha zor bir durum. 
Esasında İsrail hükümeti çevrelerinde baş-
kan Barack Obama yönetimine yöne-
lik bir güvensizlik ortamı var. Amerikan 
siyasetinin Ortadoğu’daki yeni eğilimleri, 
özellikle de kendi müttefikleriyle olan 
sorunları arttırdı. Belki de ilk defa İsra-
illiler kendileri ile Amerikalılar arasında 
tarihi ittifakın akıbeti üzerinde ciddi şekil-
de sorgulamalarda bulunuyorlar, başkan 
Obama’nın geçmişte kendilerine verdiği 
İran’ın nükleer devlete dönüşme araçla-
rının engelleneceği yönündeki taahhütle-
rinin rüzgâr olup gitmesinden endişeliler.                                

(Lübnan gazetesi Nehar, 1 Kasım 2013)
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M edyatik kahramanlıkları bir kenara bırakırsak 

Mısır’a köprüler kurma girişiminin sahibinin 

Rusya olduğunu anlarız, girişimin yeni olmadığını ve 

önceki devlet başkanı Hüsnü Mübarek döneminde 

Kahire’ye sunulduğunu ancak Mübarek’in anlaşı-

lır sebeplerden dolayı istekli olmadığını görürüz. Bu 

dönem zarfında Moskova’da çalışan Mısırlı diplomatlar 

bunu çok iyi bilirler. Son olan biten ise teklifin gecikmeli 

olarak yinelenmesi ve Kahire’nin olumlu bakmasıdır. Bu 

durum iki ülke ilişkilerine tekrar ivme kazandırmak için 

kapıları açtı. Kahire’ye ilk gelen Rus istihbarat başkanı 

oldu. Savunma ve dışişleri bakanları sonra geldi.

Taraflardan her birinin diğerine yönelmesinin sebep-

leri var. Rusya’nın sebepleri şu etkenlerde kendini 

gösteriyor:

- İçişleriyle uğraşan ve gözünü dışarıya uzatmayan 

selefi Medvedev’in aksine Rus imparatorluğu haya-

linden etkilenmiş Başkan Vilademir Putin, varlığını 

uluslararası alanda ispatlamakta kararlı. Putin içerideki 

konumunun zayıflığına rağmen ABD’nin Afganistan 

ve Irak’taki çıkmazlarının sonuçlarına battığını bildiği 

için dışarıda daha güçlü bir konumda olduğunu anladı. 

Ayrıca Suriye’ye yönelik Amerikan askeri operasyonunu 

durdurmak için müdahale etmesi veya Suriye’ye deste-

ğiyle İran’ın önemli destekçisi olması açısından önemli 

uluslararası bir başarı elde ettiğini gördü.

- Moskova’nın Arap dünyası ve genel olarak 

Ortadoğu’nun Amerikan stratejisindeki öneminin gerile-

diğini görmesi. ABD Çin’in yükselişine ve Asya’da yaşa-

nan değişimlere daha fazla ilgili oldu. Washington’un 

İsrail’e desteğini bırakmadığı doğru ancak bölge-

de Amerikan çıkarlarıyla ilişkili başka dosyaların da 

Washington’un ‘ılımlı’ Arap dostlarının elinde olduğu 

da bir gerçek. Bu arka plan Moskova’yı Arap dünyasın-

daki konumunu tekrar kazanmaya teşvik etti. Özellikle 

Suriye ile özel ilişkileri kendisine bölge denklemlerinin 

ve dengelerinin formüle edilmesine katkıda bulunmasını 

sağladı. Tarihsel olarak Kahire’nin Rus hafızasındaki rolü 

Suriye’nin varlığının çokça ilerisindedir.

- Ortada karşılıklı çıkarları düzenlemek için önem 

verdiği ülkelerle ilişkilerini ortak komisyonlar kurmak 

suretiyle güçlendirmeye teşvik eden bir Rus diplomasi 

geleneği vardır. Bu komisyonları savunma ve dışişleri 

bakanları yanı sıra diğer ülkelerdeki mevkidaşları temsil 

etmektedir. Rusya Fransa da dâhil dünyadaki diğer ülke-

lerle bu bağlamda on komisyon oluşturdu. Şimdi Mısır’a 
sunulan da budur.

- Rusya Kafkaslar, Çeçenistan, Dağıstan ve 
İnguşya’daki nüfuzu için İslâmi direnişe karşı iç savaş 
vermektedir. Dolayısıyla İslâmcı terör dediği olguya 
karşı kampanya sürmektedir. Muhtemelen benzer bir 
savaşa girdiğini açıklayan Mısır’daki rejimle dayanışma-
sını ifade etmek için hali hazırdaki atmosferi bir fırsat 
olarak gördü.

- Rusya ABD ile çatışmaya girmek istememesine 
rağmen onu kızdırmayacak sınırlar içinde kendisiyle 
rekabete girmekte tereddüt etmemektedir. Bu bağlam-
da Rusya’nın Baltık ülkelerindeki Amerikan müdahale-
sinden memnun olmamasına rağmen ABD’nin Afga-
nistan savaşı sırasında Washington’a verdiği değerli 
hizmetler unutulamaz. Dolayısıyla Moskova Mısır’da 
Washington’la bir çekişmeye girmeye hazır değil. Ayrıca 
Mısır rejimine destek noktasında ABD’nin yerini alamaz.

Mısır’ın tutumunu belirleyen etkenler ise şunlar:
- Mısır’ın ABD yönetiminin tutumundan rahatsız 

olması kendisini dış ilişkilerini dengeleme düşüncesine 
sevk etti. Bu bağlamda önerilen seçenekler arasında 
Rus girişimine olumlu baktı. İstenen dengeleme yolun-
da, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerle de köprüler 
kurma yönünde adımlar atması gerekir.

- Mısır Rus silahına dayanma eğiliminde değildir. 
Bunun sebebi sadece Amerikan silahlarından daha az 
gelişmiş olması değil, aynı zamanda Mısır’ın 1970’ler-
den itibaren Batı silahlarına dayanmasıdır. Hem silahı ve 
beraberinde gelecek savunma düşüncesini değiştirmek 
basit bir iş değildir. Çünkü ortalama yedi yıl alacaktır. Bu 
yüzden Moskova ile bu alandaki işbirliği sınırları silahlan-
madaki cüzi değişiklikleri aşamaz.

- Mısır ekonomik ve atom tesisleri arasında değişen 
başka alanlarda Rusya ile işbirliği için büyük bir fırsat 
olduğunu düşünüyor. Mısır’ın ihracatı yıllık 200 milyon 
dolar sınırındayken Rusya’nın Mısır’a ihracatı 1,5 milyar 
dolar sınırlarındadır. Buğday Mısır’ın Rusya’dan aldığı 
en önemli ithal üründür. Yıllık yaklaşık 2,5 milyon olan 
Rus turistler ise en önemli gelir kaynağıdır.  

Yaşananlar, Mısır’ın dış ilişkilerini etkinleştirme ve 
özellikle de kendisini yarı yolda bırakan dostlarıyla bir 
tür denge sağlama girişiminin başlangıcı olarak görüle-
bilir ancak dış politikada bir devrim oluşturamaz. Çünkü 
kapasitemiz içeride darbe yapmaktan daha fazlasına 
müsaade etmiyor. 

                  (Mısır gazetesi eş-Şuruk, 14 Kasım 2013) 

RUSYA’NIN MISIR GİRİŞİMİ
Fehmi HÜVEYDİ
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Öner BUÇUKCU

2011 yılında başlayıp Tunus, Mısır, Libya ve Fas’ta 

yönetim değişikliği getiren; Suriye’de iç savaşa 

dönüşen Arap Devrimlerinin Mısır’da askerî yönetimin 

kurulması ve Hüsnü Mübarek’in serbest bırakılması, 

Tunus’ta eski rejim kalıntısı gruplar tarafından yaratılan 

siyasal kriz, Suriye’de sürecin tıkanması sonrasında 

sönümlendiği ya da etkisini yitirdiği yönünde yorumlar 

yapılmaya başlandı. Diğer taraftan 

kapalı kapılar ardında devam 

ettirilmeye çalışılan Filistin-

İsrail Barış Görüşmeleri’nin yanı 

sıra ABD ve İran arasında ilişki-

lerin yumuşamaya ve İran’ın 

P5+1 ile Cenevre’de nükleer 

görüşmeler gerçekleştirmeye 

başlaması Arap Devrimleri son-

rasında “hareketlenen” siyasal 

fay hattında yeni sarsıntılar 

meydana getirebilecek potan-

siyeli barındırıyor. Söz konu-

su potansiyel bölgedeki aktör-

ler arasında kısa-orta vadede 

çıkar uyuşmazlıklarını ve bu 

uyuşmazlıklardan kaynaklanan 

krizleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bu 

çerçevede özellikle üzerinde durulan ülkelerden birisi 

de S. Arabistan.

S. Arabistan Arap Devrimlerinin etkisinin hisse-

dildiği ülkelerden birisiydi. Özellikle Mısır’da Hüsnü 

Mübarek’in devrilmesi sonrasında Bahreyn’de İnci 

Meydanı’nın muhalifler tarafından doldurulması S. 

Arabistan’da da toplumsal muhalefeti hareketlendir-

miş, ülkenin çeşitli yerlerinde kalabalık kitle gösterileri 

düzenlenmişti. Söz konusu gösterilerin görülme sık-

lığının ve katılımcı yoğunluğunun artması üzerine S. 

Arabistan Kralı Abdullah Şubat 2011’de 37 milyar dolar-

lık bir sosyal yardım paketi açıklayarak tepkileri hafif-

letmeye çalışmıştı.* Buna rağmen özellikle Facebook 

üzerinden örgütlenen gruplar 11 Mart 2011’de başkent 

Riyad’ın da aralarında bulunduğu birçok kentte geniş 

katılımlı gösteriler düzenlemişlerdi. Suudi hükümeti 

bu gösterilere çok sert tepki vermiş, kolluk kuvvetle-

rinin müdahalesinde çok sayıda gösterici yaralanırken 

birçok gözaltı gerçekleştirilmişti. Arap dünyasında 

yaşanan kitlesel mobilizasyona karşı S. Arabistan’ın 

tepkisi Bahreyn’de belirgin hâle 

geldi. Başkent Manama’daki 

İnci Meydanı’nda toplanan 

göstericiler S. Arabistan’ın 

kontrolündeki Körfez İşbirliği 

Teşkilatı’na mensup kuvvetler 

tarafından dağıtıldı. 

Mısır’da Cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi’ye yönelik 

gerçekleştirilen darbeyi destek-

leyen, cunta hükümetini hem 

siyasal hem de finansal açıdan 

kollayan S. Arabistan hükü-

meti bu bağlamda ABD’nin 

Mısır’daki ve bölgedeki pozis-

yonunu da zora düşürmüş 

oldu. Mısır’da darbe yöneti-

mini destekleyen S. Arabistan’ın, ABD’nin ve BM’nin 

Suriye’deki iç savaşı bitirmek için adım atmaması 

dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi’ndeki geçici üyelik 

koltuğuna oturmayı reddetmesi S. Arabistan dış politi-

kasının söylem düzeyinde kafa karışıklığı yaratmasına 

sebep oldu. 

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’daki 

ikinci döneminde Ortadoğu politikasını Filistin-İsrail 

arasında başlatılacak barış müzakereleri üzerinden 

şekillendirmeyi planlıyordu. Başkanlık seçimleri sonra-

sı ilk yurtdışı ziyaretini Filistin ve İsrail’e gerçekleştiren 

Obama’nın kişisel çabalarıyla ve ABD Dışişleri Bakanı 

Kerry’nin yoğun mesaisi ile Washington’da başlayan 

barış müzakerelerinde mesafe alınması ABD yöneti-

Nükleer Müzakereler
S. Arabistan-ABD Krizine mi Gebe?

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 
2014’e bağlayan gece açıkla-
nan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası oldu-
ğu ilan edilen uzlaşı uluslara-
rası kamuoyundaki yansımala-
rı Körfez üzerinden İran teh-
didi hisseden S. Arabistan’da 
ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.
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minin Suriye ve İran konularında da elini rahatlatmış 

olacaktı. Ancak Mısır’da gerçekleştirilen darbe Obama 

yönetiminin Ortadoğu’ya yönelik stratejisinin erken 

çöküşünü de beraberinde getirdi. Yaşanan sorunlu 

dönemde ABD dış politikasının ihtiyaç duyduğu geliş-

me İran’da yaşandı ve reformist olarak sunulan Ruhani, 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda % 50’den 

fazla oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Ruhani’nin özel-

likle nükleer program meselesi üzerine yaptığı olumlu 

açıklamalar sonrası ABD, Ortadoğu politikasını en azın-

dan söylem düzeyinde İran üzerinden dönüştürmeye 

yöneldi. ABD ve İran arasındaki süreç henüz yakın-

laşma ya da normalleşme olarak adlandırılabilecek 

düzeyde değil ancak sürecin özellikle ABD-S. Arabistan 

ilişkilerinde bir krize sebep olabileceği meselesi her 

geçen gün biraz daha fazla dile getiriliyor. Suriye krizi 

tıkanmışken ve Irak’ta “seçim sath-ı mahalli”ne giril-

mişken bölgenin en azından kısa vadede yaşayacağı 

siyasal süreçlerde etkili olacağı gözlenen S. Arabistan’ın 

dış politika yönelimleri Türkiye’nin, İran’ın ve ABD’nin 

bölgedeki pozisyonlarını etkileyecek gibi görünüyor. 

Dolayısıyla Arap devrimleri sonrası S. Arabistan’ın 

sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi İran ve ABD’nin 

bölge politikalarıyla da yakından ilintili.

Petrol’den Daha Fazlası (mı?)

S. Arabistan hükümeti ABD’nin bölgeye yönelik 

politikalarından duyduğu rahatsızlığı 2013 yılı BM 

Genel Kurulu toplantısında belli etti. S. Arabistan’ın, 

ABD’nin Mısır, Suriye ve Filistin’e yönelik politikala-

rından rahatsız olduğu biliniyordu. Bunların üzerine 

ABD’nin İran’la doğrudan görüşmeler yapmaya başla-

ması S. Arabistan’da ABD ve İran arasında büyük bir 

jeopolitik pazarlık olduğu düşüncesini şekillendirmeye 

başladı. 

S. Arabistan ve ABD arasındaki stratejik ilişkiler iki 

ülke arasında bölgesel konular üzerinde tam bir uzlaşı 

olduğu izlenimi uyandırsa da S. Arabistan ve ABD 

Ortadoğu’da stratejik olarak hiçbir zaman aynı hedefte 

uzlaşmadılar. Dönem dönem Filistin-İsrail uzlaşmazlı-

ğında belirgin hale gelen bu durum ABD-S. Arabistan 

ilişkilerinde dönemsel türbülansları beraberinde getir-

mektedir.

ABD, S. Arabistan’da Suud ailesinin egemenlik 

haklarını 1931 yılında kabul etti. Aynı yıl ABD menşeli 

bir petrol şirketi olan Standard Oil of California Co. S. 

Arabistan’ın doğusunda petrol arama hakkı elde etti. İki 

ülke arasındaki ilişkiler II. Dünya Savaşı sona erdiğinde 

stratejik olarak çok daha ileri bir noktaya taşındı.  ABD 

korumasını S. Arabistan’a doğru genişletirken o dönem 

ABD Başkanı olan Franklin Roosvelt bu durumu “S. 

Arabistan’ın savunulması ABD savunması açısından 

hayatî bir çıkardır” cümleleriyle ifade ediyordu. Bu bağ-

lamda ABD 1945 sonrasında S. Arabistan’ın güvenlik 

örgütlenmesini gerçekleştirdi. 1970’li yılların ilk yarı-

sına kadar ABD ve S. Arabistan arasındaki ilişkiler bu 

arka plandan etkilendi ve “Oil in Exchange for security 

/ Güvenlik için petrol değişimi” şeklinde özetlendi.

S. Arabistan’ın bölgesel ve uluslararası sistemde 

pozisyonunun güçlenmesine yol açan gelişme 1973’te 

başlayan petrol krizi oldu.

Petrolün Sistemi Biçimlendirmesi

1973 Petrol Krizi’nin görünürdeki sebebi 1973 Arap-

İsrail Savaşı olmakla birlikte sorunun temeli 1950’li yıl-

ların ilk yarısına dayanmaktadır. Ortadoğu’dan küresel 

pazara petrolü ilk ihraç edilen ülke olan İran’da Dr. 

Musaddık’ın petrolü millileştirme kararı alması ve 

ardından Musaddık’a yönelik CIA destekli bir darbe 

ile neticelenen gelişmeler, petrol ihracatçısı durumun-

da bulunan ülkeler ile bu ülkelerde faaliyet gösteren 

yabancı menşeli petrol şirketleri arasındaki sorunların 

ilk kez mütecessim hale gelmesidir. Petrol ihraç eden 

ülkeler ile bu ülkelerdeki petrol rezervlerini işleten şir-

ketler arasındaki uyuşmazlıklar dolayısıyla Venezüella, 

S. Arabistan, İran, Irak ve Kuveyt 1960 Ağustosunda 

Bağdat’ta gerçekleştirdikleri bir toplantıyla, ortak 

sorunlara karşı ortak politikalar izleyebilmek amacıyla 

“Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)” i kurdular. 

Örgütlenme sonrası hızla bir siyasal enstrüman haline 

gelen petrol 1967 Arap-İsrail Savaşında politik bir 

enstrüman olarak belirdi ve herhangi bir Arap ülke-

sine saldıran ya da İsrail’e yardım eden devlete petrol 

ihracatının durdurulacağını açıkladıktan bir gün sonra 

ABD ve İngiltere’ye petrol sevkiyatı durduruldu. Ancak 

savaş kısa sürdüğü için uygulanan ambargo da kısa 

sürdü ve savaş sonrasında “Petrol Üreten Arap Ülkeleri 

Örgütü-OAPEC (1968) kuruldu ve örgüt kısa sürede 

Arap ülkelerinin petrol kaynaklarını siyasal araç haline 

getirdikleri bir yapı haline geldi. OAPEC Arap ülkele-

rinde petrol kaynaklarının devletleştirilmesi sürecini de 

hızlandırdı.

1973 Petrol Krizi devletleştirme sürecinin yoğun-

laştığı bir dönemde patlak verdi. Çok hızlı bir biçim-
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de devletleştirme 

sürecine giren 

Irak, 1973 Arap-

İsrail Savaşı’nda 

“emperyalizmin 

İsrail’le işbirli-

ği yaparak Arap 

milletine saldır-

ması nedeniyle” 

ABD menşeli Mobil-Exxon Şirketlerinin Basra Petrol 

Şirketi’ndeki %23.75 oranındaki hissesini devletleştir-

diğini ilân etti. Ardından Hollanda şirketi olan Royal 

Dutch-Shell şirketine ait % 60 dolayındaki hisseyi 

devletleştiren Irak hükümeti diğer OAPEC ülkelerine 

de ABD’ye petrol ihracatını durdurmaları çağrısı yaptı. 

Bu süreçte ABD yönetimi Nixon ve Kissinger nezdinde 

petrol şirketleri tarafından uyarılmalarına rağmen ABD 

İsrail’e silah yardımı öngören bir yasayı meclisten geçi-

rince OAPEC ülkeleri yayınladıkları açıklama ile “İsrail 

işgal ettiği topraklardan çekilinceye ve Filistin halkının 

meşru hakları iade edilinceye kadar” petrol üretiminin 

her ay % 5 oranında azaltılmasına karar verdiklerini 

duyurdular. 

1973 Petrol Krizi S. Arabistan’ın küresel ve bölge-

sel sistem içerisindeki rolünü güçlendirirken ABD’nin 

sistemin temel dinamiklerinde yarattığı dönüşümü 

beraberinde getirdi. 1960’ların sonu, 1970’lerin başı 

ile birlikte II. Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribatı yavaş 

yavaş üzerlerinden atan ve AET ile bütünleşme yolunda 

ilerleyen Avrupa ekonomileri ile Japonya ekonomisinin 

üretim genişliğinde ABD’nin piyasa payını tehdit eder 

bir noktaya gelmişti. ABD 1973 Petrol Krizi’ni belli bir 

noktadan sonra el altından körükleyerek Uzakdoğu ve 

Avrupa ekonomilerinin bir biçimde “yola getirilmesini” 

sağladı ve bu tarihten itibaren üretim eksenli bir ekono-

mik modelden finans kapital eksenli bir modele geçti. 

Ayrıca petrol krizinde OAPEC ülkelerinin kazandığı 

“Petro-dolarlar” ABD ekonomisine aktı.

1973 Petrol Krizi’nin yarattığı tahribat tam mana-

sıyla giderilememişken 1979’da gerçekleşen İran İslâm 

Devrimi yeni bir krize kapı araladı. Devrimin önderi 

İmam Humeyni’nin Batı ile bütün ilişkilerini koparması 

sonrası küresel pazarlarda İran’dan sağlanan petrolün 

durması sebebiyle fiyatlarda anormal artışlar yaşanma-

ya başladı. Özellikle 1980-88 İran-Irak savaşıyla petrol 

arzının düşmesi sonrası oldukça etkili bir konuma gelen 

ve yaşanan krizlerden ekonomik anlamda oldukça 

güçlenerek çıkan S. Arabistan günlük 10 milyon varil-

lik bir kapasiteye 

ulaşarak küresel 

enerji piyasasında 

ABD ile koordi-

nasyon halinde bir 

petrol politikası 

izlemeye başladı. 

Takip eden yıllar-

da ABD’de 6 tril-

yon dolarlık petroleum eksenli endüstriyel yatırım 

gerçekleştiren S. Arabistan’ın bütün askerî ekipmanı da 

ABD’den alındı. Bununla birlikte ABD ve S. Arabistan 

arasında bu dönemden sonra da bölgesel stratejik 

hedefler konusundaki tek uzlaşı noktası enerji güvenli-

ği oldu. 1979 Oslo Antlaşmaları nda ABD ile ters düşen 

S. Arabistan, Filistin meselesinde de ABD ile aynı görü-

şü hiç paylaşmadı. 11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin 

Irak müdahalesiyle birlikte Bush’un “Büyük Ortadoğu 

Projesi”ni ortaya atması ABD-S. Arabistan ilişkilerini 

olumsuz etkiledi ancak aynı dönemde ABD-İran iliş-

kilerinin oldukça gerginleşmesi ikili ilişkilerde büyük 

çaplı bir krize dönüşmedi.

Sadece Nükleer Olmayan Müzakereler

İran İslâm Devrimi sonrasında ilk kez bir İran 

Cumhurbaşkanı ile bir ABD Başkanının doğrudan diya-

loğu olan Ruhani-Obama telefon görüşmesi sonrasında 

yeniden başlayan nükleer müzakerelerde taraflar bu 

kez çözüme ulaşılacağına yönelik açıklamalar yaptılar 

ancak Cenevre’de P5 + 1 ve İran arasında sürdürülen 

nükleer müzakerelerden henüz bir netice elde edilebil-

miş değil. P5 + 1 İran’dan uranyum zenginleştirmeyi 

güncel oranda bırakarak nükleer programını durdur-

masını beklerken İran yönetimi nükleer programı 

durdurmamayı görüşmelerdeki kırmızı çizgisi olarak 

ilan etmişti. Görüşmeler devam ederken İran’a bir 

ziyaret gerçekleştiren ve İran’la nükleer görüşmelerin 

ilk adımı olarak bir anlaşma imzalayan Uluslararası 

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano da İran 

dönüşünde “büyük bir sürpriz olmayacağını düşündü-

ğünü” söylemişti. İran’ın nükleer programının barışçıl 

olduğu konusunda henüz tatmin olmamış gözüken 

Amano “eğer İran tarafından belirtilenlerin dışında 

ekstra şeyler varsa bunları bulamadıklarını”, imzalanan 

anlaşmanın sürecin sona erdiği anlamına gelmediğini 

de eklemişti. Amano’nun açıklamalarının ardından 

yayınlanan UAEK raporu ise sürdürülen müzakerelerin 

■ Nükleer Müzakereler
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başarı ihtimaline ilişkin zihinlerde ciddi soru işaretleri 

oluşturmuştu.

UAEK’nın söz konusu raporuna göre İran, Natanz 

Nükleer Tesisi’nde 18.000 santifürüj konumlandırmış 

bulunuyor. Bu santifürüjlerden 10.000 tanesi aktif 

olarak uranyum zenginleştirmede kullanılıyor. Bunlara 

ek olarak yine Natanz Tesisi’nde 1000 adet kurulmuş 

fakat henüz çalışmaya başlamamış IR-2ms adı verilen 

ve diğerlerine oranla daha etkili, daha hızlı nükleer 

zenginleştirme gerçekleştirilen santifürüj bulunuyor.  

Bütün bu açıklamaların ardından 23 Kasım 2013’ü 

24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imza-

lanacak nükleer antlaşmanın bir parçası olduğu ilan 

edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansımaları 

Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da 

ciddi bir hassasiyet meydana getiriyor. Söz konusu 

uzlaşıya göre İran nükleer çalışmalarını 6 ay boyunca 

durduracak, İran %5’in üzerindeki zenginleştirmeyi 

durduracak, % 5’in üzerinde uranyum zenginleştirme 

kapasitesine sahip ekipman sökülecek, zenginleştiril-

miş uranyum stokunun % 3,5’i temizlenecek, % 20 

oranında zenginleştirilmiş uranyum etkisizleştirilecek, 

santrifüjlerin kurulması ve kullanımına sınırlama geti-

rilecek, Arak nükleer reaktörünün kurulması durduru-

lacak ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yetkilile-

rine Natanz ve Fordo nükleer tesislerine günlük giriş 

hakkı verilecek.

“Alestadır Korkunun Yardakçıları”

 1960’larda ve 1970’lerde de ABD’nin İran şahıyla 

ilişkilerini güçlendirmesi S. Arabistan’ı daima rahatsız 

etmişti. 1979 sonrasında ise İran’ın Arap coğrafyasında 

Şii siyasal bir söylemle var olmaya başlaması, İran’ı böl-

gesel rakibi olarak değerlendiren S. Arabistan’ı retorik 

düzeyde de oldukça rahatsız etti. Bu bağlamda ABD-

İran ilişkilerinin gerginleşmesi 1979 sonrasında ABD-S. 

Arabistan ilişkilerinde hep bir güvenlik subabı işlevi 

gördü. Mısır, Suriye ve daha genel bir adlandırma ile 

Arap Devrimleri konusunda ters düşen S. Arabistan ve 

ABD ilişkilerinde dönemsel bir kriz mi yaşandığı yoksa 

ABD yönetiminin jeo-politik olarak yeni yönelimler içe-

risine mi girdiği sorusunun cevabını ise sönümlendiği 

ya da etkisini yitirdiği iddia edilen Arap Devrimleri ve 

Obama’nın ABD dış politikasını yönlendirme kabiliyeti 

verecek.

Arap Baharı adı verilen kitlesel mobilizasyon süreç-

leri kısa bir durağanlıktan sonra daha güçlü bir şekilde 

geri dönecek gibi gözüküyor ve S. Arabistan ilk Arap 

Devrimleri sürecini güvenlik politikalarıyla savuştu-

ran ve Mısır’daki dönüşüm sürecinin terse dönmesini 

sağlayan aktör olarak hem iç hem de dış dinamikler 

bağlamında böyle bir mobilizasyona en “hazır” ülke 

görünümünde. Siyasal baskıların yanı sıra kadın hakla-

rı konusunda uluslararası medyada devamlı yer bulan 

meseleler, toplumsal sınıflar arasındaki farkın çok hızlı 

büyümesi gibi unsurların yanı sıra 89 yaşını bitirmek 

üzere olan Kral Abdullah’tan sonra ne yaşanacağının 

tam kestirilememesi S. Arabistan’ı önümüzdeki sürecin 

en önemli ülkelerinden birisi haline getiriyor. 

Mısır’da gerçekleşen darbe bölgede en çok 

el-Kaide’nin elini rahatlatmış gözüküyor. İslamî eksen-

de siyaset yapan politik gruplara demokratik süreçlerin 

hedefe ulaşmada bir işe yaramayacağı çağrısını tekrar-

layan el-Kaide özellikle Mısır’da gerçekleşen darbe son-

rasında etki alanını genişletiyor. ABD’nin başını çektiği 

P5 + 1 ile İran arasındaki uzlaşı, İran’a uygulanan yap-

tırımların gevşemesi aktörlerin politik pozisyonlarında 

kısa vadede birtakım değişiklikleri beraberinde getire-

cek gibi görünüyor. Mevcut durumdan rahatsız olan 

aktörler ise oldukça ilginç: S. Arabistan, İsrail ve İran 

rejim muhalifleri. Öyle ki “%5 ile sigara bile yakılmaz” 

gibi ironik bir açıklamayla Batı’nın İran’ın nükleer bir 

güç olmasını kabul ettiğini ima ediyorlar. Körfez ülke-

leri ile S. Arabistan kralı yeni durumu değerlendirmek 

için alelacele bir araya geldiler. Daha önce de ifade 

edildiği gibi S. Arabistan-ABD ilişkileri henüz bir kriz 

noktasına gelmiş değil ancak Obama’nın İran hamlesi 

bölgedeki siyasal fay hattını öylesine tetikledi ki orta 

vadede İsrail de dahil birçok ülkenin siyasal figürleri 

radikal biçimde değişebilir. Bu radikal dönüşümün ne 

yöne olacağını kestirebilmek için ise biraz daha zamana 

ihtiyacımız var…

  * Kral Abdullah 37 milyar dolarlık yardım paketine ilişkin bu açık-

lamayı sağlık sorunları sebebiyle gittiği NewYork’tan 3 ay sonra 

dönüşünde, Kral Fahd Havaalanı’nda yapmıştı.
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Jacques ELLUL**

D aha evvel söylenmişti: 

Mecburi olanı yapmak, 

fazilettir. Güzel La Fontaine,  

uzanamadığımız yemyeşil 

üzümlerden zaten bahsetmiş-

ti. Aslında özrünü bir nükte 

gibi sunuyordu ve topyekûn 

bir medeniyetin, bir toplu-

mun bütün entelektüellerinin 

düşüncesinin bu köşeli taşın 

üzerinde eğleşerek sona ere-

ceğini öngöremiyordu, bu işin 

iyi tarafı. İptidaî bir düşün-

ce evresindeki eğitimsiz insan, 

hapishânede olduğu müddetçe 

özgür olmadığını kabul eder. Bunu şöyle değiştirdik: 

biz hepimiz tersini, insanın asıl o zaman özgür oldu-

ğunu ispatlıyoruz. Şimdi biliyoruz ki tarih mecburi 

bir süreç içerisinde dizginsiz, engellenemez bir biçim-

de akıyor ve insanın tek fazileti de, bu akışa dâhil 

olmaktan ibârettir. Tek özgürlüğü, kaçınılmaz gidişata 

yardımcı olmaktır. Tek iyilik, tarihin ulaşmayı bece-

remediği amaca ulaşmaktır. Böylece mevzu açıklığa 

kavuşuyor, tarihî mecburiyete ne kadar boyun eğerse-

niz o kadar özgür ve iyi oluyorsunuz. Bu mecburiyete 

mâni olmaya kalkışan ise, işte o, özgür olmayandır. Bu 

olağanüstü hareket içerisinde, gözü pek kimseler, tari-

hin, sosyolojik kanunların, iktisadın dizginsiz akışının 

önündeki engelleri kaldırmak istemektedir. Onlara itaat 

edenlerse özgür olanlardır. Esasında bu denli sarih olan 

bu düşünce yıldırım hızıyla yayılıyor.

Seferberlik kâğıdınızı alırsınız. İşin sonunda jan-

darma ve kışla vardır, haydi bakalım! Küçük kara mek-

tuplar karşısında özgürlüğünüzün en yüksek ifadesiyle 

delice bir heyecana, mukaddes bir coşkunluğa kapılır 

ve nereye gitmek zorunda olduğunuza bakmak için 

atılırsınız. Bu da kâğıtta belirtilmektedir. Vah vah! Böyle 

bir buyruğa itaat etmeyeceksiniz; dedim size,  itaat 

ettiğiniz şey özgürlüğünüzdür. 

Ve bütün milletin ruh birliğiy-

le, kendiliğinden ne yapılma-

sı gerektiğini biliyorsunuz. Bu 

küçük kâğıdı almaya ihtiyacınız 

dahi yok. Vatan bilinci ve haya-

tınızın manası, zaten sizi kendi 

kendinize gönüllü yapacak, 

yapılması gerekenin tam ola-

rak bu olduğunu kendi başını-

za ortaya koyacaktınız. İhtiyatlı 

olalım. Burada asla aslında 

isteyerek gönüllü olacağı hâlde 

seferber olamayacak durumda 

olanlara saldırmıyorum. Onlar 

da başka bir baskıya, vatansever cereyana ve düşünce-

nin baskısına itaat ediyorlar, tükettikleri özgürlüğün bir 

tezâhürüne yine de sahipler. Fakat görüşleri ne olursa 

olsun savaşa gitmekten başkasını yapamayacaklarını 

düşündüklerimiz ile ortada ne baskı ve ne de  mecburi-

yet olmamasına karşın bu komedide rol almak için ken-

dilerine bir doğruluk nişanı verilmesini gerektiren tüm 

sebepleri ortaya koydukları hâlde inkâr ettiklerimiz. 

Bunlar iyi bir Hıristiyan’ın aynı zamanda iyi bir asker 

olması gerektiğini ve devlete perinde ac cadaver1 hizmet 

etmenin Hıristiyanî bir vazife olduğunu tam da sefer-

berlik ânında keşfeden Hıristiyan vaizlerdir. Tertemiz 

bir tesadüftür bu. Bunlar, Birliğin kutsallığını keşfe-

den 1914’ün Sendika şefleridir. Bunlar, Alain yahut 

Montherlant, savaşın mecburiyetini insanî fazilet hâline 

getiren her türden moralist yazardır. İşte yalancılar.

Kendinizi makinaların ve tekniklerin ürediği bir 

âlemde buldunuz. Her yerden sürgün veriyorlar. Her 

gün bin tane yenilik ortaya çıkıyor. Giderek artan bir 

hızla etrafımızda teknikleşmiş bir dünya kuruluyor. 

Gittikçe daha sert, daha belirli, daha zorlayıcı, daha 

dakik, daha katmerli bir hâl alan bu düzeneğin her 

insanı ve insan hayatının her anını içine alan kesif ağına 

ÖZGÜRLÜK, 
MECBURİYETE İTAAT ETMEKTİR*
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düşüyoruz. Orada yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. 

Kimse bu üremeyi idare etmiyor ve kimse ona hâkim 

değil. Bir buçuk yüzyıl evvel zembereği boşalmış olan 

bu harekât kendi kendine sürüp gidiyor. Dahası artık 

ondan kimse mesul değil. Geri döndürülemez bir süreç 

içerisinde teknik ilerlemeye hizmet ettirilen ve bütün 

diğerleriyle olan iletişimini tamamen kendi irâdesi 

dışında gerçekleştiren kimyager, sosyolog, şehir planla-

macısı, mühendis, organizatör, iktisatçı; sosyal konum, 

eğitim, prestij ve para gibi bir sürü amaca güdümlen-

miş hâlde bulunuyor. Teknik, gelişiminde ve insana tat-

bikinde, en eksiksiz mecburiyet mekanizmasıdır. Ama 

gelin görün ki bu kabul edilemez: zira dalkavuklar, 

özgürlük filozofları, teknologlar, hümanistler ve teolog-

lar, bu mecburiyetin aynı zamanda özgürlüğün ta ken-

disi olduğunu göstermek için çene çalmaktalar. Teknik 

ile insan doğal mecburiyetlerden kurtuluyor. Bakınız 

Tito! Teknik ile insan devletten azât oluyor. Bakınız 

televizyon sayesinde gelen demokrasi! Teknik ile insan 

yaradılış amacını tamamlıyor: En başından beri homo 

faber değil miydi? Tanrı’nın lütfuyla bir zanaatkâr2 

değil miydi? Şimdi de Tanrı’nın muradını yerine geti-

riyor, özgürlük bu değil de ne? İşte görüyorsunuz! 

Fikir özgürlüğünün ta kendisi olan teknik sayesinde 

insanoğlu kültür sahibi oluyor. Cafcaflı budalalığın 

lüzumsuz hezeyânı. Gürültülü borazanlar insana ken-

disini boğazına kadar batmış bulduğu hâli kabul ettir-

menin peşinde. Teknikleştirilmiş dünyadaki insanın 

somut tecrübesi, sadece çalışmaktan ibaret olmayıp her 

münâsebet ve her an karşılaşılan bir mecburiyetin, bir 

zorluğun tecrübesidir. Ama görüntüyü kurtarmalıdır. 

Bu insanın asla olmadığı kadar özgür ve kendini içinde 

bulduğu mecburiyetin aynı zamanda fazilet olduğuna 

inanmak gerekir. İnsanlık hiçbir zaman bu denli mutlu, 

barışçıl, eşit, vasat, erdemli, anlayışlı olmamıştır ki 

kendisini icbâr eden teknik, doğrudan doğruya onu 

özgürleştiren şeydir! “Dünyanın bütün ülkelerinde git-

gide daha teknik ve dizginlenemez hâle gelen bir polis 

rejiminin tahakkümü altındasın, ama bak, Spoutnik’i 

izle, işte senin özgürlüğün! Bak bak kuş geçti!”

Nüfusun yoğunluğu, idari ve siyasi meselelerin 

giriftliği, iktisadi büyüme, teknikleşmenin getirdiği 

problemler, bütün bunların daha kesin, daha munta-

zam, daha dakik bir organizasyonu -yani bir planla-

mayı, iktisadi veya mahalli bir planlamayı, mülkiye-

tin bölüşümününün planlanmasını, işlerin, yerlerin 

ve zamanların taksiminin planlanmasını, idarenin ve 

işleyişin planlanmasını, eğitimin ve doğum oranları-

nın planlanmasını talep ettiği gayet açık, başka türlü 

yapamayız, bunu kabul ediyorum. Fakat hümanizmin 

 “coryphée”leri3 özgürlüğün tam da planlama sayesinde 

tesis olunabileceğini ispat etmek üzere hazır ve nâzırlar. 

Geleneksel bir toplumda yaşayan insanın özgür olma-

dığı gayet açık, bundan fazla hiçbir şey bilmiyorum. 

Bize nazaran! Trafik mevzuatı ve yasak yönler belirlen-

di, imâl normları ve çalışma düzeni sâbitlendi, dahası 

arşivler, polis metotları ve kontrolleri planlandı, Plan’ın 

gidişatına dair görüşümüzü belirledik, dahası mecburi 

gelişme ve verimlilik belirtilerini arttırdık ve dahası 

özgürüz! Omuz mu silkiyorsunuz? «Her hâlükârda, 

başka türlüsü yapılamaz» diye mi buyuruyorsunuz? 

Bende zaten asla tersini iddia etmedim. Bizim Büyük 

Pompidou4  V.Plan5 tartışıldığı sırada  «planlama her-

kesin özgürlüğünü teminat altına alıyor» -bütün sol-

cuların tanıdık beylik cümlesidir bu- derken, ben de 

dolambaçsız bir şekilde kendime soruyorum  : Hangi 

ihtiyaçtan dolayı özgürlüğü bütün bunlarla harman 

ediyoruz? Bu denli hayranlığa değer onca eserin orta-

sında olduğu hâlde insanoğlu niçin hâlâ mutmain değil 

ve şapkasına fazladan bir çiçek iliştirmek zorunda?  

 Lâkin olanca işin gücün ortasında asıl mühim 

olan mecburiyetin aslında özgürlük olduğunu ispata 

kalkışmak değil mi? Ve bu minvalde tasvir edeceğimiz 

şekliyle ilerlemeci düşünce, çok zorlayıcı, şahsiyetsiz 

 Dünyanın bize sunduğu düzenli ve hijyenik hayat gittikçe daha az coşkulu, şahsiyetli 
ve görkemli; yaratıcı heveslerin tatmini için hemen hemen hiç riske girmiyor. XIX. Asır 
burjuvazisinin şartlarında şöyle buyuruyor: «Gerçekliği konuşmak çok üzücü; öyleyse 
ideali konuşalım, gözlerimizi göğe sâbitleyelim, rüyadan başka bağlanmaya değer bir 
şey yok, ilh.» Bunda muvaffak olunamadı. Kuşkusuz bir şekilde bugünün teşebbüsü, 
gerçeğe odaklanmaktan ibaret; ama gerçeğin mâhiyetini bozmak sûretiyle.
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ve çıkarcı bir vazifenin peşinde gerçekleşen aksak bir 

entelektüel koşudan fazlası değildir. Misalleri çoğalt-

maya lüzum yok. Binlercesi var zira. İnsan bu beylik 

sözleri uydurduysa ve bizim haşarat entelektüellerimiz 

dört bir yanda vaziyeti açıklamaya uğraşıyorlarsa şüphe 

yok ki bütün bunlar bir hakikate müteallik değil bir 

ihtiyaca mebnîdir. Elbette, pek eğlenceli bir dünyada 

yaşadığımız söylenemez. Elbette, bizler de her sabah, 

Léo Ferré’nin hayranlık verici bir biçimde söylediği 

gibi, «macera otobüsü»ne binmeye ve akşam «mesainin 

ardından vücudumuzda ağrılarla» gerisingeri dönmeye 

can atıyor değiliz. Dünyanın bize sunduğu düzenli ve 

hijyenik hayat gittikçe daha az coşkulu, şahsiyetli ve 

görkemli; yaratıcı heveslerin tatmini için hemen hemen 

hiç riske girmiyor. XIX. Asır burjuvazisinin şartlarında 

şöyle buyuruyor: «Gerçekliği konuşmak çok üzücü; 

öyleyse ideali konuşalım, gözlerimizi göğe sabitleyelim, 

rüyadan başka bağlanmaya değer bir şey yok, ilh.» 

Bunda muvaffak olunamadı. Kuşkusuz bir şekilde 

bugünün teşebbüsü, gerçeğe odaklanmaktan ibaret; 

ama gerçeğin mahiyetini bozmak sûretiyle. Çünkü insa-

ni faaliyet sabit kalır! «Aynı şekilde bu da çok üzücü. 

Zincirlenmiş olmak çok korkunç. İnsanın ömrünü bu 

şekilde kayıtlamak kabul edilemez…» Ve belki, bütün 

bunlardan sonra, bu devinim insan kalbinde daimî bir 

temâyül hâlini aldı; belki, bütün bu olanlardan sonra, 

bir bedenden, bütün bu mecburiyetlerin, yorgunluğun, 

açlığın, eziyetin ve nihayet ölümün tahakkümüne mec-

bur süflî bir bedenden ibaret olmak çok dehşet verici 

olduğu için insan, ruhu keşfetti. Bir tür kaçış alanı ve 

kendisi için yaratabileceği ufak bir özgürlük sahası 

lazımdı. Fakat yine de bir dikotomi mevcuttu ve bu bir 

zaafiyetti. Bu yüzden bugün ruha sığınmak aldatıcıdır, 

çünkü psikolojik metotlar artık ruhu kayıtlamayı da 

pekâlâ mükemmel sûrette bilmekte, içerisi dışarısından 

daha tertipli hâle gelmektedir. Yapabileceğimizin en 

iyisini yaptık. Zıtlıkları birbirine benzer kılmak yeter-

liydi. İnsanı daha itaatkâr değil daha faziletli olduğuna, 

daha çok baskı altında değil daha özgür olduğuna 

inandırmak yetiyor; böylece vaziyet kurtarılıyor. Artık 

ne umutsuzluk, ne isyan, ne de kaygıyla intihara baş-

vurmak yok. Bir yandan kaçınılmaz olan yerine geliyor, 

Anenke6 özgürlük yolunu buldu; diğer taraftan insan 

kafasını kaldırıyor ve insanlığını hiç olmadığı kadar 

katileştiriyor. Bugün bütün filozoflarımızın Hegel’i keş-

fetmesi boşuna değil!

Mecburiyetin peşinden gittiğimizi kesinlikle kabul 

ediyorum. Boyunda ilmek, ayaklar işlek. Başka türlü 

yapamazsınız. Yani, bu basit insanlık hâlidir, beni muz-

darip eden manianın, kuvvetimin ve mukavemetimin 

sınırının, karşı konulamaz uykunun, yarından ya da 

kolluk kuvvetlerinden duyduğum endişenin ilk hakiki 

tecrübesidir. Devlet tarafından, iş tarafından baskılanmış 

vaziyetteyim, zaafiyetim ve alçaklığım olan bedenim ve 

sosyal beden beni kayıtlıyor. Dramaya da giriftliğe de yer 

yok: onlar da bize iştirâk ediyor. Ama kabul edilemez 

hâl alan şey, bu vaziyet içinde çıkıp şerefli bir horoz 

sedası salmak: Bakın nasıl da özgürüm! Ya da şöyle bir 

göz kırpıştırarak: Bakın nasıl da muzibim ve mecburiyeti 

nasıl da aldatıyorum! Zira buradan itibaren Yalancı’nın 

hükmü başlar.

Fransızcadan çeviren: Habil SAĞLAM
Kaynak: 

* Jacques Ellul, Je suis sincère avec moi-même et autre lieux com-

muns, éditions Gallimard, Paris, 2013, p.31-43.)

 ** Bernard Charbonneau’nun “19. Asır için Marx neyse, 20. Asır 

için de Ellul odur” diyerek tavsif ettiği teknoloji kritiğinin 

öncü düşünürü Jacques Ellul (1912-1994), hem Britanya hem 

de Avusturya vatandaşı olan Triesteli bir babanın oğlu olarak 

Bordeaux’da doğdu. Akademik kariyerine 1936’da hukuk dok-

torasını alarak başladı. Dış güçlerle bağlantıları olduğu iddia-

sıyla Vichy hükümeti tarafından 1940’da açığa alındıktan sonra 

ailesini geçindirmek için çiftçilik yaptığı Martres yakınlarındaki 

küçük bir köyde rejime karşı direnişe katıldı. Savaş sonrasında 

kısa bir süreyle Bordeaux belediyesinde danışmanlık görevinde 

bulundu. Bütün bu zaman zarfında Katolik kilisesine bağlı kaldı 

ve 1970’e kadar süren reform faaliyetlerinde aktif bir rol oynadı. 

1981’de Le Monde’da şöyle yazıyordu: “Hiç şüphesiz, Tanrı’nın 

insana, tarihi boyunca refâkat ettiği bir dünya tasvir ediyorum.” 

Hayatı boyunca Aquitaine bölgesinin ve Bordeaux’nun dışına 

çıkmayan Ellul, binden fazla makale yazmış, ellinin üzerinde 

eseri on iki dile çevrilmiştir. La technique ou L’enjeu du siècle 

(1954) adlı kitabının Aldous Huxley’ce  keşfinden sonra  Ellul’un 

şöhreti artmıştır. Aşağıda tercümesi yer alan metin 1966 gibi tek-

nolojiye ilişkin tartışmaların tarihi açısından bakılınca fazlasıyla 

erken bir tarihte kaleme almıştır.  Tekniğe karşı koşulsuz bir 

inancın hüküm sürdüğü dönemin entelijansiyasına taaruz eden 

yazıyı okurken söz konusu konteksti de göz önünde bulundur-

mak ve yazarın muhataplarına oldukça polemikçi bir üslupla 

hitâp ettiğini hatırda tutmak gerekiyor. (Habil Sağlam)

Dipnotlar
1   “Kadavra gibi” mânâsına gelen bir Latince ifâde. 

2   Ellul’un kullandığı “démiurge”, eliyle iş yapan, zanaatkâr 

ve yaratılmış olana şekil veren anlamlarını taşır. Yunanca 

“halk” ve “zanaat” kelimelerinin bileşiminden meydana gelen 

“δημιουργός”  kelimesinin Fransızcadaki karşılığıdır. (ç.n.)

3   Yunanca “κορυφαος” (şef, başı çeken) ve “κορυφή” (zirve) 

kelimelerinin bileşiminden oluşur. Antik tiyatroda koro şefi 

için kullanılıyordu, Latinceye “coryphaeus”, oradan Fransızcaya 

“coryphée” şeklinde geçmiştir. Şef, elebaşı, reis, öncü anlamına 

gelmektedir. (ç.n.)

4    Georges Pompidou. Metnin yayınladığı 1966 yılında Fransa 

cumhurbaşkanıydı. (ç.n.)

5   Vichy rejiminin devrilmesinin ardından dörder yıl aralıklarla 

belirlenen planların 1966-1970 tarihli beşincisi. Endüstriyel 

atılım ve sosyal kalkınma öngören bu planın tatbiki Mayıs 1968 

olayları sebebiyle büyük ölçüde akâmete uğramıştır. (ç.n.)

6    Yunan mitolojisinde ihtiyaç, mecburiyet ve kader tanrıçası. (ç.n.)
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Burhanettin CAN

B aşbakan Erdoğan, 30 Eylül, 2013 tarihinde 

yaptığı bir basın toplantısıyla “Çözüm Paketi”/ 

“Demokratikleşme Paketi” adlı bir çalışmayı, kamu-

oyu ile paylaşmıştır. Çok merak edilen, muhtevası 

bilinmeden sürekli tartışma konusu yapılan bir pake-

tin açıklanmasından sonra, üzerinde yoğun tartış-

malar olmuş, olmaya da devam edecektir. Memnun 

olanlarla olmayanların, tatmin olanlarla olmayanların, 

meseleyi değişik boyutları ile ele alıp değerlendirdiği, 

değerlendireceği ve yorumlayacağı bir süreç başlamış-

tır. Başbakan’ın Barzani ile birlikte Diyarbakır’da yap-

tığı toplantı, tartışmaları ve tartışmalarda kullanılan 

dili daha da sertleştirmiştir. 

Bu tür çözüm arayışları, şahsi, siyasi, etnik ve 

mezhepsel menfaat açısından bakmak, ele alıp değer-

lendirmek yerine; ülkenin, milletin birlik beraberliği, 

dayanışması, bütünleşmesi ve kardeşliğine ne etki 

yapacağı ve kültür medeniyetimizin temel değerleri 

ile uyumlu olup olmadığı ya da kültür ve medeni-

yetimize ne katıp katmadığı açılarından ele alınıp 

değerlendirilmelidir.

Burada, “Demokratikleşme Paketi” bu açıdan ele 

alınıp genel bir değerlendirme yapılacaktır.

“Demokratikleşme Paketi”nin Muhtevası

Demokratikleşme adlı paket, taktım şekli ve muh-

tevası göz önüne alınarak, genel olarak, aşağıdaki 

başlıklar çerçevesinde ele alınıp değerlendirilebilir:

• Paketin amacı, hedeflediği istikamet, genel strateji 

içerisindeki yeri

• Paketin dayanağı ve referansları

• Değişim olgusu

• Özgürlükler

• Devlet anlayışı

• Siyaset ve muhalefetin durumu

• Seçim Sistemi, Siyasi haklar

• Etnik sorunların çözümünde farklı dil, lehçenin 

eğitimde, propaganda da kullanılması

• Bazı harflerin kullanılmasına ilişkin cezaların kal-

dırılması

• Köy, İlçe ve İl isimlerinin değiştirilebilirliği 

imkânının getirilmesi

• Roman vatandaşlarımız için Roman dil ve kültür 

enstitüsünün kurulması

• Romanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için 

çalışmalar yapılması

• Nefret suçlarına ilişkin cezalar

• Ayırımcılık suçlarına ilişkin cezalar

• İnançlara ve yaşam tarzına saygısızlık suçlarına 

ilişkin cezalar

• Toplantı ve yürüyüşle ilgili yasal düzenleme

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzen-

leme

• Yardım toplamaya ilişkin kısıtlamaların kaldırıl-

ması

• Nevşehir Üniversitesi’nin isminin “Hacı Bektaş-ı 

Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmesi

• Kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 

kamu kurumlarında başörtülülerin çalışmasına 

imkân verilmesi

• İlkokullardaki And’ın kaldırılması

• Mor Gabriel Manastırı’na ait arazinin Manastır 

vakfına iade edilmesi 

Basın açıklamasında “Bugün açıklayacağımız 

demokratikleşme paketi, bir ilk değildir, bir son 

da olmayacaktır” şeklindeki ifade göz önüne alın-

dığında, “Demokratikleşme Paketi”nin bir sürecin 

parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle de 

her derde deva olarak görülmemelidir. Başbakan’ın, 

“Açıklayacağımız paket, elbette Türkiye’yi bütün 

prangalarından kurtaracak, bütün tortuları temizleye-

cek bir paket değildir; ancak, bu istikamette, bu hedef 

‘DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ’ ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME

-Ne Getirip Ne Götürecek?-
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doğrultusunda çok önemli bir aşamadır, nihai hedefe 

ulaşmak için de çok önemli bir eşik noktası olacaktır.” 

demesi bundan dolayıdır.  

Daha ileri adımların atılabilmesi için doğal olarak 

ortamın hazırlanması, toplumun buna hazır hale gel-

mesi, bürokratik direnç noktalarının kırılması gerek-

mektedir. Başbakan’ın basın top-

lantısında dikkat çektiği nok-

talardan biri de burasıdır:

“Türkiye değiştikçe, şart-

lar iyileştikçe ve olgunlaştıkça, 

dirençler ortadan kalktıkça; 

siyaset, bir hak arama yönte-

mi olarak, bir sorun çözme 

yöntemi olarak daha fazla 

güç kazandıkça, yeni reform-

lar, yeni hak ve özgürlükler 

Türkiye gündeminde kaçınıl-

maz olarak yerini alacaktır...”

“Demokratikleşme Paketi”nin 

Dayandığı Referanslar

Bu ifadelere göre Paket, 

genel bir stratejinin ve süre-

cin bir parçasıdır. Bu neden-

le Paketin oturtulduğu felsefi 

yapı ve referansları göz önüne 

alınmalıdır. Bize göre “Demokratikleşme Paketi”nin 

en kritik noktası burasıdır, burası olmak zorunda-

dır.  Başbakan’ın açıklamalarına göre Paket, felsefi 

olarak, “Millet”, “Uluslararası Anlaşma ve Şartlar” 

ve  “Avrupa Birliği Müktesebatı” olmak üzere üç ana 

referans/ayak üzerine oturtulmuştur:

“Bizim, bütün reformlarımızda olduğu gibi, bu 

reform paketimizde de referans noktamız önce mil-

lettir.

Evrensel hak ve özgürlükler, altına imza attığımız 

uluslararası anlaşma ve şartlar bizim referansımızdır.

Katılım müzakerelerini başlattığımız, aday ülke 

olduğumuz Avrupa Birliği Müktesebatı bizim referan-

sımızdır.”

Burada ortaya çıkan ilk mesele, milletimizin refe-

rans aldığı kültür ve medeniyet 

değerleri ile AB mükteseba-

tının ve uluslararası sözleş-

melerin referans aldığı kültür 

ve medeniyet değerleri ara-

sındaki tezadın varlığıdır. Bu 

tezat, kökleri Osmanlıdaki 

Islahat hareketlerine dayan-

makla beraber, Cumhuriyet’in 

kurulması ile derinleşmiş ve 

kökleşmiştir. Türkiye’deki 

mevcut sistem ve devlet yapı-

sı, rahmetli Erbakan’ın tabi-

riyle, Lozan’da Hayım Nahum 

Doktrini’ne göre Batı Kültür 

ve Medeniyeti değerleri üze-

rine kurulmuştur. Dolayısıyla 

Türkiye’deki bütün kurum 

ve kuruluşlar, bütün iktisadi, 

siyasi, askeri, kültürel, hukuki 

yapılar, eğitim öğretim buna 

göre yapılandırılmış ve şekil-

lendirilmiştir. 

Sorunlarımızın temelinde, Sistemin dayandığı Batı 

Kültür ve Medeniyeti değerleri ile Milletin kabul edip, 

içselleştirip, hayata geçirmek istediği İslâm Kültür 

ve Medeniyet değerlerinin çatışması yatmaktadır. İki 

farklı kültür ve medeniyet değerlerinin çatışması ile 

yetişen neslin, şizofren davranış sergilemesinin sebebi 

de budur. Başbakan’ın Paketi açıklarken kullandığı, 

“Pakette yer alan sorunlar, çoğunluğu son 30 yılın 

Bu hayat ebedi değildir, bir 
sonu vardır. İnsanlar öldükten 
sonra dirilecek, hesap günün-
de yargılanacak, bu dünyada 
yaptıklarına bağlı olarak ya 
Cennetle ya da Cehennemle 
ödüllendirilecekleri yeni bir 
hayata başlayacaklardır. Bu 
nedenle bu dünya, öteki dün-
yanın tarlasıdır. Dolayısıyla bu 
dünyanın tanzim edilmesinde 
Öte dünya boyutu mutlaka 
göz önüne alınmalıdır.
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olmak üzere, Cumhuriyet tarihimiz boyunca varolan 

ve sürekli konuşulan sorunlardır.”  ifadesi, bu ger-

çeği gördüğü ve kabul ettiği manasına gelmektedir. 

Bununla beraber Paketin, Mustafa Kemal devrimleri-

nin bir devamı olduğunun belirtilmesi ve Batılılaşma 

sürecine devam edilmesinin istenmesi ve bunun hedef 

olarak gösterilmesi, sorunları algılama ve çözmedeki 

yaklaşımın hatalı olduğunu ortaya koymaktadır:

“Bu paket bir ilk değildir… Zira, Cumhuriyetimizin 

banisi Atatürk’ün devrim niteliğindeki adımları 

Türkiye’yi her yönden ileri standartlara ulaştırmayı, 

muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı 

hedeflemiştir.” 

Pakette yapılan bazı değişiklikler, teknik boyutlu 

olup zihinsel bir değişim meydana getirmez; bazı 

değişikler de felsefi boyutlu olup zihniyet değişimi 

sağlar. Pakette referans alınan AB müktesebatı, zihin-

sel değişimde en etkili olacak unsurlardan biridir. 

Başbakan konuşmasında bu konuya özel vurgu yap-

maktadır:

“Hatırlarsanız 2002 sonunda Avrupa Birliği turla-

rına çıkarken en çok vurgu yaptığımız konu, demok-

ratikleşmenin bir zihniyet değişimini gerektirdiğiydi. 

Bu zihniyet değişimini hep birlikte başardığımız ölçü-

de daha ileri hedeflere ulaşabiliriz.”

Eğer bugün yaşadığımız sorunların kökeni, 

Cumhuriyet’in başlangıcındaki ana tezada dayanıyor, 

ondan besleniyorsa ve başlangıçtan bu yana sorunlar 

büyüyerek geliyorsa, sorunu devam edip derinleş-

tirecek bir şekilde, “Avrupa Birliği Müktesebatı”na 

yeniden başvurmanın, onu referans almanın ve tezadı 

devam ettirmek istemenin anlamı ne olabilir? 

Başbakan’ın  “Bu paket, bir istikamet çizmektedir, 

bir kapı aralamaktadır.” ifadesi ile yukarıdaki ifade-

leri birleştirdiğimiz zaman, Türkiye’ye Batı Kültür  

ve Medeniyeti eksenli bir istikamet gösterilmekte ve 

“Demokratikleşme Paketi”nin böyle bir eksen ve isti-

kamet üzerine oturtulduğu anlaşılmaktadır. Farkında 

olunsun ya da olunmasın bu Paket ve devamında 

geleceği söylenen Paketlerle, yıllarca Batılılaşmaya 

direnen ve bunun için bedel ödeyen bir halkın, zihinsel 

olarak değişimi ve dönüşümü sağlanmış olacaktır.

Türkiye’de yanlış bir algı ve yanlış bir yaklaşım 

vardır. Sorunların ana kaynaklarına, birinci derece-

de sebeplerine inip onu tartışacak yerde, tali, ikinci 

derecede sebeplerle uğraşarak zaman harcanmakta 

ve gerekli çözümler de üretilememekte; toplumsal 

çözülme ve çürüme durdurulamamaktadır. Sorunun 

ana kaynağı olan bir zihniyet ve düşüncede, sorunun 

çözümü aranmaktadır.

Yasal Değişiklik ve Zihinsel Değişim

Pakette yapılan bazı değişiklikler, teknik boyutlu 

olup zihinsel bir değişim meydana getirmez; bazı 

değişikler de felsefi boyutlu olup zihniyet değişimi 

sağlar. Pakette referans alınan “Evrensel hak ve özgür-

lükler, altına imza attığımız uluslararası anlaşma 

ve şartlar” ile “AB müktesebatı”, zihinsel değişimde 

etkili olacak unsurlardan biridir. 

Yasal düzenlemeler, ilgili toplumun dünya görüşü-

ne, inancına, dinine, kültür ve medeniyet değerlerine 

uygun olarak yapılır. Dünya görüşünde, hayat algı-

sında meydana gelen değişim, mevcut yasal mevzuata 

yansır. Bazen yasal düzenleme, değişiklikler, tepeden 

inmeci bir tavırla toplumsal değişimi, toplumun 

dünya görüşünü, hayat tarzını değiştirmek amaçlı 

yapılır. Bu yol, genellikle, “Ulus devlete”  bir “ulus 

yaratmak” (!) için kullanılır/kullanılmıştır/kullanıl-

maktadır. Bu tepeden inmeci tavır, ulus devlet ve ulus 

inşasını yaşamış toplumlarda değişiklikler göstermek-

İnsan fıtratına ve genetiğine zıt, onu tahrip eden, gelecek nesilleri tehlikeye düşürecek 
olan, insanlığın helakine neden olan ve içinde yığınla pisliği, çirkinliği barındıran yaşam 
tarzları meşruiyet kazanacaktır. Bunlara karşı hiçbir söylem geliştirilemeyecek, aileler, 
çocuklar ve gençler korunamayacaktır. Küresel Sermaye ve AB fonlarından alınan yar-
dımlarla, alkol, nikâhsız beraberlik, eşcinsellik, zina ve gayrimeşru çocuk, ahlaksızlık vb. 
büyük bir psikolojik harekâtla, bilgisayar oyunları, diziler ve filmler üzerinden cazip 
hale getirilebilecek ve özendirilebilecektir.
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le beraber benzerdir. Hepsinin ortak özelliği, tepeden 

inmeci, sivil-askeri bürokrasi ve bir grup aydın(!) 

eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Süreçte halk 

yoktur. “Halka rağmen Halk için” düsturu esastır. 

Yapılanların birçoğundan da zaten halkın haberi 

olmamaktadır. Yasal değişiklikle beraber ya da ondan 

önce büyük bir psikolojik harekât yapılıp toplum 

şartlandırılmaktadır. Çoğu kez büyük ve ciddi yasal 

değişiklikler, provokasyonlardan sonra hayata geçi-

rilmektedir. Cumhuriyet tarihi, bunun acı hatıraları 

ile doludur. 

28 Şubat post modern darbesi, halkı AB’ye sığına-

cak bir psikolojiye getirmiş, AB müktesebatının her 

türlü derde deva olduğu gibi son derece tehlikeli ve 

yanlış bir algı oluşturmuştur. 28 Şubat post modern 

darbesine kadar Batı Kültür ve Medeniyetine karşı 

olan bir halka, 28 Şubat post modern darbe süreci 

ve sonrasında, iç zalimlerin zulmünden zalimlerin 

efendilerine sığınması, onlardan medet umması, onla-

rın lütuf ve himmeti ile özgürlüğünü kazanması, bir 

çare olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki yapı-

lan bütün değişikliklere meşruiyet kazandırmak için 

AB müktesebatı ve uluslararası sözleşme-anlaşmalar, 

değişmez ilahi bir kelam gibi referans alınmıştır.

Yasal değişiklikler, zamanla zihniyet değişimine 

sebebiyet vermektedir. Zinanın yaygınlaşmasına kar-

şılık toplumsal tepkinin duyarsızlık düzeyine inmesi, 

zinanın yasal olarak suç olmaktan çıkarılmış olması 

ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak bir bağlantısı 

vardır. 6112 sayılı RTÜK yasasının uygulanmaması 

sonucu, dizilerde, filmlerde ve değişik TV programla-

rında Kültür ve Medeniyet değerlerimizle bağdaşma-

yan yığınla konunun ele alınıp işlenmesi, toplumda 

zihinsel bir değişimle beraber duyarsızlaşmayı da 

getirmiştir.

Uluslar Arası Sözleşmelerin ve                              

AB Müktesebatının Dayandığı Temeller

Genel olarak Seküler-Laik Batı Kültür ve 

Medeniyeti, insanın ve kâinatın oluşumunu tesadüf-

lere bağlayarak yaratılışı ve yaratıcıyı kabul etmez. 

Bununla bağlantılı olarak da yaratıcıdan(Allah) gelen 

bilgiyi(Vahiy) ve O’nun Peygamberlerinin inşa ettik-

leri düşünce ve hayat sistemini(Sünnet) göz önüne 

almaz ve hayatın tanziminde vahye ve sünnete yer 

vermez. Vahyi ve Sünneti dışlayarak bilgi kaynağı 

olarak sadece akıl ve beş duyuyu göz önüne alır, akıl 

ve beş duyu merkezli üretilmiş bilgiler üzerine hayatı 

tanzim eder. Ayrıca bu dünyanın tanzim edilmesinde, 

Öte âlemi/hayatı(Ahireti) göz önüne almaz, alınma-

sına da karşı çıkar. Öldükten sonra hesap vermek 

yoktur, olsa da önemli değildir. Dolayısıyla Batı mer-

kezli bir dünya tasavvurunda Allah, Peygamber, Kitap 

ve Ahiret hayatı, önemsizdir ve yok varsayılmıştır. 

Ayrıca, ilk insan Maymunun evrimi ile meydana gel-

miş, vahşi, kaba ve cahildir. Hayatın tanzim edilmesi 

için gerekli tüm yasal düzenlemeler de bu kabuller 

üzerine inşa edilmiştir. 

İslâm’da(Kur’ân), Hıristiyanlık’ta(İncil) ve 

Yahudilikte(Tevrat) hayat tasavvuru yukarıdaki tasav-

vurun tam tersidir. Allah hayatı, kâinat ve insanı 

yaratmıştır. İlk insan bilgi ile donatılmış olarak yer-

yüzüne gönderilmiştir. Yeryüzünde insan başıboş 

bırakılmamış, belli dönemlerde, ona gerçeği, doğ-

ruyu, iyilik ve güzelliği gösterecek, bütün ilişkileri 

yeniden düzenleyecek ve yeni bir hayat inşa edecek 

peygamberler gönderilmiştir. Dolayısıyla bu üç dinde, 

Kitap+Sünnet, akıl ve beş duyu bilgi kaynağı olarak 

kullanılıp hayat tanzim edilmekte; yasal düzenlemeler 

dâhil her şey buna göre şekillendirilmektedir.  

Bu hayat ebedi değildir, bir sonu vardır. İnsanlar 

öldükten sonra dirilecek, hesap gününde yargılana-

cak, bu dünyada yaptıklarına bağlı olarak ya Cennetle 

ya da Cehennemle ödüllendirilecekleri yeni bir hayata 

başlayacaklardır. Bu nedenle bu dünya, öteki dün-

yanın tarlasıdır. Dolayısıyla bu dünyanın tanzim 

edilmesinde Öte dünya boyutu mutlaka göz önüne 

alınmalıdır.

Demokratikleşme Paketi, Farklı Dil ve 

Lehçeler Sorunu

Cumhuriyetin kurucularının, ulus devlet ve bu 

devlet için bir ulus yaratma(!) projesi, varolan tüm 

dini ve etnik realiteleri reddederek tek tip insan 

ve tek tip toplum yaratma olarak tezahür etmiştir. 

Cumhuriyet yöneticilerinin kafasında varolan insan 

ve toplum modeli, “kanunen, cebren ve hile” ile 

uygulama sahasına konulmak istenince, toplumun 

farklı kesimlerinde, farklı şiddette zihinsel travmalar 

oluşmuş, şizofren kimlikler ortaya çıkmıştır. Varolan 

İslâm merkezli üst kimlik, ret edilip tasfiye edilmeye 

kalkılmış ve fakat tasfiye etmek istedikleri üst kim-

liğin yerine yeni bir üst kimlik inşa edilememiştir. 

Bölgesel ve küresel dinamiklerin değişmesi ile alt 
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kimliklerin daha kolay çatışma eğilimine girme-

si tehlikesi ortaya çıkmıştır. İşte Demokratikleşme 

Paketinde, yer alan aşağıdaki maddeler, kavmiyetçilik 

ateşini söndürmeye, geçmişte yapılan bazı hataları 

tamir etmeye dönüktür: 

• “298 sayılı Siyasi partiler kanununda) yapılacak 

değişiklikle, farklı dil ve lehçelerde siyasi propa-

ganda imkânı”… 

• “Ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propaganda 

imkânı…”

• “Türk ceza Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, 

belirli harflerin kullanılması imkânı…”

• “Özel okullarda, farklı dil ve lehçelerde eğitim 

yapılması imkânı…” 

• “ Özel Eğitim Kurumları Kanunu hükümlerine 

tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde özel öğre-

tim kurumu açabilme imkânı…”

• “Köy isimlerinin değiştirilmesi imkânı...”

• “Roman dil ve kültür enstitüsü kurulması…”

• “İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasının kal-

dırılması…”

Bunlar, farklı etnik, dini ve kültürel grupların 

haklarını nispeten karşılayan ve onları güvence altına 

alan, daha üst bir kimlikte birleşmeye katkı sağ-

layan girişimler olarak görülmelidir. Bu çerçevede 

Demokratikleşme Paketi’ni ele aldığımızda, farklı dil 

ve lehçelerle ilgili yaklaşımın, Türkiye’nin iç barış ve 

güvenliği için yararlı ve ilahi sünnete daha uygun 

olduğunu söyleyebiliriz.

Bu noktada yapılması gereken, çok dilli bir eğitim 

sistemini, alt kimliklerin, dillerin ve kültürlerin koru-

nup geliştirilebilmesi için yapılandırmak olmalıdır. 

Anadilde eğitim, ortak hâkim(“egemen”) bir dilin 

varlığının(Türkçe) reddedilmesi değildir ve olmama-

lıdır da. İki veya çok dilde eğitim yapmak demek, 

hâkim, egemen bir ortak dilin(Türkçe) yanında, ana 

dillerin öğretilmesi ve anadilde de eğitim yapılması 

demektir.

Demokratik açılım paketindeki dil ile ilgili ortaya 

konan çözüm, yeterli değildir. Kürtçe gibi dillerin 

anadil olarak sadece özel okullarda eğitim dili olarak 

kullanılması, eksik bir yaklaşımdır. Fakir olan ve 

fakat anadilde eğitim görmek isteyen ailelerin, bu 

ihtiyacını karşılamak devletin asli görevlerinden biri 

olmak zorundadır.

Sürecin iyi planlanması ve zamanlamanın iyi 

yapılması, alt yapı oluşturulmadan acele ile uygu-

lamaya sokulmaması gerekmektedir. Bunun için 

öncelikle yapılması gereken, Osmanlı sistemini ve 

bugünkü dünyada ki uygulamaları (Geçiş Modelleri, 

İdame Modelleri, Zenginleştirici Modeller ve Miras 

Modelleridir)1 iyi inceleyip, kendi şartlarımıza uygun 

bir modeli ortaya çıkarmak olmalıdır.

 Başbakan ve Barzani’nin katıldığı Diyarbakır 

toplantısında, Kürtçe konuşulması, Kürtçe şarkı ve 

türkü söylenmesi, korkulması gereken bir durum 

olmayıp tam tersine sevinilmesi gereken bir durum-

dur. Kürtçe şarkı ve türkü söylediği için 37 yıl 

ana ocağından ayrı kalmış Şivan Perwer’in İbrahim 

Tatlıses ile birlikte türkü söylemeleri, Diyarbakır mey-

danında hiç olmayan bir sevinç ve coşkuyu oluştur-

muş ve oluşan coşku ve sevinç gözyaşları Türkiye’nin 

her tarafına yansımıştır. Kürt olsun olmasın hemen 

hemen herkes sevinmiştir. 

Ana dilini konuşamamak, ana dilinde şarkı, türkü 

söyleyememek nasıl bir psikoloji oluşturur, nasıl bir 

şuur altı oluşturur, bunu herkesin iyi düşünmesi 

gerekir. Yabancı istihbaratlara zemin hazırlayan, 

hazırlayacak olan her türlü olumsuz şartlar ortadan 

kaldırılmak zorundadır.

Renk ve Dil Farklılığının Anlamı

İnsanlığın başlangıcında Hz. Âdem ve eşi, iki kişi-

lik bir aile iken daha sonra, çocukları çoğalıp değişik 

coğrafyaya yayılmışlardır. Renk, dil, genetik farklılaş-

ma, çoğalma ve yayılma ile ayrı soy, oymak, kabile, 

kavim ve ulus, ehl-i millet ve ümmet gibi değişik 

gruplar meydana gelmiştir. Yapı, basitten karmaşığa 

doğru giderken ortak payda olan özellikler azalmak-

ta;  farklılıklar ve çeşitlilikler artmaktadır. Dil, renk, 

soy, kavim, tarih ve coğrafya, din, örf-adet, değerler, 

vatandaşlık ve kader birliği kimlik belirleyici para-

metreler olarak tezahür etmiştir. 

Aynı ana babanın çocuklarının bu denli farklılaşma-

larının sebebi, bu günkü ilmi araştırmalarla(antropoloji, 

etnoloji, sosyoloji…) tatminkâr bir şekilde izah edile-

bilmiş değildir. Kur’ân-ı Kerim, renk ve dil farklı-

laşmasının üzerinde düşünülmesi gereken, Allah’ın 

ayetlerinden olduğunu bize haber vermektedir: 

“Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve 

renklerinizin ayrı (farklı ve değişik) olması da, onun 

ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda, ilim sahibi olan-

lar için gerçekten ayetler vardır.” (30 Rum 22)
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Burada, ‘göklerin ve yerin yaratılması’ ile ‘dille-

rin ve renklerin ayrı (farklı ve değişik) olmasının’ 

âlimler için ayet olması, renklerin ve dillerin farklı 

olmasında ki hikmet ve esrarın büyüklüğünü orta-

ya koymaktadır. Bu konunun bir boyutudur. Diğer 

boyutu ise, renk ve dil farklılaşmasının, insan istek ve 

iradesinden bağımsız, Allah’ın yaratılış kanunlarının 

bir sonucu olmuş olmasıdır. Bu nedenle renk ve dil 

farklılaşması, bir tehlike ve bir ayırımcılık unsuru 

değildir ve olmamalıdır.

Aynı anne babanın çocuklarının farklı renk ve 

dile sahip olması nasıl Allah’ın yaratış kanununun 

bir sonucu ise; Âdem’in çocuklarının çoğalmaları 

ile farklı soy, oymak, kabile ve şa’b’a ayrılması da 

Sünnetullahın bir sonucudur. Hucurat suresinin 13. 

ayetinde bunu görebilmekteyiz,

Kavmi Kimlik açısından baktığımızda aynı renk, 

dil ve soydan gelme, fertler arasında ki ana ortak pay-

dadır. Farklı kavimlerin ittifakında ise, farklı renk, 

dil, soy, farklı değer sistemi, kültür, müzik, örf, adet, 

gelenek, görenek var olmaktadır/var olabilir. Farklı 

kavimlerin birlikteliğinde bu farklılıklar, birer zen-

ginlik olarak yaşatılabilmelidir. Kavimlerin oluştur-

duğu üst Kavimler ittifakında, ittifak yapan kavimler, 

birbirine göre farklı nicelikte olabilir. Sayısal olarak 

baskın olan kavim, zamanla diğerlerini yok etmek, 

asimile etmek isteyebilir. Ya da kültür, medeniyet ola-

rak daha gelişkin olan bir kavim, diğerlerinin kültür-

lerini, dillerini yok etmeye kalkabilir veya diğerlerini 

sömürebilir. Bunlar veya benzer tehlikeler, kavimler 

ittifakında karşılaşılabilecek muhtemel tehlikelerdir.  

Burada sorulacak ana soru, bir kavim bir başka 

kavmin kimliğini, kültürünü, dilini yok etme hakkına 

sahip midir? Bu adil bir tavır mıdır? Buna hakkı var 

mıdır? Var olduğunu iddia ediyorsa bu hakkı nereden 

almaktadır?

Bu noktada unutulmaması gereken husus, renk, 

dil gibi, kabile ve kavimlerin Allah’ın ayetleri olma-

sıdır, Sünnetullahın bir gereği olmasıdır. Öyleyse 

kabile ya da kavimleri yok varsaymak, ilahi sünnete 

karşı çıkmak demektir. Allah’ın insanları farklı boy, 

kabile, kavimlere ayırmasında ki esrar, “tanışma ve 

kaynaşma”(49/13) olarak gösterilmekte ve insanların 

birbirlerine göre üstünlük, asıllık, yücelikleri de takva 

ile ölçülmektedir. 

Eğer renk ve dil Allah’ın ayetleri, yaratılışın bir 

kanunu, fıtratın bir gereği, doğan insanın iradesin-

den, tercihinden bağımsız ise,  renk ve dillerin inkârı 

veya yok edilmeye çalışılması veya küçümsenmesi 

ya da bu insan topluluklarının hor, hakir görülmesi 

Yaratılış kanuniyetlerini ve Allah’ın ayetlerini inkâr 

manasına gelmektedir. 

Benzer şekilde kavmi kimlikler de Millet/Ümmet 

kimliğinin birer alt kimlikleri olup üst kimlik haline 

de getirilmemesi gerekmektedir. Milet/Ümmet üst 

kimliğini parçalayıp kavmi kimlikleri de üste çıkar-

mak, kavmiyetçilik olup “cahili bir davranış”, “İslâm 

dışı bir yaklaşım”, “Allah yolundan sapma”, “cahiliye 

üzere ölme” ve “mekân olarak cehennemi” seçmedir.2 

Millet/ümmet üst kimliği altında alt kimlik olarak 

kavmi kimlikler, birer denge ve dayanışma unsuru 

olup zenginlik olarak muhafaza edilmelidir. Bu ülke-

de Allah’a ve Ahiret gününe iman ettiğini söyleyen 

herkesin, bu gerçekler ışığında hareket etmesi, kav-

miyetçilik hastalığına yakalanmadan süreci değerlen-

dirmesi, tarihi bir sorumluluktur. 

Demokratikleşme Paketi’nin Kavmi kimliklerle 

ilgili boyutu, eksik olmakla birlikte, son derece yarar-

lıdır. “Demokratikleşme Paketi”nin bu konuda öngör-

dükleri, bir başlangıç ve bir ileri aşama olarak kabul 

edilmelidir. Yapılmak istenenlerin istenen sonucu ver-

mesi, ülkeyi daha iyiye ve güzele götürebilmesi, yanlış 

mecralara kaymaması, muhtemel ortaya çıkabilecek 

sıkıntıların üzerinde iyi düşünülüp iyi tartışılması ve 

bunun için de iyi bir dil kullanılması tarihi bir sorum-

Demokratikleşme Paketi’nin Kavmi 
kimliklerle ilgili boyutu, eksik olmak-
la birlikte, son derece yararlıdır. 
“Demokratikleşme Paketi”nin bu 
konuda öngördükleri, bir başlangıç 
ve bir ileri aşama olarak kabul edil-
melidir. Yapılmak istenenlerin istenen 
sonucu vermesi, ülk eyi daha iyiye ve 
güzele götürebilmesi, yanlış mecralara 
kaymaması, muhtemel ortaya çıkabile-
cek sıkıntıların üzerinde iyi düşünülüp 
iyi tartışılması ve bunun için de iyi bir 
dil kullanılması tarihi bir sorumluluk-
tur. Bu meseleler, iç siyasi malzeme ve 
oy devşirme aracı olarak kullanılma-
malıdır.
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luluktur. Bu meseleler, iç siyasi malzeme, oy devşirme 

aracı olarak kullanılmamalıdır.

‘Demokratikleşme Paketi’nde Ayrımcılık Suçları

Başbakan Erdoğan ‘Demokratikleşme Paketi’ni 

açıklarken üzerinde durduğu konulardan biri de, nef-

ret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla 

daha etkin şekilde mücadele edebilmek için var olan 

cezaların artırılmasıdır:

“Yeni süreçte, nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına 

müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele 

etmeye başlıyoruz. 

Nefret saikıyla işlenmesi durumunda, belirli suç-

ların cezalarını daha da artırıyoruz. Belirli suçlar, 

kişinin, dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, 

siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi 

nedeniyle işlenirse, cezası daha da ağırlaşacak.

Ayrımcılıkla daha etkin mücadele etmek için, ceza 

miktarlarını artırıyoruz.

Kişinin, inançlarının gereğini yerine getirmesi 

dolayısıyla, belli haklarını kullanmasını, belli hak-

lardan yararlanmasını engelleyenleri ceza kapsamına 

alıyoruz.

Bu sebeple işlenen suçun cezasını da 1 yıldan 3 

yıla kadar artırıyoruz.

Türkiye’de hiç kimse, dilinden, ırkından, milletin-

den, renginden, inancından ve inancının gereğini yeri-

ne getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak.

Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

Yaşam tarzına saygıyı, Türk ceza kanunu ile 

güvence altına alıyoruz.

Türk Ceza Kanunu’nda yapacağımız değişiklikle, 

dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellen-

mesini de ceza kapsamına alıyoruz.

Dini ibadet ve ayinlerin, bireysel olarak da yapıl-

masının engellenmesini aynı şekilde bu kapsama 

alıyoruz.

“Cebir veya tehdit kullanarak, ya da hukuka aykı-

rı başka bir davranışla, bir kimsenin inanç, düşün-

ce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına 

ilişkin tercihlerine müdahale edenlere, ya da bunları 

değiştirmeye zorlayanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 

cezası getiriyoruz.”

Demokratikleşme Paketi’nin alıntılanan kısmın-

da yer alan,  “Nefret”, “Ayrımcılık”, “Yaşam Tarzı”, 

“Yaşam Tarzına Saygı”, “İnancının Gereği”, “İnancının 

gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz 

kalmak”, “Bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaat-

lerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihler”  

gibi ifadeler, çerçevesi belirlenmemiş, her kalıba 

sokulabilen, her renge büründürülebilen ve her tarafa 

çekilebilen ifadelerdir. 

Uluslararası Hukukta Ayrımcılık Yasağı

Demokratikleşme Paketi’nin referansları arasın-

da, Uluslararası sözleşmeler ve AB müktesebatı var 

olduğu için ayırımcılıkla ilgili yeni yapılacak yasal 

düzenleme de, bu iki kaynağa/referansa başvurulacağı 

ve onlara uygun yeni bir yasal düzenlemenin yapı-

labileceğini göz önüne almamız gerekmektedir. Bu 

nedenle Uluslararası hukuk ve AB yasal mevzuatında 

ayrımcılığın nasıl tanımlandığı ve yorumlandığı önem 

kazanmaktadır. 

Ayrımcılığa, ‘Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme’nin 2. maddesi, ‘Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme’nin 2. maddesi, ‘Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 14. maddesi, ‘Amerikan İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesi ve ‘Afrika İnsan 

ve Halkların Hakları Şartı’nın 2. Maddesinde yer 

verilmektedir    ( 7-10). Bu sözleşmeleri kabul etmiş 

olan ülkeler, sözleşmelerde yer alan hükümleri kendi 

ülkelerinde uygulamak zorundadırlar. Dolayısıyla bu 

sözleşmelerde ve bu sözleşmeler kapsamında verilen 

yargı kararlarında ayrımcılığın ele alınış ve uygulanış 

şekli önemli olup Demokratikleşme Paketi’nde öngö-

rülen yasal düzenlemelerin de çerçevesinin buna göre 

çizilmesi ihtimali mevcuttur.

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme’nin hem 2. hem de 26. maddelerinde 

ayrımcılık yasağına yer verilmektedir.3

“Sözleşme’nin 2. maddesinin 1. fıkrası: “Bu 

Sözleşme’ye Taraf her Devlet kendi ülkesinde yaşayan 

ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere ırk, renk, 

cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya 

da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka 

bir statü bakımından hiçbir ayırım gözetmeksizin bu 

Sözleşme’de tanınan hakları sağlamak ve bu haklara 

saygı göstermekle yükümlüdür.”

“Sözleşme’nin 26. Maddesi: “Herkes yasalar önün-

de eşittir ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca 

eşit derecede korunur. Bu bakımdan, yasalar her 

türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, 

din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal 
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köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi, her 

bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı 

temin edecektir.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 12 No’lu Ek 

Protokolü’nün 1. maddesinde, İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’nin 7. maddesinde, Amerikan İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 24. maddesinde ve Afrika İnsan ve 

Halkların Hakları Şartı’nın 2. ve 3. maddelerinde 

ayrımcılıkla ilgili yasaklara yer verilmektedir. 

Asıl üzerinde durulması gereken nokta, Medeni 

ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinin 

2. ve 26. Maddelerinde yer alan, son derece esnek ve 

her şeyi içerebilen, geniş çerçeveli, ‘ya da başka fikir’, 

‘diğer statüler gibi, her bağlamda’  ifadelerinin kulla-

nılmış olmasıdır.  Bu, ayrımcılığın, madde metninde 

geçen ifadelerle sınırlı olmadığı ve ayrımcılık kapsa-

mına her şeyin sokulabilme imkânının var olduğunu 

göstermektedir. İşte asıl tehlike, budur. Bu ucu açık 

kavramlarla her zaman herkes suçlanıp mahkûm 

edilebilir.  

Söz konusu sözleşmenin 2. ve 26. maddelerinde 

cinsel yönelime ve gayrı meşru çocuğa ilişkin herhan-

gi bir açık ifade bulunmamaktadır. Ancak Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Komitesi, maddelerde geçen 

“başka bir statü” ifadesini referans alarak yaptığı içti-

hatlarla Sözleşme’nin 2. ve 26. maddesinde yer alan 

“cinsiyet” ibaresinin aynı zamanda cinsel yönelimi de 

kapsadığına karar vermiştir.4

Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılık

Avrupa Birliği Hukuk sisteminde ayrımcılıkla ilgili 

birçok çalışma yapılmıştır. 2000 yılında kabul edilen 

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı bunlardan biri olup 

21. Maddesi doğrudan ayrımcılıkla ilgilidir:5 

“Cinsiyet, ırk, renk, etnik ve sosyal köken, genetik 

özellikler, dil, din ya da inanç, siyasi ya da herhangi 

bir başka görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, mül-

kiyet, doğum, özürlülük, yaş ya da cinsel yönelim gibi 

temellere dayanan her türlü ayrımcılık yasaktır.”

Ayrıca Avrupa Toplulukları Anlaşması’nın 13. 

Maddesi ayrımcılıkla ilgilidir:6 

“Konsey, bu Andlaşma’nın diğer hükümleri-

ne dokunmaksızın ve Topluluk hakkında kendisine 

devredilen yetki sınırları içinde kalmak koşuluyla, 

Komisyon’dan gelen bir teklif üzerine ve Avrupa 

Parlamentosu’na danıştıktan sonra cinsiyet, ırk ve 

etnik köken, din ya da inanç, engellilik, yaş ya da 

cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa karşı mücadele 

etmek üzere uygun tedbirleri almak amacıyla oybirliği 

ile hareket edebilir.”

Yukarıdaki söz konusu edilen maddelerde ‘Cinsel 

yönelim’ açık bir şekilde yer almakla eşcinsellik, 

ayrımcılık yasası kapsamında koruma altına alınmış 

ve ona meşruiyet kazandırılmıştır. Yukarıda ki 21. 

Maddede yer alan ‘herhangi bir başka görüş’ ifade-

si, ucu açık bir kavram olarak her şeyin ayrımcılık 

yasası çerçevesine sokulmasına imkan vermektedir. 

Antisiyonist, antikapitalist ve antiemperyalist her söy-

lem ve İslâmi söylemlerin kahir ekseriyeti, bu madde-

nin kapsamına sokularak mahkûm edilebilir.

İspat Yükünün Yer Değiştirmesi

Genel olarak tüm hukuk sistemlerinde iddia 

edenler, iddiasını ispatlamak durumundadır. Ancak 

uluslararası sözleşmeler ve AB yasal mevzuatında 

İspat yükü ile ilgili bu genel kural, ayrımcılık yasağı 

söz konusu olduğunda değişmektedir. Ayrımcılığa 

uğradığını iddia eden değil de, ayrımcılık yaptığı 

iddia edilen kişi ya da kurum, iddianın geçersizliğini 

ispat etmek zorundadır. Buna hukuk lisanında,  “İspat 

Yükünün Yer Değiştirmesi” denmektedir.  Avrupa 

Birliği Konseyi’nin 97/80/EC sayılı Cinsiyet Temelli 

Ayrımcılık Vakalarında İspat Yükü Direktifinin 4. 

Maddesinde, cinsiyet temelli ayrımcılık vakalarında 

ispat yükünün yer değiştirilmesi şartı yer almaktadır:7

“Üye devletler, eşit muamele ilkesinin kendilerine 

uygulanmaması nedeniyle mağdur edildikleri kanı-

sında olan kişilerin, mahkemeye veya diğer yetkili bir 

makama, doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapıldığı 

karinesi oluşturacak olgular sunmaları halinde, eşit 

muamele ilkesinin ihlal edilmediğinin şikâyet edilen 

tarafından ispatlanmasını temin edecek, ulusal yargı-

lama sistemleriyle uyumlu gerekli önlemleri alacak-

tır.”

‘Demokratikleşme Paketi’nde Nefret Suçları

Başbakan Erdoğan ‘Demokratikleşme Paketi’ni 

açıklarken üzerinde durduğu konulardan biri de, 

“nefret”, “ayrımcılık”, “yaşam tarzına müdahale” gibi 

suçlarla daha etkin şekilde mücadele edebilmek için 

yeni cezai müeyyidelerin konulması ve varolan ceza-

ların artırılmasıdır:

“Yeni süreçte, nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına 

müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele 

etmeye başlıyoruz. 
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Nefret saikıyla işlenmesi durumunda, belirli suç-

ların cezalarını daha da artırıyoruz. Belirli suçlar, 

kişinin, dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, 

siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi 

nedeniyle işlenirse, cezası daha da ağırlaşacak.”

Uluslararası Hukukta ve Avrupa Birliği Hukukunda 

Nefret Suçları

Dünyada Nefret suçlarına ilişkin ilk yasal düzen-

leme1978 yılında, ABD’de Kaliforniya eyaletinde 

“Irk”, din, (ten) rengi ve ulusal köken ayrımcılığına 

dayanan, önyargı/nefret saikıyla işlenen ve ölümle 

sonuçlanan suçlarla ilgili yapılmıştır. ABD’de federal 

ve eyaletlerde nefret suçlarına ilişkin yasal mevzuat-

larda farklılıklar vardır. 1990 yılında federal düzey-

de “Nefret Suçları İstatistik Yasası”, 1994 yılında 

“Nefret Suçlarında Ağırlaştırıcı Hükümler Yasası”, 

1997’de, “Üniversite Kampuslarında Nefret Suçlarını 

Bilme Hakkı Yasası”, 2007 yılında Senato, 28 Ekim 

2009 tarihinde de Barrack Obama tarafından onay-

lanan “Nefret Suçlarını Önlemede Yerel Yasaların 

Güçlendirilmesi Yasası” kabul edilmiştir. “Nefret 

Suçlarını Önlemede Yerel Yasaların Güçlendirilmesi 

Yasası” ile nefret suçlarının muhtevası, cinsel yöne-

lim, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik ve engellilik 

alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.8 Bu 

yasa ile cinsel yönelim adı altında eşcinsellik meşru 

kabul edilmiş, ayrımcılık ve nefret suçları kapsamına 

sokularak koruma altına alınmıştır.

AB’de de nefret suçları ile ilgili gelişmeler, 

ABD’dekine benzerdir. Başlangıçta ırk, din ve yaban-

cı düşmanlığına ilişkin nefret suçları ile ilgili yasal 

düzenleme yapılmış, daha sonra bu yasal düzenle-

melerin muhtevası, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel 

yönelimi  içine alacak şekilde genişletilmiştir. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1997’de kabul 

ettiği bir tavsiye kararıyla nefret söylemini şöyle 

tanımlamıştır: “Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, anti-

semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçim-

lerini yayan, teşvik eden, savunan, haklı gösteren her 

tür ifade biçimi. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldır-

gan milliyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenle-

re ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla 

ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir.”9

Bu tanımlamada “Irkçı nefret”, “yabancı düşman-

lığı”, “antisemitizm” açıkça ifade edilmiş olmasına 

karşılık; din ve dindar, İslâm ve Müslüman düş-

manlığı, aşağılanması ve tahkir edilmesi yasada yer 

almamıştır. Batıda yapılan birçok filmde İslâm’ın ve 

Müslümanların hatta Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşa-

ğılanmasına, hakarete uğramasına rağmen yapılan 

şikâyetlerin hiçbiri kale alınmamıştır.  Olay, ayrımcılık 

ve nefret yasaları kapsamına değil de, ifade özgürlüğü 

kapsamına sokulup herhangi bir yasal işleme gerek 

görülmemiştir. Diğer taraftan tanımlamada yer alan 

“hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, 

teşvik eden, savunan, haklı gösteren her tür ifade biçi-

mi” ifadesi, son derece esnek ve muğlâk bir hüküm 

cümlesidir. Buna rağmen İslâm ve Müslümanlarla 

ilgili her türlü ayırımcılık ve nefret söylem ve suçu, bu 

çerçevede dahi ele alınıp değerlendirilmemiştir. İslâm 

ve Müslümanlar açık aleni saldırılardan korunmamış-

tır. Bu ifade çerçevesinde Müslümanların ve Kur’ân’ın 

birçok söylemi, nefret suçu kapsamına sokulabilir.

Avrupa Konseyi, “Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe 

Karşı Avrupa Komisyonu’nu (ECRI)” kurmuştur. Bu 

Komisyon,  2002 yılında yayımladığı “7 No’lu Genel 

Politika Tavsiye”  kararı ile 47 Avrupa Konseyi üyesi 

ülkeye ırk ayrımcılığına dayalı nefret suçlarını yasal 

mevzuatlarına koymalarını,  29 Haziran 2007 tarihin-

de “Kolluk Güçlerinin Görevini Yerine Getirmesinde 

Irkçılık ve Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele” konulu 

“11 Nolu Genel Politika Tavsiyesi” belgesi ile nefret 

suçlarına ilişkin olayların daha iyi rapor edilmesini 

tavsiye etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 

üye ülkelere bu konuda tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), katılım-

cı ülkelere nefret suçlarına ilişkin yasal mevzuatların-

da düzenleme yapma konusunda zorunluluk getir-

memektedir. Bununla birlikte nefret suçlarına karşı 

daha duyarlı davranmalarını istemektedir. AGİT’in 

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu da 

nefret suçları konusunda yasaların geliştirilmesi, 

uyarlanması ve uygulanması konusunda bilgilendir-

me yapmakta ve üye ülkeleri teşvik etmektedir. Bu 

konuda üye ülkelerde ortak bir tutum ve tavır olma-

yıp ülkeden ülkeye farklılıklar söz konusudur. Avrupa 

Birliği’nde Temel Haklar Ajansı (FRA), AB’de kayıt 

altına alınan ırkçı suçlara ilişkin toplanan verilerle 

ilgili düzenli değerlendirmede bulunmaktadır. Avrupa 

Birliği tarafından 20 Nisan 2007’de kabul edilen 

“Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığına Karşı Mücadelede 

Çerçeve Karar”, üye ülkeler tarafından iç hukuklarına 

aktarılmak zorundadır. AB, 2 Aralık 2009 tarihinde 

gerçekleşen 17’nci AGİT Bakanlar Konseyi toplantı-
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sının kapanışında; “AB, nefret suçlarına ilişkin alınan 

kararda, ‘cinsel yönelim ve cinsel kimliğin’ nefret suç-

larının tanımının ayrılmaz bir unsuru olduğu konu-

sunda ısrar etmektedir.” şeklinde bir karar beyanında 

bulunmuştur.10 

Bu açıklama ile cinsel yönelim adı altında eşcinsel-

lik koruma altına alınmakta ve gerekli yasal düzen-

lemeleri yapmaları için üye ülkelere baskı yapılmak-

tadır.

Türkiye’de Nefret Suçları

Türkiye’de nefret suçları ile ilgili yasal düzenle-

meler, değişik zamanlarda farklı yasalarda yapılmış 

ve bunların çerçevesi yol boyu genişletilmiştir. Türk 

Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi doğrudan nefret suç-

ları ile alakalı bir maddedir. TCK’nin 216. Maddesi 

sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge fark-

lılığına dayanarak tahkir ve tahrik etmekle ilgili olup 

gerekli ceza miktarlarını belirlemektedir.  TCK’nin 

153. Maddesi  “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar 

verme”, TCK’nin 115. Maddesi “İnanç, düşünce ve 

kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”,  Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanun ( 3984 sayılı) 4. Maddesi “Radyo, televizyon 

ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkeleri”, 

33. maddesi ise verilecek cezalarla ilgili yasal düzen-

lemeleri ihtiva etmektedir.

TCK 216. Maddede yer alan “kamu güvenliği 

açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkma-

sı halinde”, “fiilin kamu barışını bozmaya elverişli 

olması halinde” ifadelerinin iki tarafı keskin bir kılıç 

olduğu; benzer ifadeler yüzünden TCK 312 ve TCK 

301 çerçevesinde birçok insanın geçmişte mağdur 

edildiği de unutulmamalıdır.

Gerek Türkiye’de ve gerekse Uluslararası ve AB 

mevzuatında söz konusu edilen yasaların hiçbirinde 

nefret, objektif olarak tanımlanmamış, nefret söyle-

mi ile nefret suçları arasında ilişki kurulmamıştır.11 

Nefret söylemi ile din ve vicdan hürriyet, ifade hürri-

yeti arasındaki ilişki ve karşılıklı etkileşim konusunda 

da hiçbir açıklık yoktur.  Bu ve buna benzer konular 

berraklaştırılmadığı takdirde, çıkarılan ve de çıkarıla-

cak olan yasalar ya da yapılacak olan yasal değişiklik-

ler, savcı ve hâkimlere geniş hareket alanı sağlayacak, 

ayrımcılık ve nefret suçları, bir niyet okuma şekline 

dönüşüp birçok kesim, özellikle de Müslüman kesim 

çok yoğun mağduriyet yaşayabilecektir.

Ayrımcılık ve Nefret suçları ile ilgili mevcut yasal 

mevzuatın hiç birinde, “cinsel kimlik”, “cinsel yöne-

lim” ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” ile ilgili bir hüküm 

yer almamaktadır. Demokratikleşme Paketinde ifade 

edildiği şekliyle gene “uluslararası sözleşmeler” ve 

“AB müktesebatı referans” alınacaksa,  yeni yapılacak 

yasal düzenlemelerde “cinsel kimlik” ,“cinsel yöne-

lim” ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramlarının 

ayrımcılık ve nefret suçları kapsamına alınması söz 

konusu olabilecektir. Bu, üç dinin(İslâm, Hıristiyanlık, 

Musevilik) haram, münker, batıl, sapıklık ve helak 

nedeni olarak gördüğü pis bir davranış ve bir yaşam 

tarzı olarak nitelediği eşcinselliğe meşruiyet kazandır-

mak demektir. 

Bu noktada insan fıtratını, tabiatını, genetiğini ve 

gelecek nesilleri korumak isteyen herkes, her kesim 

ayağa kalkmalı, dik durmalı ve de diklenmelidir.

Nefret-Buğz Nedir?

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) Türkçe Sözlüğünde, 

‘Nefret: “1. Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzlu-

ğunu istemeye yönelik duygu, 2. Tiksinme, tiksin-

ti” olarak tanımlanmıştır.12 Mehmet Doğan, Büyük 

Türkçe Sözlüğü’nde nefreti biraz daha açarak ve 

farklılaştırarak, “bir kimseden veya şeyden kaçınma, 

iğrenme, ikrah, istikrah” olarak tarif etmiştir.13  Rağıb 

el-İsfahanı ise nefreti, “dehşet ve korkuyla bir şey-

den kaçmak veya bir nesneye sığınmak” olarak tarif 

etmektedir.14

Bu tanımlamalar göz önüne alındığında nefre-

tin, 1- bir kimseden ve bir şeyden kendini koruma; 

2- bir kimsenin ve bir şeyin kötülüğünü isteme gibi 

iki boyutu olduğunu görmekteyiz. Nefretin birinci 

anlam boyutu, İslâmi terminolojide yaygın bir şekilde 

kullanılan Buğz kelimesi ile örtüşmektedir. “Buğz” 

doğrudan kötülük fiiline yönelmiş ve onun zararların-

dan korunmaya dönük, sevmeme, kin bağlama, hoş-

lanmama, tiksinme ve ikrah etme halidir. Şahıslardan 

daha ziyade şahıslar tarafından yapılan kötülük, çir-

kinlik, münker, fahşa, haram içeren duygu, düşünce, 

tutum, tavır, davranış ve yaşam tarzlarına dönüktür. 

Buğz, nefsin yüz çevirdiği bir şeyden kaçınması olup 

hubbun(sevgi) zıddıdır. Özünde, yapılan fiili tasvip 

etmeme ve mani olma şuurunu kaybetmeme psi-

kolojisini barındırmaktadır. Bu noktada, kötülükler 

karşısında el-dil-kalp ekseninde takınılacak tavırla 

ilgili aşağıdaki hadisi göz önüne almakta fayda vardır:

“Bir kötülük gördüğünüzde önce elinizle düzeltin, 

buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltmeye çalışın, 
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buna da gücünüz yetmezse kalben buğz edin. Bu, 

imanın en zayıf derecesidir.”15 

Hadiste, kötülükler karşısında buğz ve nefret 

etmek, doğrudan imanla irtibatlandırılmıştır. Bu 

nedenle bir mümin için sevgi ve nefrette ölçü, “Allah 

için sevmek ve Allah için buğz etmektir.”16  

Sonuç: İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak 

Yapılamayacak

Demokratikleşme Paketi’nde yer alan Ayırımcılık 

ve Nefret Suçlarına ilişkin yapılması düşünülen yasal 

düzenleme, her iki kavramın gerek ulusal gerekse 

uluslar arası/AB yasal mevzuatında kesin, objektif bir 

tanımlanması mevcut olmadığından dolayı gelecekte 

çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilecektir. Sürece 

tek yönlü, tek boyutlu bakanlar, gelecekte çok acı 

gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalabilecekler-

dir. Din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti, laiklik, 

ayrımcılık ve nefret yasaları düzlemindeki karmaşık, 

muğlâk ilişki nedeniyle, gücü elinde bulunduranların 

yasal mevzuatı istediği gibi yorumlama, değerlendir-

me ve uygulamasına imkân sağlayacaktır. Kur’ân ve 

Sünnetin iman edenlere yüklediği birçok sorumluluk, 

askıya alınması istenecektir. Tebliğ, irşad, nasihat 

ve iyiliği emredip kötülükten alıkoyma faaliyetleri 

icra edilemeyebilecektir. Uluslararası/AB mevzuatla-

rındaki mevcut şekliyle Ayrımcılık ve Nefret Yasaları, 

kötülükleri engellemeyi değil kötülüklere mani olmak 

isteyenleri engelleyecektir. 

Demokratikleşme Paketi çerçevesinde Uluslararası 

sözleşmeler ve AB Yasal mevzuatı referans alınarak 

çerçevesi iyi belirlenmemiş ve İslâm dinini göz önüne 

almayan Ayrımcılık ve Nefret Suçları yasası/yasaları 

çıkarıldığında, muhtemel ortaya çıkabilecek durum-

ları, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Eskiden varolan ve sonradan kaldırılan düşünce 

suçları ile ilgili Türk Ceza Kanunu’ndaki 141,142 

ve 163, 301 ve 312. Maddelerin  uygulamalarına 

geri dönülebilecektir. 

• Söz konusu Uluslararası sözleşmeler ve AB Yasal 

mevzuatında ayrımcılıkla, nefretle ilgili yer alan, 

son derece esnek ve ucu açık kavramlarla çok 

keyfi kararlar verilebilecek, bu ülkenin her kesimi 

mağdur edilip bir birine düşman haline getirile-

bilecektir. 

• İnsan fıtratına ve genetiğine zıt, onu tahrip eden, 

gelecek nesilleri tehlikeye düşürecek olan, insan-

lığın helakine neden olan ve içinde yığınla pisli-

ği, çirkinliği barındıran yaşam tarzları meşruiyet 

kazanacaktır. Bunlara karşı hiçbir söylem gelişti-

rilemeyecek, aileler, çocuklar ve gençler koruna-

mayacaktır. Küresel Sermaye ve AB fonlarından 

alınan yardımlarla, alkol, nikâhsız beraberlik, 

eşcinsellik, zina ve gayrimeşru çocuk, ahlaksız-

lık vb. büyük bir psikolojik harekâtla, bilgisayar 

oyunları, diziler ve filmler üzerinden cazip hale 

getirilebilecek ve özendirilebilecektir.

• Siyonizm’le ilgili her türlü söylem, bu yasalar kap-

samına sokulabilecek, böylelikle Siyonizm yasal 

koruma altına alınacaktır.

• Vahyi dinler, iman etme ve inkar etme ana teza-

dı üzerine inşa edilmişlerdir.  Bu birbirine zıt 

ikili yapı pratikte,  iki ana değer sistemi(Hak, 

batıl), iki ana yol(Sırat-ı Müstakım, Tağutun yolu), 

iki ana kimlik(İman edenler, İnkâr edenler), iki 

ana hukuk(Vahye dayalı, Hevaya dayalı), iki ana 

sistem(Vahye dayalı, Hevaya dayalı), iki ana ahlak( 

Güzel ahlak, Kötü ahlak), iki ana rehber(Allah-

Peygamber, İblis), iki ana kültür ve medeniyet(İslâm 

Kültür ve medeniyeti, Cahiliye Kültür ve medeni-

yeti) ve iki menzil(Cennet, Cehennem) şeklinde 

tezahür etmektedir. Ayrımcılıkla ilgili yapılacak 

yasal düzenleme ile Diyanet mensupları dahil 

Müslümanların yapacağı, tebliğ, irşad, davet  ve 

cihad gibi faaliyetler, ayrımcılık ve nefret yasaları 

çerçevesinde suç teşkil etmiş olabilecektir.

• Kur’ân ve Sünnete ters birçok inanç ve yaşam 

tarzı için kullanılan ifadeler, nefret ve ayrımcılık 

kapsamında değerlendirilip cezayı müeyyideye 

tabi tutulabilecektir. Artık camilerde “Hak din 

İslâm’dır.”, “Lut kavminin yaptığını yapan melun-

dur.”  denemeyebilecek; Kur’ân ve Sünnette yer 

alan birçok ifade ve kavram kullanılamayabile-

cektir.

• İslâm Dini, hayatın tüm alanlarını tanzim eden, 

her alanla ilgili kural koyan bir dindir. İslâm’a göre 

hayatın tanzim edilmesini istemek, bugüne kadar 

laiklik kapsamına sokulup cezalandırılırken bun-

dan sonra, ilave olarak ayrımcılık ve nefret yasası 

kapsamına da sokulabilecektir.

• Din insanların kalplerine hapsedilecek, Allah’la 

insan arasında dua, zikir ve ibadet eksenli bir anla-

yışa getirilmiş olacaktır. Hayattan kopuk, kalpte, 

evde ve camide yaşayan, yaşama imkânı bulabilen 

bir din anlayışı yerleşip yaygınlaşabilecektir. 
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• İş yerinde sadece başörtülüleri değil aynı zaman-

da eşcinselleri vb. çalıştırmak istemeyen işletme 

sahipleri, ayrımcılık ve nefret yasası kapsamında 

cezalandırılabileceklerdir.

• İspat yükünün yer değiştirmesi dolayısıyla birçok 

işletme, iş adamı kasıtlı olarak suçlanıp mağdur 

edilebilecek, meşgul edilebilecektir.

Yasalar, Batının istediği şekilde çıktığında, Kur’ân 

ve Sünnet doğrudan hedef seçilebilecek; Kur’ân ve 

Sünnette yer alan bir çok kavramın, hükmün ve 

söylemin kullanılmaması yada yasaklanması istenebi-

lecektir. Örnek olarak rics(pislik olarak nitelendirilen, 

“içki, kumar, dikili taşlar, fal okları”, putlar, zina, 

şirk ve yalan söylemekle ilgili ayetlerin(5/90, 9/28, 

22/30) kullanılmaması söz konusu edilebilecektir. 

Keza Lanetleme ile ilgili ayetlerin(2/89, 159, 161; 

3/61, 3/87, 4/46, 47, 52, 93, 118, 155;  5/60, 64, 

78; 7/44; 9/68; 11/18, 60, 99; 13/25; 15/35;17/60; 

24/7, 23; 24/42; 28/42; 29/25; 33/57, 61, 64, 68; 

38/78; 40/52; 47/23; 48/6; eşcinselliği hayâsızlık, pis-

lik olarak niteleyen ve helak nedeni olarak gösteren 

ayetlerin(11/70-89, 15/59-77, 21/74-75, 26/160-175, 

27/54-59, 29/25-35, 37/133-138, 54/33-39), dosdoğ-

ru yola vurgu yapan Fatiha suresinin okunmasının, 

kullanılmasının, yorumlanmasının yasaklanması iste-

nebilecektir.  

Söz konusu yasalar, Uluslararası sözleşme hüküm-

lerine ve AB yasal mevzuatına göre çıktığında, örnek-

lik açısından ele alınan aşağıdaki ayetlerin kullanılıp 

kullanılamayacağını ya da gereğinin yapılıp yapılama-

yacağını tüm iman edenlerin düşünmesi gerekir.

“Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı 

bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyar-

lar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular, O 

da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sapan-

lardır.”

“Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara 

da ve (bütün) kâfirlere, içinde ebedi kalmak üzere 

cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara yeter. Allah onla-

rı lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azab vardır.”

“Mümin erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin 

velileridirler. İyiliğe emreder, kötülükten sakındırır-

lar… İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bun-

lardır.” 

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara 

içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan 

cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat 

etmiştir.” (9/Tevbe Suresi 67-72)

Türkiye’de uzun zamandır ayrımcılık ve nefret 

suçları yasası ile ilgili yürütülen kampanyaya ve 

kampanyayı yürütenlerin kimliklerine ve uluslararası 

ilişkilerine bakıldığı zaman bu ürpertici ihtimallerin 

göz ardı edilmemesi gerekmektedir!

Türkiye’nin ana sorunu istikamet sorunudur. 

Nereye gideceklerini bilmeyenler için ideal yol yok-

tur. O nedenle öncelikle istikamet düzeltilmeli ve 

ölçüler belli olmalıdır: 

“Kalbini Allah’a yönelt. Her işinde Allah’ın emir-

lerini ölçü al, Allah seni sevsin, halkın elindekine göz 

dikme, halk da seni sevsin.”17 

Yarabbi nurunu kalbimize koy, onunla görelim, 

onunla bilelim! Yarabbi basiretimizi ve ferasetimizi 

artır!
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AÇIKOTURUM

28 Şubat, İddianame, 
Yargı Süreci ve Gelecek

(Reşat PETEK, Av. Yasin ŞAMLI, Av. Fatma BENLİ, Av. Figen ŞAŞTIM

Av. Cahide Gülnur SARI, Meryem EREN)

H enüz 28 Şubat dönemi 

öncesinden başlayarak şıkı-

şan, her şeyin manipülasyona açık 

hale geldiği bir Türkiye ile karşı 

karşıya duruyorduk. 28 Şubat 

Dönemi sonrası, bugünlerden 

geriye doğru baktığımızda birçok 

hususta yeniden yenilenmeye ihti-

yaç duyarak daha ileri kazanım-

lara sahip olduğumuzu söylemek 

mümkün. Bu yorum hem genel 

olarak Türkiye açısından ve hem 

de özelde Türkiyeli Müslümanlar 

açısından kapsayıcı ve kabul gör-

müş bir yorum aslında.                  

28 Şubat’ın ana gövdesinde 

düşman koltuğuna oturtulan 

İsâmi kesimin bir tür içe bakışı, 

kendini yeniden inşa etmesine 

bağlı bir süreçten geçtik. Özellikle 

medya, yargı, asker üçgeninde 

kandırılmaya teşne olmaya alış-

kın Laik kesimi şişiren darbeciler, 

aslında darbenin sadece şişiricileri 

olarak kaldılar. Laik kesim asker-

lerinin işaret ettiği hedef doğ-

rultusunda darbeyi asker adına, 

askerlerle birlikte gerçekleştirdi 

demek mümkün. 

28 Şubat sürecinde Türkiye’de 

resmi ideoloji; mafya ve çete 

örgütlenmeleri, yargı, medya, 

asker, sivil toplum kuruluşları, 

sendikalar eliyle İsâmi yükselişi 

sindirmeye çalıştı. Öncelikli hedefi 

devrim ve iktidar olan kesimlerin 

birçoğu bu süreçte ciddi darbeler 

aldı. Kur’ân’ın koyduğu ölçüleri 

hayatlaştıran ve sünnettullahın 

uygulamalarına hakim olan kit-

leler yasakların getirdiği zorbalık 

karşısında sınırlı fakat güçlü bir 

direnişi ortaya koydu. Bunun hak-

kını teslim etmek bizim açımızdan 

oldukça önemli. 

3 Kasım 2002 seçimleri 28 

Şubat zorbalığının toplum tarafın-

dan reddini ifade eder. 28 Şubat 

darbesine karşı toplumda varolan 

tepki, bir mağdur olarak Recep 

Tayyip Erdoğan’ın kurucusu oldu-

ğu partiyi iktidara taşıdı. Çeteler, 

mafya yapılanmaları, yargı ve 

medyadaki statükocu yapılar tas-

fiye edildi. Balyoz ve Ergenekon 

yargılamalarıyla sisteme çok ağır 

bir darbe indirilmiş oldu. Bir zih-

niyetin topyekun yargılanmasını 

ifade eden Ergenekon Davası 

Cumhuriyet’in yeni vizyonunu işa-

ret ediyordu.  Son olarak 2012 

yılında soruşturmasına, 2013 

yılında yargılamasına başlanan 

28 Şubat davası, resmi ideolojinin 

kirli yüzüyle ve gerçekleştirilmiş 

bir Postmodern darbeyle yüzleşil-

mesi anlamında takdire şayandır. 

Bu düşüncelerle Hukuk ala-

nında uzmanlaşmış, cami-

amızın önde gelen, ayrıca 28 

Şubat davasında yer alan avu-

katlarla 28 Şubat’ı ve 28 Şubat 

dava sürecini, davada yaşadık-

larını ve duruşmalarda yaşanan 

sıkıntıları konuştuk. Başta 28 

Şubat Platformu Başkanı Emekli 

Cumhuriyet Başsavcısı Reşat 

Petek olmak üzere, Av. Yasin 

Şamlı, Uluslararası Hukukçular 

Birliği Türkiye Temsilcisi Av. 

Fatma Benli, Hukukçu Hanımlar 

Platformu Başkanı Av. Figen 

Şaştım,  Av. Cahide Gülnur Sarı ve 

28 Şubat Öğretmenleri Temsilcisi 

Meryem Eren’e teşekkür ederiz. 

Ömer Faruk KARAGÜZEL
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■ 28 Şubat Davasının Seyri

28 Şubat sizin için ne ifade ediyor?                                                                                     

Süreçle ilgili olarak genel değerlen-

dirmelerinizi alabilir miyiz?

Av. Yasin Şamlı: 28 Şubat Darbesi 

gerçekleştirilmiş bir darbedir. 28 Şubat 

Darbecilerin asıl hedefinde İsâm/İsâmi 

değerler vardı. Kamuoyunda Balyoz, 

Sarıkız, Ayışığı ve benzeri adlarla bili-

nen darbe planları nedeniyle sanıklar 

yargılanmıştır. Yargılama devam 

ederken kamuoyunda bu dava-

larla ilgili oldukça tartışma yapıl-

dı. “Bu bir seminer miydi? Rutin 

dışına çıkan askeri bir faaliyet 

miydi? Yoksa darbe planı mıydı?” 

benzeri tartışmalar yaşanmıştır. 

Yargılama sonunda sanıklara ceza 

verilmiş, cezalar Yargıtay’ca onan-

mıştır. Bunlarla ilgili bir tartışma 

vardı kısaca. Tartışmaya da açık 

olabilirdi elbette. Fakat 28 Şubat 

darbesinde tartışılacak hiçbir şey 

yoktur. Bu darbe gerçekleştirilmiş, 

darbeciler tarafından hükümet 

yıkılmış, bütün devlet kurumları 

ve toplum baskı altına alınmıştır. 

28 Şubat Darbesi neler yaptı? 28 

Şubat darbecileri önce işe yargıyla 

başladılar. Yargı baskı altına alın-

mış ve yargı mensuplarına talimat-

lar verilmiştir. Brifingler verildi 

yargı mensuplarına, açık talimat-

lar verildi, “falanca isme dava aç 

ve neticeyi bize bildir!” şeklin-

de, kamuoyuna bir komutan çıktı 

biz lojman yakınına bomba atarak 

hakim ve savcıların hizaya getir-

dik beyanları, irticai faaliyetlerin 

TCK 146. Madde (anayasal düzeni 

değiştirmeye teşebbüs) kapsamın-

da değerlendirilmesi görüş ve tali-

matı, bakıyorsunuz vakıflar kapa-

tılması için o dönem davalar açılıyor. Bu davaların tek 

merkezden ceza davası formatında hazırlandığı çok net 

ortadadır. Yargı adeta maşa gibi kullanılmıştır. Bu duru-

ma karşı çıkan hakim ve savcılar görev yerleri değiştiri-

lerek sürgüne gönderilmiştir. Eğitim ve öğrenim hayatı 

felç edilmiştir. Üniversitelerde başörtüsü yasaklanmıştır. 

Üniversitelerine derece ile giren başör-

tülü öğrencilerin bir kısmı yurt dışına 

gitmiş orada daha düşük bölümlerde 

okumak zorunda kalmış, bir kısmı 

imkanı olmadığı için yurt dışına gide-

memiş ve öğrenim hayatı bitmiştir. 

Başörtülü öğretmenler görevlerinden 

atılmıştır. İmam Hatipler adeta kapa-

tılmıştır. Kat sayı zulmü ile imam 

hatip okulları başta olmak üzere 

bütün meslek liselilerin istikbal-

leri çalınmıştır. Kuran kursları 

kapatılmıştır. Belli bir yaşın altına 

Kuran öğrenimi yasaklanmıştır. 

Vakıflar hakkında kapatma dava-

ları açılmıştır. Neredeyse bütün 

vakıflar hakkında kapatma dava-

ları açılmıştır. Bu dava dosyala-

rı incelendiğinde tek merkezden 

ceza davası formatında hazırlan-

dığı çok net olarak görülmektedir. 

Esasen bu davalar hukuk mahke-

melerinde açılan hukuk davaları-

dır. Ancak darbeciler tarafından 

ceza davası formatında hazırlan-

mıştır. Bu noktada şunu da ifade 

etmek gerekir ki vakıflara olan 

tahammülsüzlüğün temelinde 

de İsâm’a olan düşmanlık vardır. 

Bilindiği gibi İsâm medeniyetin-

de vakıf kültürü ve uygulaması 

çok önemlidir. Vakıflar aracılığı 

ile çok büyük hayır ve hizmetler 

yapılmıştır. Kapatıldı vakıflar ve 

mallarına el konuldu. Bu tam bir 

zulümdü. Ekonomik hayat baskı 

altına alınmıştır. Önce sermaye 

renklere bölündü. Yeşil serma-

ye gibi. Yeşil sermayenin üzerine 

gidildi. Sonra esnafa varana kadar 

fişlemeler yapıldı. Bankalar batı-

rılmış ve ülkenin milyarlarca lira 

parası gasp edilmiştir. Bu darbe İsâm’a karşı yapıl-

mış bir darbedir. Müslümanlara habis urlar denilerek 

İsâm’a ve Müslümanlara karşı kin ve nefret açıkça 

dile getirilmiştir. Kamu alanı diye bir kavram üreti-

lerek İsâm’ın emri olan tesettür ev dışında her yerde 

yasaklanmak istenmiştir. Bir öğretmen sokakta dahi 

Av. Yasin Şamlı: “Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin bütün 
vatandaşları bu darbenin tek 
tek mağdurudur. Çünkü bu 
darbe ile milletin milyarla-
rı batırılan bankalar yoluyla 
gasp edilmiştir. Görevden atı-
lan ordu mensupları, eş ve 
çocukları bu darbenin mağ-
durlarıdır. Görevden atılan 
öğretmenler eş ve çocukla-
rı darbenin mağdurlarıdır. 
Başörtülü olduğu için üniver-
sitelerden atılan öğrenciler 
ve aileleri bu darbenin mağ-
durlarıdır. Hakkında dava açı-
lan bütün vakıf ve dernekler 
bu darbenin doğrudan mağ-
durlarıdır. Yargı Kurumu bu 
darbenin mağdurudur çünkü 
yargının itibarı sıfıra indiril-
miştir. Gelecek nesiller dahi bu 
darbenin mağdurudur. Çünkü 
ülkenin çalınan milyarları 
nedeniyle onların hayatları 
da etkilenecektir. Bu darbenin 
acıları bazı insanlar açısından 
ömür boyu devam edecektir!”
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başörtülü olamayacağına dair Danıştay’dan karar çıka-

rılmıştır. Komşu çocuklarına evinde Kur’ân öğreten bir 

hanıma ceza verildi bu ülkede. 28 Şubat darbecileri 

İsâm’ın ana kaynağı olan Kur’ân ve onun emri olan 

örtüden başlayarak İsâmi olan her şeyi yasaklamayı 

İsâm’ı toplumun hayatından silmeyi amaçlamışlardır. 

Bunun için makamlarını, devlet gücün, basını, yargıyı, 

iş adamlarını kullanabilecekleri her şeyi kullanmışlar-

dır. Ancak sonuç itibariyle bu kötü hayallerinin altında 

ezilmişlerdir. Çünkü devlet gücü de dahil hiçbir güç 

İsâm’ı yok etmeye muktedir değildir. Ancak bu süreçte 

başta İsâmi hassasiyeti olanlar olmak üzere bütün top-

lum zarar görmüştür. El-Ezher Üniversitesi gibi İsâmi 

niteliği ile bilinen üniversite mezunlarının denklikleri 

iptal edilmiştir. Müktesep hak ortadan kaldırılarak 

hukuk ihlal edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

bütün vatandaşları bu darbenin tek tek mağdurudur. 

Çünkü bu darbe ile milletin milyarları batırılan ban-

kalar yoluyla gasp edilmiştir. Görevden atılan ordu 

mensupları, eş ve çocukları bu darbenin mağdurlarıdır. 

Görevden atılan öğretmenler eş ve çocukları darbenin 

mağdurlarıdır. Başörtülü olduğu için üniversitelerden 

atılan öğrenciler ve aileleri bu darbenin mağdurları-

dır. Hakkında dava açılan bütün vakıf ve dernekler 

bu darbenin doğrudan mağdurlarıdır. Yargı Kurumu 

bu darbenin mağdurudur çünkü yargının itibarı sıfıra 

indirilmiştir. Gelecek nesiller dahi bu darbenin mağ-

durudur. Çünkü ülkenin çalınan milyarları nedeniyle 

onların hayatları da etkilenecektir. Bu darbenin acıları 

bazı insanlar açısından ömür boyu devam edecektir! 

O yıllarda İmam Hatip ve meslek lisesinde okuyan 

ve mezun olan öğrenciler üniversitelerde istedikle-

ri bölümlere giremediler. Katsayı zulmü nedeniyle 

mesela Tıp fakültesine girip hayatını doktor olarak 

devam ettirebilecek bir öğrenci hayatına hemşire veya 

sağlık memuru olarak devam etmek zorunda kalmış 

olabilir. Bu hayat boyu devam edecek bir zulümdür. 

Başörtüsü nedeniyle üniversiteden atılmış, yükseköğre-

nimi tamamlayamamış bir öğrenci hayatına üniversite 

mezunu değil lise mezunu olarak devam edecektir. Bu 

hayat boyu devam edecek bir zulümdür. Bütün bunlar 

değerlendirildiğinde 28 Şubat darbecilerinin ahiretteki 

cezaları daha büyüktür.

Av. Figen Şaştım: Klasik bir cevap olacak belki ama 

28 Şubat dendiğinde ilk aklıma gelen “darbe” ve (sis-

tematik/istikrarlı) işkence oluyor. Birilerinin ifade ettiği 

gibi asla Postmodern darbe demek istemiyorum. Darbe 

demek sadece kan akması demek değildir. Yüreklerde 

akıttığı kan, ıstırap, gözyaşı, travmalar düşünüldü-

ğünde tam anlamıyla bir darbedir. Darbe 70’li yıllarda 

başlayan İsâmi yükselişe karşı bir savaşı ifade ediyor-

du. Dolayısıyla en ciddi zararı da Müslümanlar gördü 

diyebiliriz. Darbe İsâmi Hareketliliği sekteye uğrattı. 

Gelişen, kat edilen mesafe İsâmi yükseliş için savrul-

maya maruz kaldı. Buna bağlı olarak imanın en önemli 

gereği olan hareket, aksiyon (cihat) ruhuna darbe 

indirdi. Fikirsel anlamda devrimci ruhu öncelik hedef 

olarak görenler fikirsel anlamda da savruldular. İsâmi 

camia açısından bu çok önemli bir darbedir. Bu sav-

rulma üzerinden 16 yıl geçti, hâlâ toparlanamıyoruz, 

kendimize geldik, gelişmeler var ama hâlâ zorlanıyo-

ruz. Üniversite, lise ve hatta ilkokula kadar öğrenci 

kitlesi zarar görmüştür. Kamuda çalışan işçiler ve hatta 

özel sektörde çalışan işçiler dahi zarar görmüşlerdir. 

Akademisyenler, düşünce adamları, bilim adamları 

zarar görmüştür. 28 Şubat düşünen, akleden, fikir üre-

ten ve bunu yaşama yaymaya çalışan tüm kesimleri 

mağdur etmiştir. Bu sistematik saldırıya karşı kimliğiyle 

duran demokrat, liberal, özgürlükçü her kim varsa 

mağdur etmiştir. Kişisel anlamda gördüğüm zararlar 

var. Üniversiteden yasaktan önce mezun olduğum için 

öğrenciliğimde örtü problemi yaşamadım. Sonraki 

dönemde başörtüsünü yasakladılar. Hukukçu/avukat 

olarak yaşadığım ciddi sıkıntılar oldu. Adliyelerde, baro 

odalarında tartaklandığım oldu. Baro odalarına alınmı-

yorduk, duruşmalara katılamıyorduk, kalemlerde aşa-

ğılanıyorduk. Başörtümü ardımdan çekmek suretiyle 

saldırıya uğradığım bile oldu. Başörtülü bir hukukçu 

olarak 28 Şubat’ın ve zihniyetinin mağdur ettiği biri-

siyim. Bahsi geçen dönemde kamu kurumunda çalı-

şıyordum. Başörtülü olduğum için Hukuk Müşavirliği 

tarafından Valiliğe ihbar edildik, hakkımızda soruştur-

ma açıldı. Ciddi bir başörtüsü direnişi başladı. Beyazıt 

direnişin sembolü haline gelmişti. Elimizden geldiğince 

orada olmaya çalıştık. Onurlu bir direnişti Başörtüsü 

Direnişimiz. Ciddi mücadeleler veren kardeşlerimiz 

vardı. Yanımızdan aynı zulme maruz kalan Başörtülüler 

geçti, “ne yapıyorsunuz, eğitim her şeyden önemli değil 

mi, ne ifade eder bu eylemler?” dediler. 28 Şubat kimi-

lerinin içine kadar işledi, saflar çok netleşti. Allah kul 

ilişkisi nedir, imtihan nedir’i onur ve izzet nedir gibi 

soruların cevaplarını bu süreçte daha net şekilde öğren-

dik aslında. Müslümanlar adına böyle de bir hayrı var. 

Hepimiz bir imtihandan geçtik. O dönem Başörtüsü 

Direnişine destek veren, öncü olan, izzet sahibi kardeş-

lerimizin hepsini hürmetle selamlıyorum!
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Av. Cahide Gülnur Sarı: 28 Şubat şahsım adına 

hayatıma yön veren, kişiliğimi şekillendiren bir darbe 

oldu. 28 şubat döneminde ilkokuldaydım 8 yıllık 

kesintisiz eğitimden kaçabilmek ve imamhatip lise-

sinde okuyabilmek için bir sene ailemden uzakta 

şehir dışında okumak zorunda kaldım. Üniversitede 

öğrenciliğimi yaşayamadım, avukatlık stajımı örtülü 

yapabilmek için şehir dışına nakil aldırmak zorunda 

kaldım. Ama tüm bunların neticesinde mütekebbir 

komutanların, politikacıların ve bürokratların “Bin yıl 

sürecek” zannettikleri darbe sayesinde İsâmi ve politik 

bilincim gelişti. Ortaokulu okuduğum imam hatip 

lisesinde örtü ve katsayı problemi yaşamaya başlayınca, 

inançlı insanların hizmet aldığımız hastanelerde bile 

aşağılandığına şahit olunca hukuk okumaya karar ver-

dim. Acılar insanı büyütüyor, önümüze konan engeller 

aynı zamanda bir mücadele bilinci oluşturdu. Rabbim 

çabalarımızı zayi etmedi nasib oldu avukat oldum 

ve hayatımın en karanlık günlerini yaşatan Kemal 

Gürüz’ün, Çetin Doğan’ın, Çevir Bir’in sanık olduğu 

davada müşteki vekilinin verdiği yetki ile duruşmalara 

girdim. Bu anlamda 28 Şubat benim ve benim gibi bir-

çok insanın hayatında çok büyük rol oynamıştır. Genel 

anlamda tanımlayacak olursak aslında 28 Şubat bir nevi 

atanmışlar ve seçilmişler meselesiydi. Resmi kimliğin 

‘kurucu güçleri olan ‘asker ve sivil bürokrasi’ kendine 

ait bir ‘sermaye’ sınıfı oluşturmayı başardı. Ardından 

bu üçlünün desteğiyle ‘aydınlar’, ‘üniversiteler’ ve 

‘medya’ resmi kimliği topluma pompaladı. 28 Şubat’ın 

ekonomik hedefini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu 

darbe yaşadığımız toprakların politikasından ekonomi-

sine, hukukundan eğitimine ve ahlaki ilkelerine varana 

kadar tüm alanlarda hâkim olacak değerler sisteminin 

kavgası için yapılmıştır. Tanzimat döneminden bu yana 

esas alınan ve Cumhuriyetin kuruluşu ile resmi ideoloji 

haline gelen zihniyet İsâmi değerleri hedef aldı. Batı kar-

şısında düşülen acziyeti aşmak için geliştirilen benzeme 

politikası neticesinde çizilen kimlik oldukça otoriter bir 

tarzda topluma sunulmaya, dayatılmaya çalışıldı.  Bu 

zihniyetin kendince çizdiği bir plan vardı ve bu plan 

projenin hayata geçirilmesinde önüne çıkan her türlü 

düşünceyi ezmek yok edilmek istendi. Mezkur zihniyet 

insanları projesi çerçevesinde aynılaştırmak için halkın 

değerleri ile çatıştı, seküler bir sistem oturtularak Batılı 

değerler dikte edilmek istendi. Bu proje kapsamında da 

çizilmiş bir modern kadın algısı vardı. Bizler bu algıya 

ters düşen, ivedilikle dönüştürülmesi gereken insanlar-

dık. O nedenle 28 Şubat’ın izleri Müslüman kimlikli 

kadınlar üzerinde daha görünür şekilde tezahür etti. 

İnsanlar işlerinde baskılara ve kovulmaya kadar vara-

cak yaptırımlara maruz kaldılar. Okullarından atıldılar, 

devam edenler çok ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadı 

vs. Kraldan çok kralcı devlet ancak bizimdir zihniyeti 

kendi varlığını devam ettirmesi noktasında tehlike 

gördüğü için devletin kendisine sağladığı güçle halkı 

ezmeye çalıştı. Ama elhamdülillah bunu başaramadı-

lar, hiçbir zaman da başaramayacaklar. O dönemde 

Müslümanlar arasında çok ciddi savrulmalar yaşandı 

bu savrulmaların neticelerini halen yaşıyoruz. İnsanlar 

inandıkları değerler içi onur duymaktayken birilerine 

hep açıklama ihtiyacıyla ezildi. 

Av. Fatma Benli: Sivil toplum temsilcisi ve Başörtülü 

bir avukat olarak karşılaştığım hak ihlalleri oldu o 

dönem içerisinde ve hâlâ devam eden. Ama her şeyden 

evvel şunu açıkça ifade etmeliyiz ki, bugünün bakış açı-

sıyla 28 Şubat’ı anlamak çok mümkün değil. 28 Şubat’ı 

ülkenin tamamında uygulanan toplumsal mühendislik 

hareketi olarak değerlendiriyorum. Tek cepheli bir 

hareket değil, çok yönlü bir kuşatmayı ifade ediyordu 

28 Şubat. Ama bu hareketlerden en ağırı ve en uzun 

süreni Başörtüsü oldu. 1997 yılından 2010 yılına kadar 

kesintisiz olarak 13 yıl kadar bir süre kesintisiz olarak 

üniversitelerde başörtüsü zulmü/yasağı sürdü. Bu yasa-

ğın karşılığı hiçbir kadının, sadece öğrenci olarak da 

değil, ziyaretçi olarak da kampüse girememesi demek. 

Daha birkaç ay önce Kamuda Başörtüsü serbest bıra-

kıldı. Bunca yıl süren bir zulüm. Milletvekillerini daha 

yeni yeni konuşuyoruz, memurların Başörtülü olarak 

görevlerini yapabilmelerinde dahi birçok sorunla kar-

şılaşıyoruz. Şuan üniversitelere bakarak nasıl olmuş da 

bu kadar uzun süre bu kampüslere örtülü girilmemişi 

anlamak mümkün değil. Başörtüsü yasağından önce 

Üniversitede öğrenciydim. Dönemin YÖK Başkanı 

Kemal Gürüz Marmara Üniversitesi Rektörü’nü istifaya 

zorladı ve yeni gelen rektör hemen başörtüsü yasağına 

başladı. Bir gün bana da gelseler ve deselerdi ki “bir 

gün gelecek seni başörtünle, hatta mezun olduğunda 

anneni de örtülü olarak almayacaklar!” inanamazdım. 

Çok kısa süre bir süre içerisinde Türkiye çok etkin 

kanallar yoluyla muazzam bir değişim yaşadı. İnsanlar 

bu süreçte yasaklara karşı normalleşti. Hatta başör-

tülüler, yasaktan mağdur olanlar dahi yasağı kendi 

zihinlerinde normalleştirdiler. 28 Şubat’tan alınması 

gereken en önemli ders, yasağa karşı toplumun zih-

ninde yerleşen yasağın normalleşme halidir. Başörtüsü 
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mağdurlarından 28 Şubat döneminde öğrenci olan 

bir hanım kardeşimiz o dönem bir bankaya gidiyor, 

Banka memuresi, gişe görevlisi kendisinden başörtü-

sünü çıkarmasını istediğini söylüyor. Başınızı açmanız 

gerek diyor. Sürücü Kursu’na başörtülü bir fotoğraf 

veriyor yine bir müvekkilim, Milli Eğitim Müdürü başı 

açık fotoğraf versin diyor, imzalamıyor belgelerini. 

Kimlik yani bu, başı açık vermediği için fotoğraf ehli-

yet alamadı bu hanım. İmam Hatip Lisesi mezuniyet 

töreni olacak, mezuniyet törenine geleceklerden müdür 

imzalı kâğıt alıyor, başörtülü gelmeyeceklerine dair. 

Oyuncak dükkânına başörtülü almıyorlar. Özel bir otel 

başörtülüleri almıyor. İstanbul Üniversitesi Botanik 

bahçesine almadılar başörtülüleri. Bütün başörtülüleri 

öldüremezsiniz, ne yapacaktınız? Hepimizi öldüre-

cek miydiniz? Sürekli sürekli bir zulüm. Adliyelere 

çarşaflı almamaya başladılar, başsavcı talimat vermiş 

çünkü. Tanık, sanık, mağdur çarşaflı ise, çarşafı çıkar-

mak zorunda kalıyor. AK Parti iktidarıyla beraber 28 

Şubat’ın yasakçı uygulamaları hızla kaldırılmaya ve bir 

normalleşme ortamına doğru adımlar atılmaya başlan-

dığını söyleyebiliriz. Fakat başörtülü kadınlara karşı 

13 sene kesintisiz bir yasak sürdü. 97 yılından itibaren 

yasak başladıktan sonra on binlerce başörtülü üniver-

site öğrencisi vardı. Yasaklarla muhatap olan ilk kesim 

başını açmak yerine evlerine döndü, eylemlere katıldı, 

dolayısıyla üniversitede derslerini takip edemediği için 

devamsızlıktan kaldı. Birçok insan yurt dışına okumaya 

gitti. Çoğunluk ise evlerine döndü. Kimi örtülü memur 

ve öğrenciler adi bir suçlu gibi hakim karşısına çıkarıl-

dı. Birden meslekten atılanlar oldu, sağlık güvenceleri, 

sosyal güvenceleri, maaşları kesildi insanların. Tüm 

Türkiye yıllarca bu sorunları tartıştı, bütün bir ülke bu 

süreçten mağdur oldu aslında, zarar gördü. Askerden 

ihraç edilenler oldu. Kaymakam eşlerinin başı örtülü 

olmalarını hazmedemediler. İsâm’ın bir gereği olan 

Başörtüsüne savaş açtılar, İsâmi söylemin yükselişi-

nin acısını Müslümanlardan 28 Şubat’ta çıkardılar. 

Müslümanları sindirmeye çalıştılar. Türkiye’de 16 yıl 

boyunca Türkçe ezan okundu, bunca yıl başörtüsü 

yasağı, 28 Şubat zulümleri sürdü ama Türkçe ezan 

kalktı, başörtüsü yasağı da kalktı, zulümler de bitecek 

bu ülkede. 28 Şubat çok yönlü bir operasyondur ve 

en büyük operasyon İsâmi kimliğin bir gereği olan 

Başörtüsüne karşı sürdürüldü. Yasaklar milyonlarca 

insanı el ele tutuşturdu, protestolar, mitingler, eylem-

ler, direniş sürdü, Ankara’ya yürüyüşler gerçekleşti, 

dilekçeler verildi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 

gidildi. Leyla Şahin Davası vardı. BM’ye gidildi. Ama 

direniş hiç bitmedi. Sakarya, İzmit’te haftalarca sürdü 

direniş. Ama AK Parti iktidarıyla beraber görünürlü-

ğünü yitirdi. Herkesin imtihanıydı, herkes yaptığıyla 

Rabbimizin karşısında hesabını verecektir. Her bireysel 

örnekte insanlar tek tek bir testten geçtiler. 15 yaşında 

bir kız çocuğu ödül aldı örtüsüyle, Kaymakam o kızı 

platformdan indirdi, ama o kız Kaymakama döndü ve 

beni neden indirdiniz diye hesap sordu. Haklarımız 

ihlal edildi, zulme maruz kaldık ama bir yandan da 

hak mücadelesi vermeyi öğrendik. Kazançlarımız var, 

kaybettiklerimiz var.

Meryem Eren: 28 Şubat darbesi İsâmi kimliği hedef 

alan, toplumu kendi arzularına göre yapılandırmayı 

planlayanların gerçekleştirmiş olduğu bir darbe. 28 

Şubat başörtüsü üzerinde yoğunlaşılmasına karşın 

vakıfların, derneklerin, yeşil sermaye olarak nitelendir-

Av. Figen Şaştım: “Darbe İsâmi Hareketliliği sekteye uğrattı. Gelişen, kat edilen 
mesafe İsâmi yükseliş için savrulmaya maruz kaldı. Buna bağlı olarak imanın en 
önemli gereği olan hareket, aksiyon (cihat) ruhuna darbe indirdi. Fikirsel anlam-
da devrimci ruhu öncelik hedef olarak görenler fikirsel anlamda da savruldular. 
İsâmi camia açısından bu çok önemli bir darbedir. Bu savrulma üzerinden 16 yıl 
geçti, hâlâ toparlanamıyoruz, kendimize geldik, gelişmeler var ama hâlâ zorla-
nıyoruz. Üniversite, lise ve hatta ilkokula kadar öğrenci kitlesi zarar görmüştür. 
Kamuda çalışan işçiler ve hatta özel sektörde çalışan işçiler dahi zarar görmüşler-
dir. Akademisyenler, düşünce adamları, bilim adamları zarar görmüştür. 28 Şubat 
düşünen, akleden, fikir üreten ve bunu yaşama yaymaya çalışan tüm kesimleri 
mağdur etmiştir.
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dikleri ekonominin, imam-hatiplerin, Türkiye’deki üni-

versitelerde öğrenim gören, el-Ezher Üniversitesi’nde 

okuyan öğrencilerin, kuran kurslarının, sivil inisiyatifin 

olumsuz olarak etkilendiği çok vahim bir dönemdi. 

Bu süreç içerisinde başörtülü Müslüman kadınlar en 

büyük darbeyi aldılar diye düşünüyorum. İnancını 

yaşamak isteyen ve bu şekilde giyinmeyi tercih eden 

Müslüman kadınlar tarihteki en büyük zulme maruz 

kaldılar. Kamusal alan diye ortaya attıkları tabirle 

neredeyse evlerimizin balkonuna bile başörtülü çıkıp 

çıkamayacağımız tartışılır hale geldi. Görevlerinde, 

okullarında başarılı olan kadınlarımız, kızlarımız sırf 

başörtülü oldukları gerekçesiyle hak ettikleri derece-

leri alamadılar. Çocuklarımızın geleceğinden çaldılar. 

Onları istedikleri ve hak ettikleri şekilde okutmamız 

mümkün olmadı. Kazandıkları okullarda okuyamadılar 

ya da imam hatiplere ve meslek liselerine getirilen hak-

sız katsayı zulmüyle kazanabilecekleri okullardan mah-

rum edildiler. Kazanabilenler de ikna odaları kurulmak 

suretiyle bu okullarda başörtüleriyle okuyamayacakları-

nı acı bir tecrübe ile öğrendiler. Hastanelere, adliyelere 

hizmet almak için bile bu şekilde giremediler. Özellikle 

öğretmenler üzerinde oluşturulan baskı bizleri ya istifa 

etmeye mecbur etti ya da memuriyetten men edilmek 

suretiyle çalışma hayatımıza son verdi. Bizlere bu 

zulmü reva görenler görevden ihraç edilme sebebini de 

kamusal alanda huzursuzluk çıkarmak olarak niteledi-

ler. Bu dönem bir insanın sadece 16-17 yılını değil tüm 

geleceğini etkileyen vahim kararlarla dolu bir süreç. 

Daha sonra getirilen aflarla da birçok şeyin telafisini 

yapmak mümkün olmadı. Aradan geçen zaman insan-

ların hayatlarını farklı şekillendirmelerine sebep oldu. 

Ataması yapıldığı halde okulun bahçe kapısından bile 

içeriye alınmayanlar görevlerine başlayamadılar, yüksek 

lisans eğitimi görenler yarım bırakmak zorunda kaldı-

lar, zaten birçoğu da devam ettikleri okuldan mezun 

bile olamadılar. O dönemde yaşadığımız mağduriyet-

lerin giderilmesi için açtığımız davalar yargının yanlı 

kararları yüzünden olumlu neticelenmedi. Yaşanan 

ne varsa bu darbeye kim nerede ve nasıl yakalandıysa 

yakalansın inşallah Allah katında kazanç hanesine bir 

şeyler eklemiştir. Bizler bu dünyanın bir imtihan yeri 

olduğuna inanıyoruz yaptıklarımızdan ve yapabilecek 

olduğumuz halde yapmadıklarımızdan sorumluyuz. 

Haksızlığa maruz kaldık ve bu haksızlığın giderilmesi 

için hukuki mücadelemizi mutlaka vereceğiz.

28 Şubat Davası hakkında genel bir bilgilendirme 

yapabilir misiniz?

Reşat Petek: 28 Şubat Soruşturması 2012 yılın-

da, yargılaması ise 2013 yılında başladı. 481 mağdur 

müşteki var bu davada. Başlangıçta 75’i tutuklu olmak 

üzere 103 sanık vardı. Bu sanıklardan 28 Şubat döne-

minin YÖK Başkanı Kemal Gürüz dışındaki tüm sanık-

lar silahlı kuvvetler mensuplarından oluşuyor. İçlerinde 

emeklileri var, muvazzaf askerler var. Geçtiğimiz gün-

lerde 30. Duruşması yapıldı davanın. 30. Duruşmaya 

kadar beşer onar tahliyeler gerçekleşti. Adli kontrol 

kapsamında bırakılanlar var. Tutuksuz olarak yargı-

lamalar sürüyor. Şuanda yalnızca beş tutuklu sanık 

kaldı. Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanlığı, 

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, MGK Genel 

Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı ve YÖK Başkanlığı başta 

olmak üzere ilgili tüm kurumlara yazılar yazılmış, 

soruşturma konusu edilen dönemle ilgili yazışmalar, 

toplantı tutanakları, raporlar ile tüm bilgi ve belge-

lerin gönderilmesi istenmiştir. İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca, kamuoyunda Ergenekon ve Balyoz 

adıyla bilinen soruşturmaları kapsamında yapılan ara-

malarda elde edilen tüm bilgi ve belgeler ile Batı Çalışma 

Grubu ile ilgili olabileceği değerlendirilen tüm bilgi ve 

belgeler ile müşteki Tamer Tatar’ın İstanbul CMK’nun 

250. maddesiyle görevli Cumhuriyet Başsavcı vekilliği-

ne teslim ettiği ve kendisine kargo yoluyla tanımadığı 

bir kişi tarafından gönderildiğini iddia ettiği ıslak imzalı 

belgeler ile Genelkurmay Başkanlığı antetli CD soruş-

turma dosyasına gönderilmiştir.  İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca gönderilen ıslak imzalı belgeler ile 

iddianame içeriğinde “Genelkurmay antetli CD” olarak 

geçecek olan CD’nin incelenmesinden; Genelkurmay 

Başkanlığında “Batı Çalışma Grubu” adıyla bir yapılan-

manın kurulduğu tespit edilmiştir. 

28 Şubat Davası’nın seyri hakkında genel anlamda 

ne düşünüyorsunuz?

Av. Figen Şaştım: Bin sekiz yüz küsür sayfalık 

bir iddianameden oluşuyor dava. Bu iddianameye 

çok ciddi bir emek veren, özveriyle delilleri toplayan 

davanın savcısının çabası yadsınamaz. Savcı Bey 28 

Şubat darbecilerinin veya zihniyetinin ciddi anlamda 

yargılanmasına inanmış bir hukuk insanı. Bu anlamda 

her şeyden önce onun hakkını teslim etmek gereki-

yor. Fakat Kamuoyunda iddianame çok güçlü, devlet 

zaten gerekeni yapar, yapacaktır denilerek davaya 

gereken ilgi gösterilmiyor. Kamuoyunda bunu söyle-
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yen hukukçular da var, hukukla ilgisi olmayanlar da 

var. Mantık ve gerçeklikten uzak kalmış bu kimseler 

romantik bir hale kaymış durumda. İddianamenin tek 

başına iyi olması yeterli değildir. İddianame hazırlan-

mış, hâkimlere teslim edilmiş. O vakit burada savcı-

nın arkasında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. 

Benim hâkim heyetinin tarafsızlıkları konusunda ciddi 

tereddütlerim var. Aktif olarak bir haftadır bu davayı 

takip ediyorum. Ciddiyetsiz, “adil yargılanma” ilkesi-

ne aykırı birçok hareketle karşılaştım. Sanıklara sanık 

denmeyen, hürmet edilerek “sayın” şeklinde hitap edi-

len, sanıkların gülüştüğü, altlarına minder verilen bir 

yargılama ortamı var. Duruşma salonlarında telefonla 

konuşmak yasaktır normalde, tutuksuz yargılananlar 

telefonla konuşuyor bu davada. Davada Çetin Doğan 

Avukat Cahide Gülnur Sarı ve bana ciddi bir psikolojik 

baskı uygulamaya çalıştı. Mağdur avukatları sürekli 

suretle bize doğru bakıyor, sırıtarak, uzun uzun adam 

bize bakıyor, baskı kurmaya çalışıyor, bizde inatla ken-

disine baktık, artık kendilerinden korkmuyoruz, biz 

Hakk’tan korkarız yalnızca. Korkmadığımızı görünce 

Çetin Doğan bir daha bize bakamadı. Reddi hakim 

talebinde bulunduk ama heyet bunu kabul etmedi. 

Tamamlanmış bir suç var ortada, duruşma salonunda 

tehditkâr bir tavır var ama bu isimler tuhaf bir şekilde 

tahliye ediliyor, beraat etmediler ama tahliye ediliyor-

lar. “Batı Çalışma Grubu2ndan haberdar değildik, biz 

hiçbir çalışmanın içinde bulunmadık, Erbakan kendisi 

istifa etmiştir, MGK belgesini imzalatmadık.” diyorlar, 

bütün suçları reddediyorlar. Ama bunların hepsi devlet 

tarafından belgelendi. Bu reddetmeleri bir şey ifade 

etmez, hepsi belgeli. Meral Akşener’e bir tehdit savur-

muştu Çetin Saner o dönem. O tehdidi sanığa sorul-

du, Çetin Saner hadsizlik ettim dedi, kabul etti, fakat 

madem dedi, böyle bir cümle ettiysem neden beni dava 

etmedi Sayın Akşener, dedi. Böyle küstahça açıklamalar 

içinde sanıklar. Meral Akşener o dönem dava etseydi ne 

demektir? Siz bütün yargı mensuplarını sindirmiştiniz, 

brifingler vermişsiniz kime, nerede, ne davası açacaktı 

Akşener? Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet 

Köksal, Sincan’da tankları yürüttü. Kendisine soruldu, 

“bunu yapmaktaki amacınız ne diye… “Amaç yok” 

diyor Hikmet Köksal, “sıradan bir uygulamaydı!” dedi. 

“Halkımız bunu güzelce izledi, hoşuna gitti halkımı-

zın.”, diyor. “Rutinse madem, 4 Şubat’tan önce veya 

sonra tank yürüttünüz mü o yolda?” şeklinde bir soru 

da ben sordum. “Hatırlamıyorum.” dedi. Hakim o esna-

da, çapraz sorgu yapması gerekir, hakim soruyu önem-

semedi bile. MGK’nın hiçbir zaman birinci gündemi 

irtica olmadı diye mahkeme heyetini kandırıyorlar. 

Ama biz belgelere ulaştık, çok defa birinci sıra İrtica ile 

mücadele gündem olmuş. İlhan Kılıç altına imza atmış. 

Sordum kendisine, Genelkurmay’dan gelen bir belgey-

di, ama kabul etmedi. Açıkça yalan söylediler. 

Reşat Petek: Burası benim açımdan oldukça önem-

li. Öncelikle belirtmek gerekir ki, 28 Şubat dava-

sı yalnızca açılan bu davadan ibaret değil. Ankara 

Cumhuriyet Başsavcısı’nın iddianamesinden anladığı-

mıza göre soruşturma devam ediyor, savcılık aşama-

sında. Soruşturma devam ederken, yapılan operasyon-

larla, şuanda yargılananlar tutuklandığı için, tutuklu 

olarak daha fazla bir mağduriyet oluşturmamak için, 

103 sanık hakkındaki dosyayı tefrik ederek (ayırarak) 

onlarla ilgili ilk iddianameyi açtığını söylüyor savcı. 

Ama asıl soruşturma kaydının devam ettiğini iddia-

nameden çıkarabiliyoruz. Demek ki 28 Şubat davası 

burada kalmayacak. 28 Şubat Davası, özü itibariyle 

Batı Çalışma Grubu ile alakalı olan kesime karşı açıl-

mıştır. Ama 28 Şubat’ın sivil aktörleri diyebileceğimiz, 

28 Şubat darbesine iştirak eden, destek veren, sürecin 

hazırlanmasında tahrikçi, teşvikçi olan, finans sağlayan, 

medya desteği sağlayan ve her aşamada organize olan, 

örgütlü olan ve genel olarak aralarında bu darbenin 

gerçekleşmesine hizmet eden Medya, Üniversite, STK, 

Beşli Çeteleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. 28 

Şubat’ın diğer ayakları nerede? Hep askere mi kaldı 

iş? Beşli çeteye, medyaya, sivil toplum örgütlerine, 

üniversitelere neden soruşturma yapılmıyor? Haklı 

sorular bunlar. Fakat Hukuk açısından baktığımızda 

iddianameden soruşturmanın devam ettiğini açıkça 

anlayabiliyoruz. Yani 28 Şubat operasyonlarının devam 

edeceğini söyleyebiliriz. Belgeler toplanıyor, bilgiler 

elde ediliyor. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma 

kimlere uzanır, kimler iddianameye uzanır bu hususta 

toplumun ayık olması gerekiyor. Toplum 28 Şubat 

davasına ne kadar ilgi gösterirse o derece 28 Şubat 

darbesinden ve çetelerden hesap sorulacaktır. Mevcut 

davada ben müşteki konumdayım, Tansu Çiller, Merve 

Kavakçı, dönemin bazı siyasileri, üniversite öğretim 

üyeleri olmak üzere toplam 481 kişi var şikâyetçi ola-

rak. Ama biz çok iyi biliyoruz ki 28 Şubat’ın mağdur 

ve müştekileri çok daha fazla. Davayı takip konusunda 

en azından “Ben de Mağdurum!” demek konusunda bir 

gaflet içerisindeyiz. Nasıl olsa diyorlar, biz oyumuzu 

vermekle bu sorumluluğu üzerimizden attık, gerisini 
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devlet, hükümet yapsın… şeklinde bir geri çekilme 

olduğunu görüyoruz. Hukuki durum, özellikle hukuk-

çu olmayanlar tarafından kendilerince haklı bir tarafı 

var, yeterince bilinmediği için şöyle bir beklenti var: 

Balyoz, Ergenekon davasında vatandaşın şikayetleri 

üzerine bu davalar yürümedi, diyorlar. Bir ihbar, bir 

gazeteci ihbarı ve belgeleri vermesi üzerine soruşturma 

açıldı ve sonuçlandı bile. 29 Şubat’ta böyle gider, diye-

rek düşünüldü. Bu bir yere kadar doğrudur.

Av. Cahide Gülnur Sarı: 28 Şubat davasının 

seyri hukuki anlamda sıkıntılı gidiyor. İddianamenin 

kabulünün ardından sanıkların savunmasına geçildi. 

Mahkeme heyetinin yanlı olduğunu düşünmek iste-

miyorum ancak belki de karşılarındaki sanıkların bir 

zamanlar sokaklarda tank yürütebilecek, koskoca bir 

ülkenin başbakanını dahi tahakküm altına alabilecek 

kadar güçlü olmaları sebebiyle üzerlerinde bir baskı 

hissediyor olabilirler. Duruşma salonunda müşteki 

vekilleri ile savcı; müdafilerin ve sanık yakınlarının 

sözlü tacizlerine maruz kalıyor. Mahkeme başkanı 

sanıklara ve müdafilere gösterdiği tavrı müşteki vekil-

lerine göstermiyor maalesef. Ben Hukukçu Kadınlar 

Platformu’nun da üyesi olduğu 28 Şubat Platformu 

adına duruşmaları şimdilik birkaç gün takip edebildim. 

Duruşmada kesinlikle adil yargılama ilkesi zedelenmiş 

durumda. Bu anlamda davanın sahipsiz kalmaması 

gerektiğini o dönemde dolaylı ya da doğrudan mağdur 

olan herkesin davaya müdahil olmaları gerektiğini 

düşünüyorum. Mühim olan sadece iddianame değil, 

Türkiye’nin artık darbelere en ağır şekilde hukuki 

tepkiyi gösterebilecek bilinç düzeyine ulaşması ve 

bunu göstermesi gerekiyor. Şunu da eklemem gerek, 

duruşmalara bizden önce katılan başörtülü avukat 

arkadaşlarımızın bizlere aktardıkları izlenimler çok 

daha olumsuzdu. Ancak bizlerin davaya sahip çıkmaya 

başlamasıyla sanıkların kibrinin az da olsa kırılmaya 

başladığını gözlemledim. Bu anlamda davanın sahipsiz 

kalmaması gerektiğini o dönemde dolaylı ya da doğ-

rudan mağdur olan herkesin davaya müdahil olmaları 

gerektiğini düşünüyorum. Mühim olan sadece iddia-

name değil, Türkiye’nin artık darbelere en ağır şekilde 

hukuki tepkiyi gösterebilecek bilinç düzeyine ulaşması 

ve bunu göstermesi gerekiyor.

Meryem Eren: 28 Şubat davası kamuoyunda 

sanki bitirilmek isteniyor gibi bir izlenime sahip. Ama 

hukukçularımızın yaptığı açıklamalar sayesinde duru-

mun böyle olmadığını görüyoruz. 103 sanıklı davada 

tahliyelerin olması bizi yanlış düşünmeye sevk ediyor. 

Tahliyenin beraat etmek olmadığını tekrar etmek sanı-

rım içimizi biraz olsun rahatlatacaktır. Şu bir gerçek 

ki bu darbe milyonların hayatını etkileyen bir süreçti. 

İşin garibi davanın seyrine bakıyorum da bu davaya 

müdahil olan bu süreçten olumsuz etkilenen kimse 

olmamış zannına kapılıyorum. Bizim en büyük hata-

mız belki de hak taleplerimizi mahkeme-i kübraya 

havale etmek. Öğretmenler olarak üzerimize düşen 

sorumluluğu yerine getirebilmek adına 28 Şubat darbe-

siyle memuriyetten men edilmiş, istifa etmek zorunda 

kalmış,  görevine hiç başlayamamış arkadaşlarımızı 

bir araya getirebilmek beraberce haklı mücadelemizi 

yürütmek için 28 Şubat Öğretmenleri Platformu’nu 

kurduk. Ayrıca 28 Şubat platformu ile birlikte bir yol 

haritası çiziyoruz. Adaletin var olduğuna inancım tam. 

Eğer biz haklı davamızın takipçileri olursak dava lehi-

mize sonuçlanacak ve bu ülke bir daha böyle darbelere 

tanıklık etmeyecek.

Av. Yasin Şamlı: Dava süreci maalesef çok kötü 

gidiyor. Bu davanın mağduru kimseler bu davaya 

neden bu kadar ilgisizler, bunun üzerinde ciddi şekilde 

kafa yormak gerekiyor. Tahliyeler oluyor, tutuklu sanık 

sayısı beş kişi kaldı. Tahliye beraat değildir. Tutuksuz 

yargılananlar da bu davanın neticesinde ceza alabile-

ceklerdir. Toplumda bir kafa karışıklığı var bu adam-

ları neden bırakıyorlar şeklinde? Tutuksuz yargılanıyor 

bu kimseler. Mahkeme heyeti tutuklunun durumunu 

her şeyin önünde tutuyor. Davanın seyrine bakarsak, 

duruşmalarda yaşananlara bakarsak, kamuoyunda bu 

davaya verilen tepkilere bakarsak, davanın iyi gitmediği 

çok net olarak görünüyor. Fakat bu suçun en büyük 

delili mahkeme kararları ile zaten ortada. Başörtülü 

öğrenciler mahkeme kararlarıyla atıldı. Haklarında 

açılan bir sürü soruşturma var mağdurların. Ordudan 

atılan subaylar YAŞ kararlarıyla atıldı. Bunlar devletin 

belgeleridir. Ama yine de mağdurların bu davaya sahip 

çıkmaması çok hazin bir durum. Vakıf ve dernekler 

hakkında kapatma davaları açılmış, bu dernek ve 

vakıfların temsilcileri nerede? Suçtan zarar görenler 

nerede? Bu nasıl bir duyarsızlıktır anlamak mümkün 

değil! Mağduriyetler dile getirilmeli mahkemede. Bu 

çok önemli. Duruşmaları sürekli takip eden avukatlar, 

sanıklara sanık bile denmediğini ifade ediyorlar. Adil 

yargılanma ilkesine çok aykırı şeyler oluyor. Mahkeme 

heyeti kesinlikle tarafsız olmaları gerekiyor. Tarafsız 
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olmak yetmez. Tarafsız da görünmek zorundadırlar. 

Tarafsız görünemiyorlarsa bu bile Adil Yargılanma ilke-

sine aykırılık ortaya çıkar. 

Av. Fatma Benli: 28 Şubat duruşmaları başlama-

dan önce 1-1.5 yıl tutuklu olanlar vardı. Kamuoyunda 

tahliyeler gerçekleşiyor, ne oluyor diye bir endişe var. 

Bunda endişe edilecek bir şey yok. Türkiye’de Ceza 

davaları devam ederken yargılama uzun sürdüğü için 

uzun tutukluluk süreleri ortaya çıkıyor. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nden birçok kez uyarı almışız. 

Uzun tutuklulukta çok fazla mağduriyet çıkıyor ortaya. 

Bu konuda mahkemeler daha fazla uyarı almamak için 

uzun tutukluluk yerine, tutuksuz yargılanma yoluna 

gidiyor. Hukuk düzenimizde Ceza davası devam eder-

ken, belli kriterler, mesela delillerin karartılması tehli-

kesi, kaçma ihtimali yoksa tutuksuz yargılanma esastır. 

Normal olan budur. Batı Çalışma Grubu şuan yargıla-

nıyor, her şeye erişebilen adamlar bunlar, soruşturma 

aşamasında bu adamları tutuksuz yargılamış olsaydınız 

muhtemelen deliller karartılabilirdi. Ama şuan kovuş-

turma aşamasına geçildi. 1200 sayfa iddianame yazılı, 

deliller toplandı. İçeride tutuklu olmalarının çok fazla 

anlamı yok. Tutuksuz yargılanma ile tutuklu yargı-

lanma arasında çok fazla bir fark yok. Onlarca klasör 

belge var, birçok belge var, TBMM Darbeleri Araştırma 

Komisyonu raporları var. Her şey apaçık ortada. Batı 

Çalışma Grubu’nun Medya, Üniversite ve daha birçok 

yere talimat verdiği belgeler var. Balyoz, Sarıkız, Ay Işığı 

darbe girişimleridir. Başarısız oldular ama yine de çok 

yüksek cezalar aldılar. Ama 28 Şubat gerçekleştirilmiş 

ve bir hükümet düşüren darbedir.

Reşat Petek: Davayı vatandaş adına Cumhuriyet 

Başsavcısı takip edecek, ama bu dava üzerinden tam 

13 yıl geçmiş. 13 yıl sonra, ulaşabildiği belgeleri, delil-

leri, mağduriyetleri bu dosyaya koyuyor. Birisi çıkıp 

“ben de mağdurum!” demezse yeterli delil çıkabilir 

mi? Çıkmaz. Bu noktada bu işin mağdurları kimlerse, 

kim olmuşsa, hangi Müslüman bu işten zarar görmüşse 

bu davayı takip etmek ve davanın aydınlatılmasında 

sorumluluk üstlenmelidir. Belki çok daha geniş bir 

ekip çalışmasıyla bu işin örgütlenmesi gerekiyordu 

aslında ama olmadı. Ama Batı çalışma grubu adına 

hâlihazırda duruşmaları devam eden davaya ait çok 

miktarda belge, delil var. Sanıkların pek çoğu illegal 

toplantılara katıldık, toplumu yönlendiren, tahrik eden 

pek çok toplantılara iştirak ettik diyorlar, fakat biz bir 

hiyerarşik düzen içerisinde bu toplantılara katıldık 

diyorlar. Komutanlar emretti biz yaptık diyorlar, inkar 

edenler de var. Diğer davalardan farklı olarak bu dava-

nın bir özelliği daha bu davanın gerçekleşmiş bir darbe 

üzerine kurulmuş olmasıdır. Diğerleri mesela Balyoz 

davası, bir darbe teşebbüsüdür. Ergenekon davası 

Türkiye’de darbelerin zeminin hazırlanması için ülkede 

kaos ortamı oluşturmaya yönelik faili meçhul cinayet-

lerden, her an bir kargaşa ortaya çıkaracak alt yapıyı 

örgütlü bir şekilde yöneten ekibin yargılanmasıydı. Bir 

zihniyetin yargılanmasıydı. 28 Şubat gerçekleşmiş bir 

darbedir. 28 Şubat’ta Refah-Yol hükümeti zor kullan-

mak suretiyle, tehdit kullanmak suretiyle, psikolojik 

harp teknikleriyle merhum Erbakan istifaya zorlanmış-

tır, akabinde atamayla bir Başbakan atanmıştır, Mesut 

Yılmaz Hükümeti. TCK’nda ıskat etmek tanımına 

karşılık düşen bir darbeydi bu. O dönemde cezası 

idamdı. 2002 sonrası idam kalktı fakat bu kadar ağırdı 

hükümet düşürmenin cezası. Bu darbenin mağdur-

ları var. Silahlı Kuvvetler bünyesinde mağdurları var. 

Üniversitelerde, medyada, atılan öğretmenler, okulla-

rından atılan öğrenciler var, okullarından uzaklaştırılan 

öğrenciler var. Başörtüsü sebebiyle okuyamayan hanım 

kardeşlerimiz var. İdari faaliyetlerden atılanlar var. Yargı 

görevinden esnafa kadar mağdurlar var. Sermayenin 

yeşil kırmızı diye ayrıldığı. Yeşil sermayenin üzeri-

ne gidildiği ve bu kimselerin iflasa sürüklendiği bir 

dönemden geçtik. Bu mağdurlar 28 Şubat soruştur-

masına, kovuşturmasına şikayette bulunup katılmaları 

lazım. İki aşamayı özellikle ayırıyorum. Her ikisine 

de soruşturma ve kovuşturma aşamalarına şikayette 

bulunmaları lazım. Savcının elini çok güçlendirecek 

ve tarihi bir vesika olarak o dosyaya girecek. Darbeleri 

araştırma komisyonu TBMM bünyesinde yüzlerce kişi-

yi dinledi. Onunla ilgili üç ciltlik bir rapor yayınladı. 

Tarihi bir vesika. Orası bir yargı makamı değil, yaptırı-

mı yok ama tarihe not düşülmüş oldu. Bu çok değerli 

bir işti aslında.

28 Şubat mağdurları davaya neden bu kadar ilgi-

sizler? 

Av. Cahide Gülnur Sarı: Zannedersem 11 yıldır 

iktidarda olan AK Parti iktidarının getirdiği özgürlük-

lerin ve ekonomik gelişmelerin estirdiği ferah rüzgârın 

bunda etkisi var. Sosyo-ekonomik düzey arttıkça 

insanların gündemleri değişiyor. Müslümanlar olarak 

biraz rehavete kapıldığımız kanısındayım. Bir daha 

böyle şeyler hiç başımıza gelmezmiş gibi davranıyoruz. 
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Hükümet halleder, ne de olsa birileri vardır davaya 

sahip çıkacak ilgilenecek kanısı insanları bir şeyler 

yapmaktan alıkoyuyor. Biraz da kamuoyunda Balyoz, 

Sarıkız, Ayışığı ve benzeri adlarla bilinen darbe planları 

nedeniyle yargılanamaz zannedilen paşaların yargıla-

nıp ceza alması insanların “birileri yapıyor” rehavetine 

kapılmalarına sebep oldu. Belki de bu noktada davayı 

aktif olarak takip eden bizler sesimizi duyurmakta ve 

davaya alaka göstermelerinin gerekliliğini anlatmakta 

yetersiz kalıyoruz. Bu dava bizim davamız, derece 

yapacak puanı aldığı halde istediği okulda okuyama-

yan katsayı mağdurlarının, başörtülü olduğu için okul 

kapısında bekleyen başörtülülerin,  namaz kıldığı ya 

da eşi başörtülü olduğu için görevinden atılanların, 

faaliyetlerinden ötürü kapanan vakıf ve derneklerin, 

yeşil sermaye diye fişlenen müteşebbislerin davası. Bu 

anlamda 28 Şubat döneminde sıkıntı çeken derneklere 

çok iş düşüyor. İsmi herkesçe malum olan dernek-

lerin kuruluş amaçları 28 Şubat iken şimdi onlardan 

bir tenezzül ilgi göstermelerini beklemek çok üzücü 

ve şaşırtıcı. İnsanların bir kısmı ise psikolojik olarak 

o dönem yaşadıklarını zihinlerinin en arka odalarına 

atmış durumda. O günlerde yaşadıkları sıkıntıyı dile 

getirmelerini bırakın hatırlamaları dahi aynı acıyı çek-

tiriyor. Bazıları tamamen Allah’a havale etmiş durumda 

ancak yeryüzüne halife olarak gönderilmiş kulluk bilin-

ci dünya hayatında da bu sorumluluğu yerine getirmeyi 

gerektiriyor. İddianamenin güçlü olması savcıyla ala-

kalı bir durum. Savcı bey T.C. hukukunun kendisine 

verdiği yetki sınırı içinde görevini yerine getiriyor. 

Hükümetin işi davayı takip etmek yargıya müdahale 

etmek değildir. Herkes mahkeme-i kübrada kendi 

hesabını kendi verecek. Bize sen ne yaptın diye sorula-

cak. Allah’a karşı biz de: “senin nasib ettiğin imkânlar 

ölçüsünde bunu yaptık Rabbim” diyebilmeliyiz. O 

nedenle mühim olan bizim kul olarak neler yaptığımız, 

hükümetin ya da onun bunun ne yaptığı değil. Bir üsta-

dımızın dediği gibi: “Herkes kendine yakışanı yapar.” O 

dönemde ve sonrasındaki hukuksuz uygulamalar nede-

niyle dolaylı ya da doğrudan hakkı gasp edilen herkesin 

davaya müdahil olmak için dilekçe vermesi lazım. Bu 

çok masraf gerektiren ya da devamlı olarak Ankara’ya 

gidilmesini gerektiren bir durum değil. Ancak atılan 

her adımın kıymeti var. Mısır darbesi için meydanlarda 

gösterdiğimiz iştiyakı bu dava için de göstermeliyiz. Bu 

konuda internet sitelerinde dilekçe örnekleri mevcut. 

Aynı zamanda 28Şubat Platformunun oluşturduğu 

avukat kadrosuna da vekalet vermek yada danışmak 

için başvurulabilir.

Meryem Eren: Sanırım bu konuda yaşananlar çok 

etkili. Hayatlarında mahkeme salonuna girmemiş bir-

çok mağdur var. Yaşadıkları travmatik olaylar mağdur-

ları davaya müdahil olma noktasında olumsuz olarak 

etkiliyor. Ancak şunu kesinlikle kabul etmeliyiz ki 

sanıkların yürüttüğü psikolojik harekatı ancak davaya 

müdahil olarak, bizzat mahkeme salonuna gidip davayı 

takip ederek kırabiliriz.  Davaya Ankara’ da 18 Kasım 

günü katıldığımızda gözlemlediğim kadarıyla bizlerin 

orada sadece başörtülerimizle bulunmamızın, onların 

gözlerinin içine bakmamızın bile sanıklar ve yakınları 

üzerinde müthiş yıkıcı bir etkisi oluyor. Bu dava sahip-

siz kalmamalı. Bu darbeden etkilenen sadece birkaç 

öğretmen, öğrenci, sermaye, asker değil. Koca bir gele-

Reşat Petek: “28 Şubat Davası, özü itibariyle Batı Çalışma Grubu ile ala-

kalı olan kesime karşı açılmıştır. Ama 28 Şubat’ın sivil aktörleri diyebile-

ceğimiz, 28 Şubat darbesine iştirak eden, destek veren, sürecin hazırlan-

masında tahrikçi, teşvikçi olan, finans sağlayan, medya desteği sağlayan 

ve her aşamada organize olan, örgütlü olan ve genel olarak aralarında 

bu darbenin gerçekleşmesine hizmet eden Medya, Üniversite, STK, Beşli 

Çeteleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. 28 Şubat’ın diğer ayakları nerede? Hep askere mi 

kaldı iş? Beşli çeteye, medyaya, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere neden soruşturma yapıl-

mıyor? Haklı sorular bunlar. Fakat Hukuk açısından baktığımızda iddianameden soruşturmanın 

devam ettiğini açıkça anlayabiliyoruz. Yani 28 Şubat operasyonlarının devam edeceğini söyle-

yebiliriz. Belgeler toplanıyor, bilgiler elde ediliyor. Soruşturma devam ediyor.”



38 Umran ARALIK 2013

DOSYA

cek ipotek altına alındı, hayatlar çalındı, genç nesiller 

heba edildi. Tüm vakıf, dernek ve cemaatler bir araya 

gelerek egomuzdan kurtulmalı ve sanıkların kendileri-

ne olan özgüvenini çökertmeliyiz. Sadece izlemek için 

bile olsa o mahkeme salonunda başörtüsüyle dimdik 

durabilecek kişiler olmalıyız ve en azından bir kere bile 

olsa davanın görüşülmesinde tarihe tanıklık etmeliyiz.

Av. Fatma Benli: 28 Şubat süreci bir travma süreci-

dir. 28 Şubat mağdurları üzerinde 

bir travma yarattı. Ama şunu açıkça 

söylemeliyiz ki bir şekilde bu dava-

lara katılmak zorundayız. En azın-

dan şikayet dilekçesi verip bunları 

kayda geçirmek zorundayız.

Av. Figen Şaştım: Bu duru-

mun üç sebebi var bana kalırsa. 

Birinci planda AK Parti hükümeti 

artık her şeye hakim, bizim ken-

dimizi yıpratmamıza yormamıza 

gerek yok, Hükümet her şeyi hal-

leder, davanın açılmasında zaten 

AK Parti hükümetinin sağladığı 

demokratikleşme, özgürlük orta-

mı sayesinde oldu gibi yaklaşımlar 

var. İkinci sebep ki, bu çok ciddi 

bir sebeptir, 28 Şubat dönemini 

yaşayan ve yaşadıkları şeyler sebe-

biyle kendilerinde bu halin trav-

maya dönmesi hali var bilinçalt-

larında. O insanların ruhlarından, 

bedenlerinden tanklar geçmiş gibi. 

Her şeye karşı üzerlerinde müthiş 

bir yılgınlık var. O döneme ait bir 

şey açıldıklarında, bana “Figen… 

O zamanları konuşmayalım. Ben 

o yılları konuşmak istemiyorum.” 

diyen arkadaşlarım var. Bu ruh halini çok iyi algılamak 

gerekiyor. Kimseyi yargılayamayız. Herkesin direnç 

kabiliyeti aynı değil. Üçüncü bir sebep de yargılamaya 

katılmak isteyen, müşteki olmak isteyenleri toparlamak 

noktasında organizasyon eksikliği var. 28 Şubat Davası 

Platformu kuruldu, bu bir eksikliğe cevap veriyor. Biz 

başkanlığını yürüttüğüm Hukukçu Kadınlar Platformu 

olarak  “28 Şubat Davası Platformu”na katıldık. Bu 

Platformun icra heyetindeyiz. Bu davaya hassasiyet gös-

termek bir izzet meselesidir. Gelecek nesiller adına bu 

davaya sahip çıkmak durumundayız. 28 Şubat dava-

sına katılmazsak, emek vermezsek yarın bizden sonra 

gelecek nesillerin de hakkına girmiş oluruz. 

Reşat Petek: Mahkemeler yüzyüzelik ilkesine göre 

davanın mağdurlarını dinlemek isterler. İşlenen suçtan 

nasıl zarar görmüşler, hem maddi hem de manevi açı-

dan nasıl zarar görmüşler, bunu mahkeme yüzyüzelik 

ilkesi çerçevesinde dinlemek ister. Bu ilke gereği yapı-

lacak dinleme mahkemenin gidi-

şatını etkileyecektir. Mahkemede 

sanıklar savunma hakkı çerçeve-

sinde, geçmişte yaptıklarını inkar 

edecek öyle açıklamalarda bulunu-

yorlar ki… Diyorlar ki, bu isnat-

lar külliyen yalan, biz hükümet 

filan devirmedik, biz hükümetle 

gayet iyi geçiniyorduk, merhum 

Erbakan’ın o dönemdeki beyanla-

rına bakın diyorlar, bizi övmüştür, 

hükümete baskı yapmadık, irti-

cai tehlikeyi kendilerine anlattık, 

kendisi bizimle tam bir işbirli-

ği içinde olduğunu ifade ediyor-

du. Kimsenin namazına, kılığına, 

kıyafetine, ibadetine bir müdaha-

lemiz olmadı diyorlar. Bu beyan-

ların karşısında az sayıda mağdur 

var. Çetin Doğan açıklamalarda 

bulunurken mağdurlardan biri 

mahkeme salonunda ayağa kalktı 

ve bir anda bağırdı, ben yalnız-

ca namaz kıldığım için 6 gün 

bana hapis cezası verdin diyor. 

Mahkeme reisi de izinsiz konuş-

tun, atın bunu dışarı diyor ve 

adamı dışarı atıyorlar. Yargılama 

sürecinde böyle bir tarafsızlığın 

üzerine gölge düşmüş, reddi hakim gerekçeleri ortaya 

çıkmış, mahkemenin sanıklardan yana tavır aldığı izle-

nimini veren, o algıyı oluşturan bir tavrı var. Mağdur 

ve müştekiler işte bu sebeple mahkemede yerini alması 

lazım. Mağdur ve müşteki avukatların davada yerini 

alması lazım, yüksek bir katılımla yerini alması lazım. 

Sanık avukatları, sanık yakınları, sanıklar orada. Salon 

hâkimiyeti sanıklar ve avukatlarında tabir yerindeyse. 

28 Şubat psikolojik bir harekattı neticede. İrtica tehli-

kesi yutturulmak istendi medya, artisler, sivil toplum 

Av. Fatma Benli: “Bu davanın 
neticesinde kim ne kadar ceza 
almış, alacak önemli değil. 
Burada önemli olan bir zihni-
yetin yargılanmasıdır. Benim 
için önemli olan mahkumiyet 
almaları değil, bu davanın 
açılmasıdır Bu zihniyet yargı-
lanırken ne kadar bu işe su 
taşıyoruz bu çok önemlidir… 
Birileri canı istediği gibi darbe-
ye teşebbüs edemesin. Burada 
ciddi şekilde tavır koyu lması 
gerekiyor. Biz gitmezsek bu 
davaya kimse gitmeyecek-
tir. Hiç olmazsa bizden sonra 
gelecek nesilleri düşünmek 
zorundayız.”
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örgütleri vs. yoluyla. Davada psikolojik harekatı çok 

iyi bilen sanıklar var. Aynı sahneyi mahkemede ger-

çekleştiriyorlar. Yargılananlar konunun uzmanı, her 

biri general, albay, yarbay üst düzey subay… Toplum 

nasıl etkilenir, nasıl bir yere kanalize edilir bunun, asıl 

hedefe varmak için diğer unsurlar bertaraf edilirler 

profesyonel olarak eğitimini almışlar. Bu adamların 

karşısında da devlet gereğini yapacak diyerek, arada bir 

izlemeye gelen 28 Şubat mağdurları ve çok az sayıda 

avukat var. Böyle bir pozisyonda dava adil yargılanma 

ilkesine uygun olarak yürütülüyor mu, burada sıkıntılı 

bir durum ortaya çıkıyor. Toplumda bu kuşku çok 

arttı. Sanıklara sanık muamelesi yapılamayan bir yar-

gılamayla karşı karşıyayız. Efendi, beyefendi diye hitap 

ediyorlar bu sanıklara. Evrensel hukuk gereği elbette 

sanıklara kötü muamele yapılmasını istemeyiz. Sonuna 

kadar savunmalarını yapsınlar. Fakat burada kamuo-

yunu rahatsız eden bir durum ortaya çıkıyor. Adaletle 

muamele edilmesini talep ediyoruz biz. Mağdur izinsiz 

bile konuşmuş olsa, hâkim onu önce ikaz eder, söz alın 

öyle konuşun der ama mahkeme bu adamı ikaz etmi-

yor, hemen dışarı attırıyor. Basına intikal ediyor, sanık 

davada cep telefonuyla konuşuyor, burada büyük bir 

sıkıntı var. Bu sıkıntılar aşılabilir. Davaya sahip çıkmak 

zorundayız. Mağdurlar davaya sahip çıkmak zorunda, 

davayı takip etmek zorundadırlar.

Acaba Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 

heyet 28 Şubat döneminde brifing alan heyet miydi?

Reşat Petek: Genç üyeler var ama yaşlı üyeler de 

var tabi mahkemede. Enteresan bir soru aslında bu…

Av. Cahide Gülnur Sarı: 28 Şubat darbecileri açık 

bir biçimde yargıyı baskı altına alarak yargı mensupla-

rına talimatlar verdiler. Herkesin malumu bir komutan 

“biz lojman yakınına bomba atarak hâkim ve savcıların 

hizaya getirdik” deme cüretini gösterebildi. İdeolojinin 

değil tabii Hukukun gereğini yerine getirerek adil 

kararlar veren brifinglerdeki talimatlara uymayan 

hâkim ve savcılar görev yerleri değiştirilerek sürgüne 

gönderildi. O dönemde görev yerine kadar örtüsünü 

takan hâkime hanımlardan yaşadıkları baskı nedeniyle 

tamamen açılmak zorunda kalan oldu. Çok yakın bir 

zamanda başörtülü anaokulu öğretmenin yaşadıklarına 

ve ardından Ergenekon terör örgütünün planladığı 

Danıştay saldırısına şahit olduk. Mahkeme heyeti o 

dönemde brifing almış mıdır emin değilim zira bana 

yaş olarak genç geldiler. Hata müşteki vekillerinden Av. 

Hüsnü Tuna bu konuyla ilgili bir soru da yöneltti sanık 

üzerinden heyet başkanına ancak net bir cevap verilme-

di maalesef. Benim iştirak ettiğim duruşmalarda savun-

masını veren sanıklardan ikisi brifing meselesi için “biz 

brifingle yargı mensuplarına talimat vermedik sadece 

tavsiyede bulunduk” dese de bunun talimat mı tavsiye 

mi olduğu herkesin malumu. TSK’nın görev ve yetkileri 

arasında yargı mensuplarına tavsiye niteliğinde toplantı 

yapmanın olmadığı da aşikar. 28 Şubat tarihinden iti-

baren idare aleyhine açılan davaların sayısındaki artış, 

28 Şubat’taki hukuksuz işlemlerin tesadüf olmadığı-

nı somut istatistiklerle kanıtlamaktadır. Genelkurmay 

Başkanlığı’nın yargıda başlattığı muhtıra niteliği taşıyan 

brifinglere modern ve sosyal bir içerik kazandırıldı. 

Genelkurmay, vermiş olduğu brifinglere sınırlı imkan-

lar dolayısıyla davet edemediği basın, dernek, vakıf, 

sendika, sanayici vb. gibi toplumun değişik kesimleri 

için “İrticai faaliyetler konulu brifingi video kaset ve 

kitapçık haline getirerek tüm Türkiye’ye dağıttı.” 

Av. Figen Şaştım: Neden olmasın. O dönem yargı 

mensuplarının tamamına yakını bu brifinglere katıl-

dı. Belki o dönem akademideydi. Akademide olanlar 

kesinlikle almışlardır. Öyle olmasına da gerek yok. 

Biz ilkokuldan beri militarist eğitim kuşatması altın-

da büyüyoruz. Askerlerin ülkenin sahibi olduğu bir 

psikolojiyle eğitildik. Milli güvenlik dersleri okutuldu 

hepimize. Bunların amacı neydi? Toplumun hafızası 

askere kutsallık atfetme üzerine yönlendirildi. Kemalist 

eğitim sisteminin neticesiydi bu. Ant dayatması daha 

yeni kaldırıldı. İlkokuldan bu yana tek tip eğitim dayat-

masıyla büyüdük. Rabbimiz kutsal nedir bize öğretti, 

ama bize suni kutsallar öğrettiler. Yargı mensupları da 

milli eğitim ideolojisinden en az bizim kadar etkilendi-

ler. Brifing almasalar bile bu mantıkla sanıklara tarafsız 

davranılamıyor. Çünkü karşılarında paşalar var. 

Av. Yasin Şamlı: Bir çok hakim ve savcı bu brifing-

lere katıldı. O dönem bu brifinglere katılmayan çok çok 

az insan vardı. Muhtemelen o günkü konjonktürde, bir 

çok hakim ve savcı istemeden bu brifinglere katılmış 

olabilirler. Bir hukukçu bu şekilde bir brifinge davet 

edildikleri zaman toptan bunu reddetmeleri gerekirdi. 

Ama maalesef böyle bir tepki göremedik. Ve bu kimse-

ler birilerinin maşası haline gelmiştir.

Sizler mağdurları örgütlemek için 28 Şubat 

Platformu adı altında bir yapılanmaya giderek çalış-

malar yapıyorsunuz, ne gibi faaliyetler yürütüyorsu-

nuz?



40 Umran ARALIK 2013

DOSYA

Reşat Petek: Davanın başlamasıyla birlikte 28 Şubat 

sürecinden zarar görenlerin bu konudaki sorumluluk-

larını hatırlatmak ve onları örgütlemek için bu türden 

bir yapılanmaya gitmeyi zorunlu gördük. İstanbul’da 

ve Ankara’da sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla 

oluşturduk bu platformu. Bu platform ne yapıyor? 

Vakıf ve derneklerin desteğiyle sürekli davayı takip 

edecek avukatları görevlendirdik. Profesyonel olarak 

her gün davayı takip eden 5 avukatı görevlendirdik. 

Mağdurların da vekiliydi bu avukatlar. Hukuki yardım 

ve bir koordineyi ifade ediyor bu platform. 

Platformun İstanbul ayağının başkanlığını ben yürü-

tüyorum. Avukat Yasin Şamlı, Avukat Cüneyt Toraman, 

Mehmet Ali Devecioğlu, ASDER’den Bülent Demir, 

Hüsnü Tuna, Hukukçu Hanımlar Platformundan 

Başörtülü Avukatlar var,… Kalabalık bir platform. 

Bir icra heyeti kurduk, yanında tabi daha geniş bir 

yapılanmamız var, kurum ve derneklerin temsilcileri 

var. Platform içinde Özgür-Der, Memur-Sen, Hak-İş, 

ÖNDER, Ensar Vakfı, Mazlum-Der, 28 Şubat Mağduru 

Öğretmenler Platformu var. Bireysel katılan mağdurlar 

var. Adaleti Savunanlar Derneği çatısı altında bir sek-

reterya oluşturduk. O sekreterya vasıtasıyla işlerimizi 

yürütüyoruz. 18 Kasım’da devam edecek olan duruş-

maya müdahil olmak isteyenler, hem onlara hukuki 

danışmanlık yapacağız ve hem de bizzat orada olmak 

isteyenleri vasıta tedarik ederek İstanbul’dan toplu 

gidişleri organize ettik. 18 Kasım’daki duruşmaya toplu 

halde gidiyoruz. Platform hem davayı takip edecek ve 

hem de mağdurları organize edecek.

Davada müdahil başörtülü avukat var mı?

Reşat Petek: Var. Benim avukatım var. Özellikle 

olmasını istedim, 28 Şubat darbecilerinin karşısında 

özellikle istemiştim Başörtülü bir avukatı. Av. Figen 

Şaştım var. Av. Fatma Benli var. Kendileri davayı takip 

ediyorlar. 28 Şubat davası günlük devam ediyor. 

Herkesin işini gücünü bırakıp bu davayı takip etmesi 

de öyle mümkün değil. Platform aslında bu ihtiyacı 

karşılamak için ortaya çıktı. Tekrar tekrar burada altı-

nı çizmek gerekiyor, bu dava çok tarihi bir dava ve 

28 Şubat gibi zalimane bir süreçten her kim mağdur 

olmuşsa buraya katkıda bulunmalı ve adaletin tesisi 

için üzerine düşeni yapmalıdır. Darbelerle yüzleşmek 

de bir anlamıyla budur işte. Havuza süt dökme hika-

yesi aslında bu. Herkes havuza süt döküleceğini zan-

nederek su döküyor, sabah bakıyoruz ki havuzda bir 

damla süt yok. Karanlıkta herkes demiş ki başkası süt 

dökerken bizim su görünmez. Maalesef durum biraz 

da böyle. Toplantılar yapıyoruz, her yeni gelen temsilci 

başkasını suçlayarak başlıyor konuşmaya, herkes bir-

birinden şikayetçi aslında ama herkes kendisine gelip 

bu havuza süt dökmelidir. Bu zaman şikâyet zamanı 

değil. Hepimiz sınavdayız, amellerimizin hesabını tek 

tek vereceğiz.

Davanın neticesi ne olur? Yargılananların ceza 

almama ihtimalleri var mı?

Av. Cahide Gülnur Sarı: İddianamenin muhte-

viyatına ve müşteki dilekçelerinin içeriğine bakılırsa 

ümitsiz olmamak lazım. Batı Çalışma Grubu’nun yap-

tıkları ortada. Ancak yargılamanın gidişatında sanıklar 

verdikleri ifadelerde ve savunmalarda “bilmedim, gör-

medim, duymadım” havasındalar. Sanıkların çoğunun 

tutuksuz yargılanması insanların bir kısmında dava 

düşüyor düşüncesine yol açsa da uzun tutukluluk 

sürelerinin kamuoyuna mal olmuş Ergenekon, Balyoz 

gibi davalardaki gibi tartışmaya yol açmaması ve hak 

kaybına sebep olmaması için çok uzun tutulmaması 

gerekiyor. Ben davadan bütünüyle ümidimi kaybetmiş 

değilim. Reşat Petek’in başkanlığını yaptığı 28 Şubat 

Platformu’nda sekretaryasını yürüttüğüm Hukukçu 

Kadınlar Platformu olarak aktif biçimde çalışıyoruz. 

Kendi aramıza görev paylaşımında bulunduk. Ancak 

bizim yaptıklarımız şu aşamada yeterince fayda ver-

miyor. Bu iş için ciddi anlamda organize olunması, bir 

bütçe oluşturulması ve davada müşteki vekili olarak 

görev alan avukatların ve mağdurların aralarındaki ile-

tişimin kuvvetlendirilmesi lazım. Bu iş sadece bireysel 

çabalarla yürütülecek bir iş değil, çok ciddi bir biçimde 

çalışma yapılaması gerek. Gerek çapraz sorgularda 

gerekse müdahillik taleplerinde iddianame ile paralel 

gidecek şekilde hukuki bir mücadele vermek gerekiyor.

Av. Figen Şaştım: Zaman gazetesi 28 Şubat dar-

besini darbeye teşebbüs olarak vermiş. Bu, teşebbüs 

aşamasında kalmış bir darbe girişimi değil, bal gibi 

darbedir. Herkes bu konuda ortak akla sahiptir. Dindar, 

liberal, namus sahibi solcular buna darbe diyor. Ne 

demek darbe teşebbüsü? Müştekiler, müdahiller tara-

fından bu yargılama esnasında ciddi bir takip olursa, 

toplum bu davaya sahip çıkarsa, bu insanlar hukuk 

sistemimiz içinde hak ettikleri cezayı alacaklar; alma-

lıdırlar. Savcının iddianamesi yargılamada tek başına 

yeterli değildir. Ben bu konuda çok iyimser değilim. 

Biz karşı olarak tavır koymazsak, baskın çıkmazsak 
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bu iş riske girebilir. Bu adamlar için “vatana hizmet 

etmişler, yaşlı adamlar yazıktır” diyenler, “bırakın 

tamam böylece kalsın” diyenler var. O iş o kadar basit 

değil. Mağduriyet döneminde yapılanların psikolojisini 

kaldıramayan hatta intihar eden insanlar var, intikam 

almıyoruz elbette ama biz adaletin tecellisini istiyoruz. 

Allah günleri üzerimizde döndürüyor, biz bugünlerde 

adalet için, Allah için mücadele etmezsek Allah daha 

ağırlarıyla bizi imtihan edecektir. Umutsuz değilim 

süreçten ama kaygılıyım!

Av. Yasin Şamlı: Birçok hakim ve savcı bu brifingle-

re katıldı. O dönem bu brifinglere katılmayan çok çok 

az insan vardı. Muhtemelen o günkü konjonktürde, bir 

çok hakim ve savcı istemeden bu brifinglere katılmış 

olabilirler. Bir hukukçu bu şekilde bir brifinge davet 

edildikleri zaman toptan bunu reddetmeleri gerekirdi. 

Ama maalesef böyle bir tepki göremedik. Ve bu kimse-

ler birilerinin maşası haline gelmiştir.

Av. Fatma Benli: Bu davanın neticesinde kim ne 

kadar ceza almış, alacak önemli değil. Burada önemli 

olan bir zihniyetin yargılanmasıdır. Benim için önemli 

olan mahkumiyet almaları değil, bu davanın açıl-

masıdır Bu zihniyet yargılanırken ne kadar bu işe su 

taşıyoruz bu çok önemlidir… Birileri canı istediği gibi 

darbeye teşebbüs edemesin. Burada ciddi şekilde tavır 

koyulması gerekiyor. Biz gitmezsek bu davaya kimse 

gitmeyecektir. Hiç olmazsa bizden sonra gelecek nesil-

leri düşünmek zorundayız.

Reşat Petek: Mahkûmiyetle sonuçlanacak. Ben 

bir ceza hukukçusu olarak bunu net olarak göre-

biliyorum. Fakat 28 Şubat’ın siyasi mağdurları öne 

çıkmalılar. Şu anda sanıkların lehlerine olarak en çok 

kullandıkları Şevket Kazan’ın yazdığı kitaptır. Sanıklar 

sürekli olarak bunu gündeme getiriyorlar. Kitap “biz 

baskıyla hükümeti terk etmedik, bir protokol gereği biz 

hükümetten çekildik” diyor. O dönemin adalet bakanı 

Şevket Kazan, yargılananlar diyor ki, “elimizde döne-

min Adalet Bakanının açıklamaları var… Kendileri 

bizim baskımızla değil, protokol gereği ayrıldıklarını 

ifade ediyorlar” diyor. Evet, bu ciddi bir belge. Üzüntü 

verici. Şevket Kazan kamuoyunu bilgilendirecek, mah-

kemeyi bilgilendirecek bir açıklama yapmıyor hâlâ. O 

dönemin siyasileri öne çıkıp, bu baskıyı anlatmaları 

gerekiyor. Çok iyi biliyoruz Bakanlar Kurulu toplantıla-

rında neler olduğunu. Merhum Erbakan kamuoyunda 

bir karışıklığa izin vermemek için “sorun yok” diyebilir. 

Bu durumu açıkça o anlara şahit olanlar kamuoyuna ve 

mahkemeye bilgi vermeliler.

Meryem Eren: Ben hukukçu değilim. Fakat bu 

davanın açılmış olması ve bu davada bir zihniyetin yar-

gılanıyor olması çok önemli. Bizler bu davaya müdahil 

olarak davaya sahip çıktığımızı göstermeliyiz. Kimse 

darbe planı yapma girişiminde bulunma cüretkârlığını 

bir daha gösterememeli. Haksızlığın karşısında dimdik 

durabilmek adına yapmamız gerekenler var. İhmalkâr 

davranmamalıyız. Ceza alacaklarını ümit ediyorum 

ama önemli olan bizim sağlam durarak en az sanıklar 

kadar davayı takip etmek olmalıdır.

Av. Cahide Gülnur Sarı: “Mühim olan sadece iddianame değil, Türkiye’nin 

artık darbelere en ağır şekilde hukuki tepkiyi gösterebilecek bilinç düze-

yine ulaşması ve bunu göstermesi gerekiyor. Şunu da eklemem gerek, 

duruşmalara bizden önce katılan başörtülü avukat arkadaşlarımızın biz-

lere aktardıkları izlenimler çok daha olumsuzdu. Ancak bizlerin davaya 

sahip çıkmaya başlamasıyla sanıkların kibrinin az da olsa kırılmaya baş-

ladığını gözlemledim. Bu anlamda davanın sahipsiz kalmaması gerektiğini o dönemde dolaylı 

ya da doğrudan mağdur olan herkesin davaya müdahil olmaları gerektiğini düşünüyorum. 

Mühim olan sadece iddianame değil, Türkiye’nin artık darbelere en ağır şekilde hukuki tepkiyi 

gösterebilecek bilinç düzeyine ulaşması ve bunu göstermesi gerekiyor.”
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Kaya KARTAL

28 Şubat Davası ve 
Sorumluluklarımız 

S anıkların “irticayla mücadeleyi sayın rahmetli 

başbakan Necmettin Erbakan’ın talimatları 

doğrultusunda yürüttük” şeklinde özetlenebile-

cek savunmalarla kendilerini ve görev yaptıkları 

birimleri daha da bir küçülttükleri bir davadır, 28 

Şubat Davası diye önümüze konulan şey…

Teknik detay babından söylemek gerekir ki 28 

Şubat Davası diye Terörle Mücadele Kanunu’nun 

10. Maddesiyle görevli Ankara 13. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen dava, aslında hukuksuz 

Batı Çalışma Grubu örgütlenmesi 

üzerine yoğunlaşmış bir davadır. 

28 Şubat’ın diğer ayakları deni-

lebilecek, basın-bürokrasi-

yargı-finans vb. ayakları ile 

ilgili henüz somut bir adım 

atılmış değildir.

Dava “TC hükümetini 

cebren devirmeye, devir-

meye iştirak etmek” suçla-

masıyla açılmış olup iddianamede, 

bu davanın temelini oluşturan Batı Çalışma Grubu 

soruşturmasının, sivil toplum örgütleri, siyasi 

partiler ve kamuoyunda “28 Şubat süreci” olarak 

adlandırılan dönemin mağduru olduğunu bildiren 

şikâyetçilerce verilen dilekçeler üzerine başlatıldığı 

ifade edilmiştir. Yine iddianamede, soruşturmanın 

kamuoyunda duyulmasından sonra sivil toplum 

örgütleri ve siyasi partiler tarafından soruşturma-

ya katkı sağlayacağı değerlendirilen bazı bilgi ve 

belgelerin sunulduğu ve bu belgeler kapsamında 

soruşturmanın genişletildiği vurgulanmıştır.

Soruşturma sırasında elde edilen deliller çerçe-

vesinde soruşturmanın genişletildiği, Batı Çalışma 

Grubu ile koordineli çalışan tüm gerçek ve tüzel 

kişiler, sivil toplum örgütleri, medya grupları, 

gazeteciler, resmi ve özel kurumların mercek 

altına alındığı, toplanan deliller çerçevesinde Batı 

Çalışma Grubu ile irtibatı bulunan askeri perso-

nel ile resmi devlet görevlilerinin soruşturmaya 

dâhil edildiği, bu kapsamda Batı Çalışma Grubu 

temel belgelerinde açık irtibatı tespit edilen YÖK 

Başkanlığı’nda görevli şahısların da soruşturmaya 

dahil edildiği hususları iddianamede açıkça ifade 

edilmiştir.

İ d d i a n a m e - den öğrendiğimiz 

kadarıyla, 28 

Ş u b a t - B Ç G 

Ana soruşturma 

dosyası halen savcılık 

tarafından hazırlanmak-

ta olup şüpheli sıfatıyla 

ifadesi alınanlardan soruş-

turması tamamlanan sanık-

ların dosyaları ayrılarak davaları açılmıştır.

Verdiğim teknik bilgilerden sonra ifade etmem 

gerekir ki bana göre iddianamenin en ilginç 

paragrafı olan aşağıda vereceğim paragraf aslında 

davanın gidişatındaki aksamaları da göstermesi 

açısından çok önemlidir:

“Soruşturma konusu yapılan dönemin üzerin-

den geçen sürenin uzunluğu, kamu arşivlerinde 

bulunan belgelerin bir kısmının yasa gereği, bir 

kısmının yasal imha edilmemesi gerekirken kas-

ten veya ihmal suretiyle imha edilmiş olması, bazı 

kamu kurumlarının personelini koruma anlayı-

şıyla soruşturma konusu edilen dönemle ilgili 

belgelerin gönderilmesinde beklenen özeni gös-



43Umran ARALIK 2013

■ 28 Şubat Davasının Seyri

termemesi nedeniyle Batı Çalışma Grubu emrinde 

çalışmış, amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet 

icra edenlerin tespitinde zorluklar yaşanmıştır.”

“Anlaşılan odur ki etkileri halen en yoğun 

şekilde devam eden 28 Şubat darbesinin failleri 

yargılanırken de birtakım ayak diremeler, delil 

karartmalar ve koruma anlayışları devam etmek-

tedir. İçlerinde İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, 

Çetin Doğan ve Kemal Gürüz gibi isimlerin bulun-

duğu ve toplamda 103 sanığın yargılandığı davada 

tutuklu sanık sayısı 5’e düşmüştür. Sanık Karada-

yı, bırakın tutuklu yargılanmayı hâlen mahkemeye 

bile getirilememiştir.”

Av. Reşat Petek’ten mül-

hem söylemek gerekirse 

Balyoz davasında darbeye 

teşebbüs edenler tutuklu 

yargılanıp verilen mahkumi-

yet kararları Yargıtay tara-

fından onanırken, teşebbüs 

değil tamamlanmış bir darbe 

olan 28 Şubat darbesinin 

sanıklarının tutuksuz ve 

paşalar gibi yargılanmaları 

kimseye izah edilemez.

Yine kurusıkı tabancalar 

ve av tüfekleriyle ya da sade-

ce telefon kayıtlarına daya-

nılarak yakalanan 15-20 

kişilik grupları ya da tama-

men belli bir şahsa karşı 

işlenen suçları konjonktür 

gereği İslâmi düşünceyi teh-

dit olarak göstermek adına 

silahlı terör örgütü sayıp, 

bir de Anayasal Düzene Karşı Suçlar kapsamında 

tutuklu yargılayıp ağırlaştırılmış müebbet hapse 

mahkûm eden bir yargı sisteminde bugün yaşa-

nan hoşgörünün hiçbir izahı olamaz. Zira ortada 

gerçekleşmiş bir darbe ve bunu gerçekleştirme 

gücüne sahip sivil-askeri kadrolar bulunmaktadır.

Malum olduğu üzere duruşmaların ilk başla-

dığı 2 Eylül günü, Ankara’da adliyenin önünde 

çeşitli eylemler yapılmış ve davanın takipçisi olu-

nacağı ifade edilmişti. İlk gün eylemleri ve ilgisi 

her ne kadar davanın boyutuyla ve sanıklara atfe-

dilen cürümlerle mütecanis olmayan bir ilgi idiyse 

de yine de bir ilgiydi. Maalesef bu eylemlilik ve ilgi 

sonraki duruşmalar boyunca uzun bir sessizlik ve 

ilgisizliğe dönüştü.

6 Eylül’de duruşma için Ankara’ya ilk gittiğim-

de çok şaşırmasam da biraz üzülmüştüm doğru-

su… Sanırsınız ki mahalleye sızmış 3-5 hırsız yar-

gılanıyordu. Sanıklar, müdafileri ve sanık yakınları 

bütün salonu doldurmuştu neredeyse.  Müdahil-

ler yani bizim tarafımızda ise 4-5 avukat hazır 

bulunuyordu. Salonda müşteki olduğu için bulu-

nan kişi sayısı bir elin par-

maklarını geçmiyordu.

Sorduğunuz sorular 

gürültüye getiriliyor, mahke-

me heyeti sanıklara şimdiye 

kadar olmadığı kadar kibar 

ve tahammüllü davranıyor 

-ki eğer mahkemenin ve baş-

kanının bütün yargılamala-

rındaki genel tavrı buysa 

takdir etmek gerekir-, dosya 

kapsamının gönüllü üç beş 

kişinin hazırlığının ötesin-

de özel bir ekip çalışması-

nı gerektirdiği açıkça anla-

şılıyor, adliye önünde kuş 

uçmuyordu.

Sanık Çevik Bir ve Sanık 

Kemal Gürüz bütün boyun 

eğmişlikleri ile salonda kar-

şınızda duruyor ama avukat 

sıralarında bir tane başörtülü 

avukat görmemenin ezikliğini yaşıyordunuz.

Bu ilgisizliğin çeşitli nedenleri olabilir. Unut-

muşluk, korku, umursamazlık, sınıf atlamışlık, 

umutsuzluk, davadan bir şey çıkmayacağı inancı 

bu nedenlerden sayılabilir. Ancak en komik bul-

duğum gerekçe milyonlarca insanın etkilendiği 

ve mağdur edildiği bir darbenin yargılamasını ‘biz 

mağdur değil mağruruz’ edebiyatıyla geçiştirmeye 

çalışmak olup bunun da yaşanan ilgisizliğe ciddi 

Anlaşılan odur ki etkileri 
halen en yoğun şekilde devam 
eden 28 Şubat darbesinin fail-
leri yargılanırken de birtakım 
ayak diremeler, delil karart-
malar ve koruma anlayışları 
devam etmektedir. İçlerinde 
İsmail Hakkı Karadayı, Çevik 
Bir, Çetin Doğan ve Kemal 
Gürüz gibi isimlerin bulundu-
ğu ve toplamda 103 sanığın 
yargılandığı davada tutuk-
lu sanık sayısı 5’e düşmüştür. 
Sanık Karadayı, bırakın tutuk-
lu yargılanmayı hâlen mahke-
meye bile getirilememiştir.
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bir etkisi olduğunu gözlemledim. Gördüm ki 

28 Şubat darbesinin hakkıyla yargılanmamasının 

yenilerine davetiye çıkaracağı halen anlaşılama-

maktadır.

Bu mağrur arkadaşlar cezaevi ziyareti yaptılar 

mı son 15 yıldır bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey 

var ki cezaevleri 28 Şubat brifingli yargılamaları-

nın içeriye tıktığı Müslümanlarla dolu…

Tamer Aslan, Rıdvan Çağrıcı, Salih Baytap, 

Abdusselam Durmaz, Ahmet Şat ve daha niceleri 

1993 yılından beri cezaevinde… 

Salih Mirzabeyoğlu ki “Müslümanlar dik 

durun karşınızda leşler var!” diyen adamdır ve 

halen cezaevindedir…

Malatya’nın ağabeyleri Zekeriya Şengöz ve 

Fahri Memur halen içerideler, düzmece suçlama-

larla…

Sivas davası sanıkları halen cezaevindeler…

Sözde UMUT operasyonu neticesinde onlarca 

Müslüman yargılanıp 2013 yılında ceza aldılar. 

İdam cezaları ağırlaştırılmış müebbede çevrilen 

Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel günlerce süren 

ağır işkenceler yetmezmiş gibi halen cezaevinde-

ler…

Ve daha niceleri…

Yani 28 Şubat’ın görünür mağdurlarının mağ-

duriyetleri giderilmiş, işleri iade edilmiş, içleri 

rahatlamış olabilir. Ancak doksanlarla birlikte baş-

layan bir süreç olan 28 Şubat sürecindeki yargıla-

maların aile ve çevreleriyle birlikte mağdur ettiği 

nice Müslüman halen cezaevindedirler. Çünkü 

onlar 28 Şubat’ın görünmez mağdurlarıdır.

Geldiğimiz noktada duruşmalara gidip gelen 

avukat arkadaşlarımızın ve müştekilerin yoğun 

eleştirileri ve tutuklu sanıkların 5 kişiye kadar 

düşmüş olması neyse ki bir ilgi oluşturmuş ve 

çeşitli organizasyonlara girişilmiştir. İslâmi camia-

nın birçok örgütünün desteğiyle kurulan 28 Şubat 

Platformu bu anlamda önemli bir adımdır.

Ancak burada kalmamak, daha geniş kitle-

lerin ilgisini her tür propaganda aracıyla davaya 

çekmek, davayı nöbetleşe takip edecek gönüllü 

avukatların yanında emeğinin karşılığı verilmiş ve 

görevi belirlenmiş bir avukat ekibiyle sayısı 200’ü 

geçmiş klasörden oluşan dava dosyasını elden 

geçirmek ve duruşma avukatlarına lojistik destek 

sağlamak güncel görev sayılmalıdır. Yine adliye 

önünde en azından kritik duruşmaların olduğu 

günler ciddi eylemlilik sergilemek ve duruşma 

salonunda görünür olmak önemli bir görev sayıl-

malıdır.

Başka çok şey sayılabilir ve daha ciddi planlar 

yapılabilir ama bilmek gerekir ki bu davayı bura-

da bitirmemek ve kendimize yakışanı yapmamız 

gerekiyor. Aksi halde kendimize olan güvenimizi 

ve saygımızı kaybederiz…

Yine kurusıkı tabancalar ve av tüfekleriyle ya da sadece telefon kayıtlarına dayanıla-
rak yakalanan 15-20 kişilik grupları ya da tamamen belli bir şahsa karşı işlenen suçları 
konjonktür gereği İslâmi düşünceyi tehdit olarak göstermek adına silahlı terör örgütü 
sayıp, bir de Anayasal Düzene Karşı Suçlar kapsamında tutuklu yargılayıp ağırlaştırılmış 
müebbet hapse mahkûm eden bir yargı sisteminde bugün yaşanan hoşgörünün hiçbir 
izahı olamaz. Zira ortada gerçekleşmiş bir darbe ve bunu gerçekleştirme gücüne sahip 
sivil-askeri kadrolar bulunmaktadır.

Çevik Bir
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Filiz IŞIKER

28 Şubat Davası ve 
Günümüz Müslüman  Rehaveti

23Ekim Çarşamba günü, 

28 Şubat Davasının 23. 

duruşmasına katılmak üzere 

Ankara’daydım. Ankara, gör-

mek istediğim şehirlerarasında 

yer almamıştır hiçbir zaman. 

Nedense hep mesafeli durmu-

şumdur bu kente. Çünkü bana 

hep tatsız olayları ve hantal 

bürokrasiyi hatırlatır. Ama bir 

anda aldığım bir kararla Ankara’ya doğru yola çıktım. 

Sıhhiye’deki Ankara Adliyesi’ne vardığımda duruş-

manın başlamasına çok az bir vakit vardı.   Adliye 

koridorlarında 28 Şubat davasının görüleceği 13. Ağır 

Ceza Mahkeme salonunu zor da olsa buldum. Muaz-

zam bir kalabalık vardı. Oradaki kalabalığın tuhaf 

bakışları arasından sıyrılıp sakin bir köşe bulmaya 

çalıştım. Bu arada tanıdık birileri var mı diye bakı-

nırken İstanbul’dan tanıdığım bir avukata rastladım. 

Nedense mutlu oldum. Adliyeye girmeden evvel duruş-

ma salonunun önünde muhakkak  -“biz”den birileri-

ne- başörtülü birilerine rastlarım diye düşünmüştüm 

ancak o kalabalıkta tek bir başörtülü yoktu. Kalabalık 

diye bahsettiğim topluluk; sanık yakınları, müştekiler 

ve avukatlardan oluşuyordu. Sanık  yakınları orada 

acayip baskın bir kitle. Davada 103 sanık yargılandığı 

için haliyle aileleri de bir o kadar çok. Sanık yakınları 

olduklarını düşündüğüm kişiler, beni tepeden tırnağa 

incelediler ve bir o kadar rahatsız ettiler bakışlarıyla. 

O an orada bulunmamın ne kadar anlamlı ve gerekli 

olduğunu anladım. 

Duruşmaya girmeden evvel dönemin mağdurların-

dan bir deniz astsubayıyla tanıştım. 28 Şubat dönemin-

de “irticai faaliyetler” dolayısıyla ordudan atılmış ve yıl-

lardır işsizmiş. O daha önceki duruşmaları da takip ettiği 

için bana yardımcı oldu. Ben Ankara’ya hem davayı 

izlemek hem de müşteki sıfatıyla davaya müdahil olmak 

için gelmiştim. Dilekçem ve diğer belgelerimi mahke-

me salonuna girerken mübaşir aracılığıyla mahkeme 

heyetine sunacaktım. Birden salonun kapıları açıldı o 

kalabalığın içinde zar zor salo-

na girebildik. Sağ olsun deniz 

astsubayı, dilekçemi mübaşire 

iletti. Biz müştekilerin olduğu 

sıraya oturduk. Salona girer-

ken Kemal Gürüz’ü gördüm. 

Benim için tuhaf bir karşılaşma 

anı oldu bu. Bakalım 28 Şubat 

döneminden başka hangi zalim 

insanları görecektim? Salon bir 

anda doldu. Salondakilerin çoğunu sanık yakınları 

doldurdu. Ne yazık ki çok az sayıda müşteki vardı. Bu 

tuhaf  bir durum tabii. 28 Şubat darbesi sonrası on bin-

lerce insan, çeşitli şekillerde mağdur olmuştu. Başörtülü 

olduğu için işten atılan ya da üniversitelere alınmayan 

kadınlar, eşi ya da ailesinden herhangi biri başörtülü 

olduğu için ya da namaz kıldığı için ordudan atılanlar ve 

daha birçok sebepten dolayı başına gelmedik kalmayan 

sayısız mağduru vardı bu darbenin. Hatta yaşananlar-

dan sonra bu travmaları atlatamayıp intihar edenler 

bile olmuştu. Nasıl oluyor da bunca mağdur varken 

sadece 481 kişi müşteki sıfatıyla başvuruyor bu davaya 

bunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ama bir 

yandan da mağdurların birçoğunun bu davaya nasıl 

müdahil olunacağını, neler yapılabileceğini bilmediğini 

düşünüyorum. Bu yüzden mağdurların birilerinin yol 

göstericiliğine ihtiyacı olduğu kesin. 

Duruşma devam ederken mahkeme salonuna son-

radan 2 başörtülü kadın daha geldi. Biraz sonra da 

başörtülü bir avukat arkadaşım ve diğer avukatlar 

geldi. Arkadaşımın, orada başörtülü bir avukat ola-

rak bulunması çok önemliydi. Çünkü başörtüsüyle 

sembolleşmiş bir darbenin bu davasında başörtülü 

avukatların bulunması çok önemli her açıdan. Tarihi 

bir ana tanıklık ediyorduk. Arkadaşım, o gün çok hasta 

olmasına rağmen geldi ve orda görevini yaptı. Duruşma 

süreci çok can sıkıcıydı. Hâkim tek tek yoklama yaptı 

sonra da savunmalara geçildi. İlk sanığın savunması 

neredeyse iki saat sürdü. Eski paşalar savunmalarında 

her detayı en ince ayrıntısına kadar anlattılar ancak sıra 
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savcının ve müşteki avukatlarının sorularına gelince 

her ayrıntıyı hatırlayan bu paşalar nedense sorulan 

sorulara ya cevap vermek istemediklerini ya da aradan 

uzun zaman geçtiği için hatırlamadıklarını beyan ettiler. 

Duruşmaya ara verildikten sonra bahçede başörtü-

lü bir kadına rastladık. Kadın bizi görünce 28 Şubat 

duruşmasına mı gidiyorsunuz? diye sordu. O da gir-

mek istediğini ama çekindiğini söyledi.  İşte o an, 28 

Şubat’ın ne kadar başarılı olduğunu fark ettim. Ürkek, 

sinik ve özgüveni yerle bir olmuş insan yığınları çıktı 

ortaya. Üzgünüm ama “biz” buyuz işte!!! Nedenini 

bilemediğimiz bir aşağılık duygusu hissi ya da sürekli 

olarak kendini savunma duygusu en ufak bir olumsuz-

lukta ortaya çıkıveriyor. Asıl mağdurların orda bulunup 

oradakilere meydan okuması gerekirken şu bizim için-

de bulunduğumuz hal içler acısı!!! İşin bir de rehavet 

boyutu var. Nasılsa ülkede birçok şey yoluna girdi, 

başörtüsüne özgürlükler sağlandı e daha ne isteriz 

şükredelim halimize diyen koca bir kitle de var. Ama 

ne yazık ki, bu kitle 28 Şubat’ın açtığı yaraların henüz 

kapanmadığının farkında değil, hatta tamiri olmayan 

yaralar açtığını, telafisi olmayan neticeler doğurdu-

ğunu çok çabuk unutmuş!!! Bu yüzden “bırakalım 

Allah’ından bulsunlar” modundalar. 

Duruşmaya gidip orada bulunmak için illa ki müda-

hil olmak gerekmiyor. Bu davanın sembolik bir anlamı 

var. İzleyici olarak bulunmak, o anlara şahitlik etmenin 

kendisi bizatihi önemli. Hatta davanın seyrini değiştir-

mek için bile önemli olduğunu söylüyor davaya katılan 

avukatlar. Çünkü nihai kararı veren hâkimler de birer 

insan neticede.

Duruşma süresince, sadece 2 sanık ifade verdi gün 

boyunca. Yani bu dava çok uzun süreceğe benziyor. 

Ancak “biz” müdahil olmazsak belki de tutuklu sanık 

kalmayacak.   Ne kadar çok müşteki olursa o kadar 

önemli!!! Zira 7 Kasım’daki son duruşma sonrası 15 

kişinin daha tahliye edilmesiyle tutuklu sanık sayısı 5‘e 

indi. Toplam 103 sanık yargılanıyor ancak sadece 5‘inin 

tutukluluk halleri devam ediyor. Tahliye edilen sanıkla-

rın tutuksuz yargılanacak olması, serbest bırakılmaları 

anlamına gelmiyor tabii, ancak yine de tedirgin edici 

bir durum bu.

Sanık ifadelerini dinlerken gerçekten çileden çık-

tım. Adamlar kendilerini öyle bir meşrulaştırıyor ki 

yani “biz ne denirse onu yaptık emir kuluyduk” diyor-

lar. İrticayla mücadele tamamen yasal bir zeminde 

yürümüş onların iddiası bu! Kimsenin türbanı ya da 

sakalıyla uğraşmadıklarını dile getirdi o gün savunma-

sını yapan 2. sanık “İdris Koralp”! Adam işine gelen her 

ayrıntıyı hatırlıyor ama savcının sorduğu bazı sorular 

karşısında hatırlamıyorum diye cevap veriyor. Uzun 

uzun BÇG’nin işleyişini anlattılar. Sanık avukatlarından 

biri uzun uzun konuştu. Ona göre, davada yargılanan 

-Kemal Gürüz hariç (Kemal Gürüz sivil olarak yargıla-

nıyor)- eski askerlerin hepsi birer melaike! Hepsi vata-

nını çok seven ve vatana hizmet için yapmış her şeyi!!! 

Hatta yine aynı görevde olsalar görevlerini yine yerine 

getireceklerini ifade ettiler!!! Tabii ne de olsa “irtica” 

“terör”den bile daha ciddi bir tehlikeydi.

Bu dava İslami camia tarafından ne yazık ki hak 

ettiği ilgiyi görmüyor. Haber sitelerinde iki paragraflık 

- genellikle başka ajansların yazdığı metinler oluyor 

bunlar- yer alıyor. Davanın ayrıntılarıyla ilgili kimse 

konuşmuyor. Dava süreci, bugüne kadar alınan yol, 

kimlerin yargılandığı, kimlerin serbest kaldığı, mahke-

me heyetinin tavrı, salondaki sanık yakınlarının gayr-ı 

ciddi ve alaycı tutumları ve daha birçok ayrıntıyı ne 

yazık ki kimse bilmiyor. Ancak davayla kişisel olarak 

ilgilenenler az çok o ortamı biliyor. Bu süreç içerisin-

de neyse ki sevindirici gelişmeler de olmaya başla-

dı.    Çeşitli dernek ve sendikaların da katılımıyla “28 

Şubat Platformu” oluşturuldu. Bu platform sayesinde 

Ankara’daki dava yakından takip edilip düzenli olarak 

raporlar hazırlanacak.   Medya, sosyal medya vb. ileti-

şim araçlarıyla bu davanın önemine dair çeşitli etkinlik 

ve programlar düzenlenecek. 

Sonuç olarak bu davayı vicdan sahibi olan herkesin 

sahiplenmesi gerekir! Mahkemede yapılan savunmaları 

herkesin gidip dinlemesini istiyorum. Duruşmalar epey 

uzun sürüyor. Çünkü her bir sanık saatlerce konuşuyor. 

Yani her daim duruşmaya katılınabilir. Sürekli olmasa 

bile orda “biz”den birilerinin bulunması çok önemli!!

“Kişisel Hikâyem” 

(Birçok mağdurun hikâyesinden farklı değil)

Ben 1998-1999 eğitim döneminde Erciyes Üni-

versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü 

kazandım. Okula kaydımı başörtülü bir şekilde yap-

tırdım. Okulun açılış tarihi olan 05.10.98 tarihinden 

16.11.98 tarihine kadar okula başörtülü girebildim. 

Ancak bu tarihten sonra başörtülülerin okula girme-

leri engellenmeye başladı. 16.11.1998 tarihinde okula 

girişim engellendi. Tabi öncesinde hocalarımız bize bu 

şekilde girmememiz gerektiğini belirten konuşmalar 
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yapmışlardı. Ama yürürlükte herhangi bağlayıcı bir 

kanun olmadığı için ben derslere başörtülü girmeye 

devam ettim. 

Öncelikle okul girişindeki güvenlik görevlileri tara-

fından engellenmelerle karşılaştım. Onlara rağmen içeri 

girmeyi başardığımda ise bazı derslerin hocaları tarafın-

dan engellendim. Dönemin Atatürk İlke ve İnkılapları 

dersinin hocası  bana dersten çıkmamı söylediği halde 

çıkmadığım için ben sınıfta yokmuşum gibi davrandı 

ve imza kâğıdını önümden alarak yanımdaki arkadaşı-

ma verdi. Bu süreç içerisinde iki ders haricinde hangi 

derse girsem dersten çıkarılıyor ve dekanın odasına 

çağrılıyordum. Her seferinde benim bu şekilde derslere 

devam etmemem gerektiğini aksi takdirde hakkımda 

cezai işlem yapılacağını söylüyordu. Nitekim hakkımda 

10.11.1998 ve 02.12.98 tarihlerinde iki kez disiplin 

soruşturması açıldı. Bu durum tarafıma belge ile bil-

dirildi. Bu belgede Rektörlüğün “17.09.1998 tarihinde 

yayınlanan kılık kıyafetle ilgili bütün ikaz ve uyarılara 

rağmen çağdaş kıyafet ve görünüm dışında, üniversite 

öğrenciliği sıfatının gerektirdiği tutum ve davranışa 

aykırı olarak türban (başörtüsü) ile Fakülteye devam 

etmenizden dolayı....” hakkımda disiplin soruşturma-

sı açıldığı ve 13.11.1998 ve 17.12.1998 tarihlerinde 

savunma yapmam gerektiği tarafıma ayrı belgelerle 

bildirildi. Savunmaya çağrıldığım tarihte Dekanlıkta bir 

ofiste hazır bulundum. Soruşturma Komisyonu Başkan 

ve üyeleri tarafından sorgulandım. Benim hangi yurtta 

kaldığımı, hangi cemaate bağlı olduğumu, nereli oldu-

ğumu, ailemin bu konuyla ilgili beni destekleyip des-

teklemediğini, başörtüsü mücadelesinde bana kimlerin 

yardımcı olduğunu, hangi avukatlardan yardım aldığı-

mı ve daha aklıma gelmeyen birçok soru sordular. Ben 

o tarihlerde henüz 17 yaşındaydım ve bu yaşta insanın 

başına gelebilecek belki de en kötü şeylerden birini 

deneyimliyordum. Kendimi bir suçlu gibi, mahkeme 

salonunda yargıç karşısında hissetmiştim. Oysa ki beni 

sorgulayanlar benim derslerime giren hocalarımdı. Bu 

süreç içerisinde psikolojik olarak çok yara aldım. Ciddi 

bir baskı söz konusuydu. Özellikle Bölüm Başkanı 

tarafından her gün okulun girişinde psikolojik bir bas-

kıya maruz kalıyordum. Okulun girişinde beni her gün 

derslere girmem için ikna etmeye çalışıyor bir yandan 

da alay ediyordu. “Bak okulun kapısında senden başka 

kimse kaldı mı? tek başına ne yapabilirsin ki? Sen de 

enin de sonunda başını açıp gireceksin.”

Sonuç olarak kılık kıyafetle ilgili kurallara uymadı-

ğım ve “öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakış-

mayan tutum ve davranışlarda bulunmak” suçundan 

29.12.1998 tarihinde “UYARMA”, 06.01.1999 tarihin-

de ise “KINAMA” cezasıyla cezalandırıldım. 

Bu süreç içerisinde iki ders haricinde (bazı labo-

 ratuvar derslerinden devamsızlıktan kaldım) diğer 

derslerimin de sınavlarına giremediğim için onlardan 

da geçemedim. Okula başörtülü olarak giremediğim-

den bir sonraki yıl yani 1999-2000 eğitim döneminde 

kaydımı dondurmak zorunda kaldım. Sonrasında zaten 

okulla ilişiğim kesildi. 

Okul harçlarımı yatırdığım halde okula giremedim. 

Yıllar sonra ise bu harçları geri ödemeli olduğu için 

faiziyle geri ödemek zorunda kaldım. Eve haciz belgesi 

geldiğini hatırlıyorum. 

Bunların haricinde okulun kapalı alanlarına da 

başörtülülerin girmesi yasaklanmıştı. Mesela yemek-

haneye dahi giremiyordum. Spor salonuna da. Sade-

ce İlahiyat Fakültesi’nde yasak olmadığı için oranın 

kütüphanesini ve bahçesini kullanabiliyordu(k)m. 

Bu süreç içerisinde ben ve ailem ciddi bir sınavdan 

geçiyorduk. Çünkü benim dışımda üç kız kardeşim de 

başörtülüydü ve aynı sorunları onlar da eş zamanlı olarak 

yaşıyordu. Üniversiteyi bırakıp geri dönmenin de bedel-

leri vardı. Birçok kişi bu kararıma saygı duymayıp “en 

azından derslere girerken başını açsaydın” ya da “günahı 

onların boynuna” minvalinde nutuklar atmayı kendine 

görev addetmişti. 2006’ya kadar üniversite sınava tekrar 

girme fikrim yoktu. Ancak, 2006’da sınava girme kararı 

aldım. Bu çok zor alınmış bir karardı. Çünkü yıllar sonra 

tekrar aynı şeylere maruz kalacaktım. Ki öyle de oldu. 

Maalesef “başörtüsüz” bir şekilde sınava girerek İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü burslu olarak 

kazandım. 2006’ya kadar olan bu süreç beni çok yıprattı. 

Yıllar sonra tekrar üniversiteye döndüm ama sıkıntılar 

devam ediyordu. Üniversiteye başörtülü giremiyordum. 

1,5 sene şapkayla devam ettim. Şapkalıyken de kendimi 

çok kötü hissediyordum. Okulda şapkalılar güruhu gezi-

yordu adeta. Ancak 1. sınıfın ikinci döneminde başörtü-

lü olarak okuyabilme şansını elde ettim. Aradan 15 sene 

geçti ve ben henüz Yüksek Lisans öğrencisiyim.
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Ömer Faruk KARAGÜZEL

On Altı Yıl Sonra
28 ŞUBAT

Bizim karşımızda hukuk eşit ama hukuk karşısında biz eşit değiliz.

Bernard SHAW

28 Şubat hem Türkiye Cumhuriyeti tarihi hem 

de Türkiye Müslümanları açısından önemli 

kırılmalarından biri olarak kalacaktır. Zira 1997 

yılının 28 Şubat’ı, resmi ideolojinin psikolojik harp 

taktikleriyle halkıyla hesaplaş-

tığı önemli bir tarihe denk 

geliyordu.

İslâmi yükselişin toplum-

sal tabana kavuştuğu 90’lı 

yıllarda Müslümanlara en 

büyük darbe bir toplumsal 

mühendislik hareketi olan 

28 Şubat süreci ile kendisini 

gösterdi. İlk Meclis darbesi, 

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül 

gizlice ve aniden yapılmıştı. 

28 Şubat Darbesi ‘ben geli-

yorum!’ dercesine, medya, 

sendika, üniversiteler ve 

yargı ayağıyla açıkça yapıl-

dı. 1990’lı yılların başından 

itibaren tertiplenen birtakım 

eylemler ve hazırlanan rapor-

ları bu bağlamda zikredebili-

riz.  Genelkurmay Başkanlığı 

ülkenin ve Atatürkçülüğün koruyucu sıfatıyla Refah 

Partisi’ne  karşı kararlılığını ilk planda ülkenin 

kuruluşuna kadar indirilebilecek temel problem-

ler üzerinden geliştirdi. Batı Çalışma Grubu’nun 

faaliyetleri, Genelkurmay’ın medya silahını keşfi, 

Sultanbeyli’de Asker-Refah Partisi’nin karşı karşıya 

gelmesi, Kayseri’de 10 Kasım 1996’da yaşananlar, 

Aczmendiler’in sahneye çıkışı, Fadime Şahin’in göz-

yaşları, Sincan’da tankların sokağa çıkması, demok-

rasiye balans ayarı, Erbakan’dan askere, “Türk oğlu 

Türk’üm!” açıklaması, Brifingler, “Gerekirse Silahla!” 

tehditleri ve tarihi 28 Şubat 

1997 MGK toplantısındaki 

Erbakan’ın alnından akan 

terler…

28 Şubat: Kimilerine göre 

demokrasiye balans ayarı, 

kimilerine göre postmodern 

darbe. Fevkalade istikrarlı bir 

ülke olan Türkiye’de, sürekli 

olarak yeniden kurulan ya 

da kurulma süreci devam 

eden cumhuriyet, 10-15 yıl-

lık dönemsel aralıklarla bün-

yesini, uzuvlarını dinç tut-

maya çalışıyor. “Atatürkçü, 

laik, seküler, aydınlanmacı, 

çağdaş” çizgiden uzaklaşıldı-

ğı veya böyle bir riskin doğ-

madığı hallerde dahi o yüce 

ideallerden uzaklaşılıyormuş 

izlenimi verilerek, askeri el 

koymalara yani askeri darbeler yoluyla Kemalist 

restorasyon hayata geçiriliyor. 28 Şubat darbesi de 

zamansal süreklilik boyutu içinde aynı geleneğe 

yaslanan, bahsettiğimiz 10-15 yıllık periyotların bir 

halkasıdır. Toplumsal muhalefete karşı 28 Şubat, 

ülkedeki jakoben iktidar elitinin, bir terbiye aracı 

olarak kullandığı darbelerin son büyük halkasıdır. 

Resmi ideoloji İslâm’ı daral-
tılmış ve bir “dünya görüşü” 
olmaktan uzaklaştırılmış bir 
inanç sistemi olarak görmüş 
ve göstermeye çalışmıştır. Bu 
sebepledir hem Kemalizm ve 
hem de muhafazakârlık açı-
sından din, ulus kimliğinin bir 
varyantı olarak okunmuştur. 
Resmi ideolojinin taşıyıcı tüm 
parçaları tarafından İslâm, 
kamu alanını asla kuşatmaya-
cak yalnızca kişinin vicdanında 
karşılığını bulabilecekti.
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Türkiye’de Batılılaşma süreci başladığından beri, 

bu topraklar üstünde iki ayrı toplumun yaşadığı söy-

lenebilir. Bu uzun sürecin çeşitli aşamalarında, döne-

me göre değişen biçimler altında, bu ikili yaşam tar-

zının varoluşu söz konusu olmuştur. Cumhuriyet’in 

ilanından bu yana iki kutuptan Batıcı, laik, seküler, 

ilerlemeci taraf diğer kesim olan Müslüman, İslâmcı, 

yerli, yerel, geleneksel unsurları istikrarlı bir biçimde 

baskı altında tutmuştur. Cumhuriyet’in kurulduğu 

ilk günlerden başlayarak resmi ideoloji bayrağını 

taşıyan Kemalizm bir anlamda da ulusçuluk, karşı-

sına her anında ve alanında İslâm’ı almıştır. İslâm 

çağın dışında, aydın devlet vasfının karşısında, dar 

ritüelleri kapsayan, bir hayat/dünya görüşü suna-

mayan basit bir inanç sistemine indirgenmiştir. 

Sistemin indirgemeci, totaliter, otoriteryan paradig-

masına karşı refleks geliştiren, basit olarak da bu 

algıyı kabul etmeyen toplumun önde gelen kesim-

leri, rejimin en büyük düşmanı olarak rejim tara-

fından ve onun toplumsal tabanı tarafından gözüne 

kestirilmiş; İslâmi kimlik ve duyarlılık bastırılmış, 

toplumsal hayattan tamamen dışlamaya yönelik bir 

tür cadı avına dönüşmüştü. 

Resmi ideoloji İslâm’ı daraltılmış ve bir “dünya 

görüşü” olmaktan uzaklaştırılmış bir inanç sistemi 

olarak görmüş ve göstermeye çalışmıştır. Bu sebep-

ledir hem Kemalizm ve hem de muhafazakârlık 

açısından din, ulus kimliğinin bir varyantı olarak 

okunmuştur. Resmi ideolojinin taşıyıcı tüm parçaları 

tarafından İslâm, kamu alanını asla kuşatmayacak 

yalnızca kişinin vicdanında karşılığını bulabilecekti. 

Resmi ideoloji söyleminden hareket edecek olur-

sak; bu söylemi kullanmanın en önemli nedeni 

Türkiye’deki rejimin hem “son derece sağlam” hem 

de “hâlâ kurulma” aşamasında olmasıdır. Rejim 

birilerince çok sağlamdır çünkü Atatürk tarafından 

oluşturulmuş ve askerler tarafından korunmaktadır. 

Nitekim her milli bayramda genelkurmay başkanları 

bu noktaya işaret ederler ve Anıtkabir’deki anı defte-

rine, cumhuriyetin yılmaz bekçilerinin rejimi savun-

mak üzere ayakta olduklarını belirtirler. Ancak bu 

‘sağlam’ cumhuriyet bir taraftan da hiç bitmeyecek 

bir tehdit altındadır. Bir yandan ‘Türk’ olmayanların, 

diğer yandan da ‘laik’ olmayanların ihanete varan 

saldırıları karşısında rejimin korunması ve sakınıl-

ması gerektiği söylenir. Bazen bu tehditler yoğun-

laştığında ise, rejim aynı temeller üzerinde ‘yeniden’ 

kurulur... Kurulan ve halen kurulmaya devam eden 

resmi ideoloji, 1970’li yılların ortalarında belirgin-

leşmeye başlayan “tevhidi bilinçlenme süreci”nin 

tehdit riskini en sert biçimde ve düşmanca 28 Şubat 

darbesiyle engellemiştir. Rıdvan Kaya bu vaziyeti 

şöyle açıklar: 

“Türkiye’de toplumsal-siyasal yapının İslâmi 

temelde yeniden şekillendirilmesi, İslâmi kural 

ve geleneklerin toplumsal ilişkilerde esas alınması 

gerektiğine ilişkin özlem ve talepler statüko güçlerin-

ce 28 Şubat’ta kapsamlı bir saldırıyla püskürtüldü. 

Üstelik bu süreç sadece siyasal alana taşınmaya çalı-

şılan taleplerin bastırılmasıyla yetinmedi, tümüyle 

İslâmi kimlik ve değerleri, hatta doğrudan dini görü-

nürlüğü hedef aldı.”*

Cumhuriyet Olmadan Cumhuriyet Olmak

Mihail Romm’un Obıknovennıy Fascism (1965; 

Sıradan Faşizm) filmi Sovyet sistemini olağanüstü bir 

gerçeklikle beyaz perdeye aktaran bir filmdir. Filmde 

dikdatöryal/totaliter iktidarın toplumu ve toplu-

mun gündelik hayatını hangi derecelerde ve nasıl 

tahakküm altına aldığını anlatıyordu. Filmde daha 

önemli ve filmin özeti sayılacak düşünceninse, ikti-

darın zulme dayalı düşüncesinin nasıl normalleşip, 

düzeysizleştiğini çok iyi biçimde vermesiydi. Filmde 

yaşanan şey ‘sosyalizm’, fakat ‘sosyalizm’in ideolojik 

olarak toplumu alternatifsiz bir köleliğe mahkûm 

etmesiydi. “Sosyalizm Nedir?” sorusuna çok iyi 

cevaplar veren filmde, Türkiye tipi sosyalist düşün-

cenin hayalciliğini de bulmak oldukça mümkündü, 
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elbette Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik denen şeyin 

ne olduğunun da… Türkiye zihniyet açısından 

Rusya’ya son derece benzeyen bir ülke... Bizde de 

kendimize özgü adlar taktığımız ama aslında top-

luma her türlü zulmü reva gören rejimlere bariz bir 

yatkınlık var. Ruslar ‘sosyalizm’ kelimesinin ardına 

sığınarak kendi adalet algıları ile yüzleşmekten on 

yıllar boyu kaçtılar. Ne yazık ki bizde de bazı kişi 

ve kurumlar bunu ‘cumhuriyet’ kavramı üzerinden 

zorlama gayreti içindeler.

 Etyen Mahçupyan “Cumhuriyet Olmayan 

Cumhuriyet” adlı yazısında bizde Cumhuriyet’i 

şöyle tanımlıyor: ‘Cumhuriyet’, devletin ve onun 

has oğlanlarının doğruları bildiği, halkın ise ken-

disini bu doğrulara göre değiştirme görevini yerine 

getirdiği ölçüde ‘vatandaş’ olabildiği rejimin adı...” 

Mahçupyan’ın Cumhuriyet tanımı, 28 Şubat dar-

becilerinin zihniyet dünyalarını çok güzel şekilde 

yansıtıyor. Türkiye’de seçimle iktidara talip olan 

siyasetçiler ve bir bütün olarak yasama organı, ger-

çekte kerhen tahammül edilen bir nifak potansiyeli 

olarak algılanmaktadır. Yasamanın siyaset dışı kılın-

ması ise en azından rejimin ‘imajı’ açısından sorun-

lar taşıyor, çünkü meşru bir yürütme mekanizması 

oluşturmayı zorlaştırıyor. Çare, herkesin bildiği gibi, 

siyaset alanının hiyerarşik olarak ikiye bölünmesi ve 

ekonomi gibi basit ve ‘teknik’ meseleleri siyasetçilere 

bırakırken; kimlik, vatandaşlık ve ideoloji gibi ‘temel’ 

meseleleri yürütme bürokrasisinin ve yargının uhde-

sinde tutmakta aranıyor. Bu durumu ‘normal’ gös-

termek için gerekli maddeler anayasaya konmakla 

kalınmıyor, söz konusu kurumların iç tüzükleri de 

ona göre düzenleniyor... Böylece adaletten nasibini 

almamış, totaliter ülkelerde mümkün olabilecek bir 

hukuksal altyapı oluşmaktadır. 28 Şubat ve hatta 

öncesi dönemlerinin ordu ve yargı mensuplarının 

zihniyet dünyası, bir yandan Cumhuriyet’in ve onun 

ilkelerinin koruyucusu olmakta, öte yandan da bunu 

sağlayan yasa maddelerinin değiştirilmesi teklif dahi 

edilememektedir! Sırf bu durum bile yaşadığımız 

rejimin totaliter niteliğine gönderme yapmaktadır... 

Ama dahası da var, çünkü asker ve yargının koru-

makta oldukları rejim -biz adına cumhuriyet desek 

de- evrensel olarak cumhuriyet dendiğinde kaste-

dilen rejimin niteliklerinden epeyce uzak. Kısacası 

bizde 28 Şubat’ta bu düşüncelerle asker ve yargı, 

‘cumhuriyet’ dediğimiz ama cumhuriyet olmaktan 

uzak olan otoriter bir rejimi bu haliyle tutma müca-

delesi içindeydiler.

Mihail Romm’un Obıknovennıy Fascism adlı filmi 

28 Şubat’ın beyaz perde versiyonudur. Filmdeki 

oyuncuların yerinde Kuvvet Komutanları, YÖK 

Başkanları, dönemin üniversite rektörleri, medya 

ayağı, toplumun azınlıkları olan ve elitist bir taba-

kayı temsil eden sivil toplum örgütlerini bulabilmek 

oldukça mümkün. Bizim yaşadığımız Cumhuriyet 

ile filmdeki Sovyet Rusya hükümetlerinin jakoben-

liği, AK Partili yıllara kadar neredeyse aynıdır. Laik 

kesim ve eski Cumhuriyet sevdalılarının hortlattığı 

28 Şubat’a karşı en büyük tepki başörtüsü direnişi 

ve AK Parti’nin iktidara gelmesidir.

Eski Türkiye ve laikleri Bernard Shaw’un dediği 

gibi “Bizim karşımızda hukuk eşit ama hukuk karşı-

sında biz eşit değiliz.” diyen, ülke sınırları içerisinde 

ahmak bir nesil üretmeye çalışanların Türkiye’sidir. 

Sistem, Cumhuriyet ve dolayısıyla Atatürkçülük kar-

şısında en ufak hamleyi bir nifak olarak gören zihni-

yet, Cumhuriyet’ten çok uzak olarak kalacak, Sovyet 

Sosyalizm zulmünden öteye gidemeyecektir.

*Rıdvan Kaya, AK Parti ve Müslümanlar, Ekin Yayınları, İstanbul,2007.

28 Şubat: Kimilerine göre demokrasiye 
balans ayarı, kimilerine göre postmo-
dern darbe. Fevkalade istikrarlı bir ülke 
olan Türkiye’de, sürekli olarak yeniden 
kurulan ya da kurulma süreci devam 
eden cumhuriyet, 10-15 yıllık dönemsel 
aralıklarla bünyesini, uzuvlarını dinç tut-
maya çalışıyor. “Atatürkçü, laik, seküler, 
aydınlanmacı, çağdaş” çizgiden uzakla-
şıldığı veya böyle bir risk in doğmadığı 
hallerde dahi o yüce ideallerden uzak-
laşılıyormuş izlenimi verilerek, askeri el 
koymalar yani askeri darbeler yoluyla 
Kemalist restorasyon hayata geçiriliyor.
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Fatma SÜMER

28 Şubat Sürecinde
Devlet, Birey ve Başörtülü Kadınlar

A gamben’in Açıklık’ında 

insanın dünyanın sonun-

da hayvana dönüşeceğine 

ilişkin bir mit değerlendirilir. 

Aslında insanın, bu tür bir 

ters evrimden geçmekte 

olduğu düşüncesi hiç de 

saçma değildir; zira bedensel 

mükemmelleşme çabalarının 

nihai noktasında neye varacağı 

ve ruh-beden bütünlüğü anlayışını tümüyle terk 

ettiğinde kendisini değerler âleminde nerede 

konumlandırılacağı sorularına kolay cevap verile-

mez. Üstelik bu tartışma, insan varlığının anlamına 

ilişkin bir içeriğe sahip olmanın yanı sıra; modern 

devlet karşısında insanın konumuna dair ikinci 

bir bağlama da sahiptir. Aslında insanın anlamına 

ve devletin sınırlarına dair soruları burada ceva-

plamak mümkün görünmüyor. Bununla birlikte 

başörtülü kadın kimliğinin bu tartışmanın neresinde 

durduğuna dair bazı sınırlı tespitlerde bulunmak 

niyetindeyim.  

Modern Devlet Karşısında Birey

Aydınlanma sonrası düşüncesinin nevzuhur 

kavramları hem bireye hem modern devlete kend-

inden menkul bir değerlilik, diğerlerinden izole 

edilmiş bir bağımsızlık atfederken; modern devletin 

insana hiçbir özel alan bırakmaksızın ve onun insani 

değerliliğini göz ardı ederek yaptığı düzenlemelerin; 

birey ve modern devleti karşı karşıya getirmesi, ikisi-

nin birlikte var olduğu bir dünyayı imkânsız kılması 

beklenirdi. Ancak birey ve modern devlet kavramları 

birlikte ve birbirlerini besleyerek doğdu ve büyüdü. 

Bu durumun getirdiği bazı 

açmazlara değinmek gerekirse; 

genel anlaşılışıyla iletişim 

özgürlüğü, bilgiye serbestçe 

ulaşabilmeyi ve bilgiyi ser-

bestçe iletebilmeyi gerektir-

irken, baskın resmi ideolojinin 

iletişim yollarını tekeline aldığı 

görüldü. Eğitim hakkı, dev-

let tekelindeki örgün eğitimin, 

kimlikleri bastırıcı ve bireyi dizayn edici tutumu 

altındaydı. Nitekim 1982 Anayasası’nın getirdiği 

eğitim ve basın sansürü, modern devletin bu iki 

temel aracı tekeline aldığının kanıtıdır.

Sonuç olarak, modern devlet; özgür bireyin 

kendi kararları doğrultusunda hareket ettiği ve 

eylemlerinde özerkliğinin söz konusu olduğu, kend-

isini gerçekleştirmesi için gerekli enstrümanların 

sağlandığı bir devlet biçimi olmaktan uzaktı. Birey 

eğitim ve basınla şekillendiriliyor; her konuyu 

düzenleyen kanun hükümleri bireyi kendi acizliğine 

ikna ediyor ve kendi kararlarına sahip olma yet-

isini büyük ölçüde yok sayıyordu. Bu süreçten 

“varsayılan birey” çıkmazdı ve çıkmadı. Ama “birey” 

kavramının ithaf edildiği kişi, kendisini hep kendi 

kararlarını özgürce ve bağımsızca alabilir bildi. Bir 

köşe yazarının belirttiği gibi; hiç Habermas okumasa 

da, medyayı takip edebildiği sürece kendisini siyasi 

karar alma süreçlerinin öznesi zannetti. 

Agamben’in görüşleriyle benzer bir durulukla 

modern devletin kodlarını deşifre ettiği eserler-

inde Foucault’ya göre devlet, İngiltere’de Frengi 

aşısının zorunlu tutulması itibarıyla, öldürerek veya 

yaşatarak değil hayatı destekleyerek güçleniyordu. 
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Bu süreçte, devlet nazarında insan toplulukları 

nüfus olarak değer taşıyan canlı varlıklar yığınıydı.  

Devletin iktidarı biyo-siyaset; nüfus, iktidarın kendi 

çıkarı için yaşatmaya çalıştığı canlılardan ibaret 

olduğu ve dolayısıyla devlet gerek duyduğunda 

nüfusu katledebildiği için aynı zamanda ölüm siya-

setiydi. 

Düşünür, bu süreçte hak kavramının bizatihi 

kendisi olmaktan çıkarak özneyi özne yapan şeye 

dönüştüğünü; yaşam hakkının mutluluk, sağlık ve 

bedenle ilişkilendirilmeye başlandığını söylüyordu. 

Dolayısıyla aydınlanma sonrası hak anlayışlarına 

getirilen, hakkın vatandaşa ait olduğu eleştirisine 

yeni bir halka ekleniyor; hakkın iktidarın çıkarı için 

yaşattığı canlıların sağlık, beden ve mutluluklarını 

garantileme aracına dönüştüğünden söz ediliyor-

du. Bu sürece yönelik eleştirinin anahtar kelimesi 

“insan”dı. Ne iktidarın elinin altındaki varlık “canlı 

varlıklar” kategorisi içinde sıradanlaştırılabilir; ne de 

hak kavramı insanın bedeni ile sınırlı olan somut bir 

düzleme indirgenebilirdi. 

Çağdaş hukuk, pek çok idealist söylemin ve 

ideolojilerin mutluluk vaatlerinin ortasında, ama 

gerçekte modern devletin insan varlığına alan 

bırakmadığı bir normatif bütüncüllük içinde seyredi-

yordu. Bu süreçte, gerçekte ne birey ne de devlet 

izole edilmişti. Hukuk sistemleri, sosyologların, 

ülkelerin kendilerine has koşullarının bulunduğuna 

ilişkin iddialarının çöktüğü bir noktadaydı. Tüm 

devletlerin modern ve yine Agamben’in dediği gibi 

totaliter oldukları yeni bir dünya düzeni söz konu-

suydu.

Türkiye’de başörtüsü yasağının, resmi ideolojinin 

toplumun değerleriyle çatıştığı noktada ortaya çıktığı 

iddiası, ülke özelinde yasağı açıklamak amacıyla ileri 

sürülebilir. Ancak aydınlanma sonrası dünya düzeni 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş safhasından 

itibaren batı hukuk sistemlerini özümseme çabası 

birlikte düşünüldüğünde, Türkiye’nin de bir mod-

ern devlet olduğu görülecektir. Bu sebeple yasak 

hep birey devlet ikileminde yaşanmış; başörtülü 

kadınlar kitleleştirilemedikleri ölçüde tehdit olarak 

algılanmışlardır.

Tesettür, Mücadele ve Hayat

 28 Şubat süreci, kadınların kendi sıradan 

hayatlarında; başörtülü olarak çalışma yada eğitim 

yaşantılarını sürdürürlerken veya örtünme kararı 

verdikleri süreçte yakaladı. Kadınlar, yaşamlarını bu 

konudaki yasağa rağmen örtünerek sürdürmeyi seç-

tiklerinde, aslında öncelikle devlet eliyle uygulanan 

ve bir beden politikası olarak ortaya çıkan yasa-

kla, inanç temelli bir zorunluluk arasındaki çizgi-

yi aşmaktaydılar. Başörtülü kadının bu dönemde 

kendisi ve yasakla ilk yüzleşmesi, devlete itaatinin 

sınırlarını zorluyordu. Başörtülü kadın bu yönüyle 

öncelikle ontolojik değerliliğini vurguladığı noktada, 

Foucault’nun tabiriyle devlet nazarında herhangi bir 

canlı varlık, nüfusu ortaya koyan bir unsur olarak 

ortaya çıkmaya itiraz ediyordu. 

Başörtülü kadınlar, devletin kendilerine biçtiğinin 

dışında bir kıyafeti istemekle sınırlandırılamayacak 

bir şeyle; başka bir yaşam ve siyaset biçimini mümkün 

kılacak bir karar vermiş olmakla itham ediliyorlardı. 

Bu itham, başörtülü kadınların yeni bir siyaset biçimi 

getirmek istemeleri ya da kadim bir siyaset biçiminin 

mirasçısı olmaları şeklinde değil; belli bir siyasi 

partinin temsilcisi ya da yaygın bir cemaatin men-

subu olmaları ifadeleriyle dışa vurulsa da, aslında 

cemaat ve parti organizasyonlarının nihai amaçları 

düşünüldüğünde, tehdit olarak algılanmalarının 

gerekçesi açıktı. Bu bağlamda başörtülü kadınların, 

genellikle duymazdan gelinen, parti ya da cemaatler-

den soyut olduklarına ilişkin vurguları bir yana; 

kendilerinin bir siyasi amaçlarının bulunmadığı, 

sadece dini sebeplerle örtündükleri savunması, 

ontolojik olarak yanlıştı. 

Tesettür emrinin, kadına yanında örtün-

meden bulunabileceği kişileri sayarak hitap etme-
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Başörtülü kadınlar, haklarını aramak için dernekler kurdular, birbirlerinden haberdar 
olmak ve birlikte hareket etmek istediler. Eylemler yaptılar, sivil toplumda görünür 
oldular, lobicilik faaliyetleriyle seslerini duyurmaya çalıştılar. Tüm bu eylem biçimle-
ri, aslında bireyin liberal devlet karşısında kendisini koruması için ortaya çıkmış olan 
yollardı ve bu sebeple eleştirildiler. Başörtülü kadın, kendisini savunurken de İslâmi 
usullerle direnmeliydi. Bir başka eleştiri, başörtülü kadının elinden bir şey gelmeyeceği 
için direnmesinin anlamsız olduğu yönündeydi. Her iki eleştirinin de başörtülü kadının 
yaşantısında karşılığı yoktu. Herkesin mağduriyetini görmezden gelerek hayatını eskisi 
gibi sürdürdüğü bir düzende başörtülü kadından sadece sabretmesini beklemek, kadın-
larda yaşadıkları güçlüklerin anlaşılmadığı düşüncesi uyandırıyordu.

si, kadının örtünmesi koşuluyla kamusal alanda 

bulunabileceğinin açık izahıydı. Bazen yasaktan yana 

olduğunu fark etmeden kadınları cinsiyet rollerine 

indirgeyen, başörtülü kadının evinde ve sadece eş 

veya anne olarak algılandığı bir düzenin yanında 

yer alan yaklaşım, kadınları ve erkekleri “insan” 

kavramında eşitleyemiyordu. Buna rağmen bu 

yaklaşımın uzantısı olarak, yasak sürecinde İslâmi 

yaşam tarzını sürdürürken örgün eğitime ve modern 

çalışma koşullarına pirim vermeyen, bu iki kuru-

mun zihin bulandırıcı ve kısıtlı düşünmeye sevk 

eden etkilerinden azade biçimde ilim öğrenmeyi ve 

öğretmeyi sürdüren bazı kadınlar, kamusal alanda 

görünür olmadan varlıklarını sürdürdüler.   

Başörtülü kadınlar, haklarını aramak için dernek-

ler kurdular, birbirlerinden haberdar olmak ve bir-

likte hareket etmek istediler. Eylemler yaptılar, sivil 

toplumda görünür oldular, lobicilik faaliyetleriyle 

seslerini duyurmaya çalıştılar. Tüm bu eylem biçim-

leri, aslında bireyin liberal devlet karşısında kendisini 

koruması için ortaya çıkmış olan yollardı ve bu sebe-

ple eleştirildiler. Başörtülü kadın, kendisini savunurk-

en de İslâmi usullerle direnmeliydi. Bir başka eleştiri, 

başörtülü kadının elinden bir şey gelmeyeceği için 

direnmesinin anlamsız olduğu yönündeydi. Her 

iki eleştirinin de başörtülü kadının yaşantısında 

karşılığı yoktu. Herkesin mağduriyetini görmezden 

gelerek hayatını eskisi gibi sürdürdüğü bir düzende 

başörtülü kadından sadece sabretmesini beklemek, 

kadınlarda yaşadıkları güçlüklerin anlaşılmadığı 

düşüncesi uyandırıyordu. İslâmi bir hükmün yer-

ine getirilmesi adına bazı acılar çekilebilir ve sabır 

gösterilebilirdi. Ama benzer bedeller ödemeyen 

insanların başörtülü kadınları eylemleri dolayısıyla 

eleştirmeleri aslında onları yalnız bıraktıkları 

anlamına geliyordu. Bu durumun iç çelişkisi, berab-

erinde, yalnız bırakılan kadının bireyselliğe itilm-

esi sonucunu getirdiğinde, liberal devletin savunma 

mekanizmalarını kullandığı gerekçesiyle eleştirilen 

kadın, gerçekte kendi kararlarını alan ve siyasi 

karar mekanizmalarına katılan, kendi yetenek-

lerini keşfetmek ve gerçekleştirmek için çaba sarf 

eden bir varlığa dönüştü. Aslında “birey” tanımının 

unsurlarıyla özdeşleşen bu özellikler, kendi kendini 

çizen eller tablosunda olduğu gibi, kadının mod-

ern devletle mücadelesinin onu modern devletin 

kutsadığı varlığa dönüştürmesini getirmiş; ancak 

“birey” ve “modern devlet” kavramlarının fiili olar-

ak bir arada bulunamayacağı teorisi somutlaşmış; 

başörtülü kadının devletle mücadelesi bitmemişti. 

Yasağın kalkması ve mağduriyetlerin son bulması, 

bugüne dek kitleleştirilemedikleri için yönetilemey-

en ve bu sebeple dışlanan başörtülü kadınlara 

geçmişte yaşadıklarını unutturmayacak olmanın yanı 

sıra, modern devletin tehlikeli doğasına dikkat çek-

meyi gerektirmektedir. Göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli husus, yasak sürecinin çok 

boyutlu mücadeleye sevk eden yapısının ortadan 

kalkmasının, başörtülü kadını her şeyin yoluna 

girdiği algısının oluşturacağı rehavete teslim olmaya 

çağırabileceğidir. Zira başörtülü kadından beklen-

tiler ve onun eylemlerine getirilen eleştirilerden yola 

çıkıldığında, yasak sürecindeki değerli mücadelenin, 

modern devlet karşısında insan kalmaya yönelik bir 

mücadele olduğu görülmektedir.
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XX. yüzyılın son çeyreğinde neoliberal ideoloji 

dünyaya damgasını vurdu. Sadece iktisadi gelişme 

dinamikleri açısından değil, siyasal hedef ve toplum-

sal örgütlenme tarzı olarak Da kapsayıcı bir ideoloji 

haline gelirken, refah devleti sisteminin müdahaleci 

ve paylaşmacı pratiklerinden radikal bir kopuşun 

bayraktarlığını yapmaya soyundu.

Neoliberalizmin tanımlanması konusundaki bu 

belirsizliğe rağmen bu kavramın 1980’li yıllarda 

ABD’de iktidara gelen Reagan ve İngiltere’de iktida-

ra gelen Thatcher’le özdeşliği herkesçe kabul edilen 

bir gerçektir,  zaman zaman bu kavram Reagan 

doktrini olarak da adlandırılmıştır. Neoliberalizmin 

ortaya çıkış nedenini anlayabilmek için ondan önce-

ki döneme bakmakta yarar vardır. Neoliberalizm 

öncesi dönemde, 1970 li yıllarda gelişmiş ülkelerde 

uygulanan Keynesyen refah devletinde mali krizler 

baş göstermiştir, bu yüzden talep yanlısı Keynesyen 

sosyal refah devleti projesi yara almıştır.

Refah devleti, Batı Avrupa’da kapitalizmin 

demokrasi ile sermayenin de işçi sınıfı ile uzlaş-

masının arkasındaki yapı taşıdıydı. Bu toplumsal 

uzlaşma sermayeyi ekonomik açıdan serbest bıra-

kırken, işçi sınıfını siyasal açıdan güçlendirmiştir. 

İşçi sınıfı genel olarak üretimle ilgili kararlarda 

-emek olarak- söz sahibi değilken vatandaş olarak 

bölüşüm üzerinde müdahalelerde bulunabileceği bir 

konumdaydı. Yani üretimdeki rolüyle değil, vatan-

daşlık rolüyle üretimin ve dağıtımın örgütlenmesine 

müdahale etmekte, böylece refah devletini ve refah 

toplumunu gerçekleştirme yönünde yol almaktaydı1.

Yepyeni bir döneme girilirken toplumsal kesimler 

(emekçi kesimler ve iş dünyası) ile devlet arasında 

var olan uzlaşma 1980’ li yılların başında yeni 

sağ ideoloji tarafından çökertildi. Artık eski refah 

devletinin yerini Reaganizm/Thatcherizm olarak da 

adlandırabileceğimiz yeni bir model almıştır. Yeni 

projenin iki temel ayağı serbest piyasa ile küçük ama 

güçlü devlet idi2. Onların dayattıkları (tüm dünya-

ya) politikalarının bir gereği olarak, devletin küçül-

tülmesi, özelleştirme, pazarın koşulsuz egemenliği 

gibi söylemler moda haline gelmiştir3. Bunlara ek 

olarak da liberal söylemin özünde var olan “piyasa” 

“görünmez el” ve “özgürlük(negatif)” kavramları 

adeta postüla haline getirilmiştir. 1980’ler sonrasın-

da değişen koşullar, ülkeler arasında artan rekabet, 

küreselleşme olgusu ve yeniden geçerlilik kazanan  

neoliberal  akım  refah  devleti  uygulamalarının  

sorgulanmasına neden olmuştur. Refah devleti adına 

yapılan harcamalar ve halkın beklentilerinin gün-

den güne artması eleştirilerin temel noktasını oluş-

turmaktadır4. Giderek artan ve toplam kaynaklar 

içindeki oranı yükselen refah devleti harcamaları kar 

hadlerinde bir düşmeye neden olmuş, bu düşme ya 

da birikim sürecinin durması (ki kapitalist sistem 

sürekli sermaye birikimine dayalı olarak devam 

edebilen bir sistemdi) kendini yeni bir evrensel kriz 

olarak göstermiştir. 

Neoliberal Devlet ve Piyasa

Neoliberal ideolojinin bir gereği olarak devlet 

klasik liberalizmde olduğu gibi gece bekçisi rolüne 

geri dönmeli, toplum kendi dinamiklerine bırakıl-

malıdır. Sadece üretimin genel koşullarını sağlamak 

ve anayasanın uygulanmasını gözetmek işlevleri ile 

sınırlandırılan bir devlet toplumdaki örgütlü çıkarla-

rın (özellikle işçi sendikalarının) baskısından kurtul-

duğunda gerçek kamu çıkarına daha iyi hizmet ede-

bilecektir. Refah devletinin beceriksizliğinin sebebi 

de devlet müdahalesinde yatmaktadır5. Gece bekçisi 

devlet ütopyası, devletin sadece piyasanın tam ola-

rak işlemesini sağlayacak soyut ve resmi kurallara 

uyduğu ve gerisine karışmadığı bir durumu öngörür. 

M. Samet TOMAKİN

NEOLİBERALİZM
-Bağlam ve Tarihçesi-
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Friedman’ın ifadesi ile “hükümetin sorumluluğu-

na bırakılan tüm alanlar verimsiz ve başarısızlığa 

mahkûm gösterilir”6.

Yeni liberal akımın en önde gelen savunuların-

dan birisi de katallaksi (kendiliğinden) piyasa düze-

nidir. “Katallaksi; mülkiyet, hak, fiil ve sözleşme 

hukukunun kuralları içinde hareket eden insanlar 

aracılığıyla piyasa tarafından yaratılan özel bir  ken-

diliğinden  düzen  türüdür7. Bu anlayışa göre “Bu 

tür piyasada hiç kimse her bir katılımcının ne elde 

edeceğini öngöremez. Belirli insanların elde ede-

cekleri sonuçlarda hiç kimsenin isteği doğrultusun-

da belirlenemez. 

Kendi kişisel kararlarıyla bireysel potansiyelle-

rini kullanan bireyler, çatışma ortamını önleyecek 

bir düzenleme ilkesine gereksinim duyarlar. İşte bu 

cankurtaran ilke ise rekabettir. Rekabet toplumsal 

düzenin sürekliliğinin sağlanması bireysel özgürlük-

lerin ve potansiyellerin gerçekleştirilmesinde belirle-

yici etkendir. Rekabetin işleyişinin ve sürekliliğinin 

olanaklı kıldığı bir başka etkende, bireylerin potan-

siyellerini gerçekleştirme de sahip oldukları varsayı-

lan fırsat eşitliğidir, burada kastedilen sistemin yete-

neklere açık olmasıdır. Pazar ekonomisi çerçevesin-

de gelir dağılımında farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bu 

çok doğaldır, eşitlik ve adalet sağlamak gerekçesiyle 

piyasa sisteminin işleyişine karışılmamalıdır. Çünkü 

bu tür müdahaleler özgürlüklerin tahrip edilmesine 

yol açmaktadırlar. Devlet müdahalesi demek, birey-

sel özgürlüğe müdahale demektir, o alanı daraltmak 

demektir. Devlet müdahalesi totaliter bir özelliği 

çağrıştırması açısından da hoş değildir.

Neoliberalizm mal sahibi gibi davranan devlete, 

korunan endüstrilere fiyat kontrolleri veya teşvik-

lere dayanan devletçi ve müdahaleci politikalara, 

devletten kaynak aktarma türü girişimlere karşıdır. 

Neoliberal görüş daha esnek emek piyasası yaratmak 

için, ücretleri düşürerek, resmi sektör istihdamını 

azaltarak ve işçilerin kanuni haklarını zayıflatıcı 

politikalara müracaat eder.

Neoliberallerce piyasaya dayanan pazar ekono-

misinin biricik başarı ölçütü kar ön plana çıkarıl-

maktadır. Ekonomik verimlilik ve piyasanın güveni 

gibi söylemler altında kurgulanan bu sistem ras-

yonelliğin biricik kıstası olarak sunulan sermaye 

karlılığının elde edilmesinin önündeki her türlü 

toplumsal, idari ya da yasal kısıtlamayı akıldışı 

olarak nitelendirmekte ve kaldırılması gerektiğini 

savunmaktadır8. “Bu zamana kadar piyasa mekaniz-

maları yerine devlet müdahalelerinin yeğ tutulması 

kaynak israfına yol açmış, sürekli büyüyen bürokrasi 

toplumun üzerine fazlaca yüklenmiş, bu yüzden 

girişimcilik ruhu ciddi biçimde olumsuz etkilenmiş-

tir” şeklindeki liberal düşüncelerin gerisinde yatan 

esas amaç soysal devletin ortadan kaldırılmasıdır, 

istenilen ise koruyucu güvenlik devletidir.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi 

kapitalizmin devletler üstü merkezi karar kurumla-

rı gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini pazar 

mekanizmasına uyumlu hale getirmek görevini üst-

lenmişlerdir ve bu görevi de başarıyla yerine getir-

dikleri konusunda hiçbir şüphe yoktur9. Ancak 

yine de bu kuruluşların varlığına rağmen küresel 

çaptaki krizlerin önüne geçilememiştir( Rusya, Asya 

krizi v.s).

Neoliberallere göre, durağan tam rekabet şartları 

altında piyasa her türlü müdahaleden arındırıldı-

ğında, üretim kaynakları en etkin biçimde olacaktır, 

bu sayede de toplam refah düzeyi artacaktır. Bütün 

dünya piyasası açık ve tek bir bütün olmalıdır ki, 

tam rekabet şartları gerçekleşsin; ulus-devletlerin ve 

sendikaların piyasalara müdahalesi ortadan kalksın 

ve bütün piyasa işlemleri özelleşsin ki etkinlik sağla-

nabilsin fikrini savunmaktadırlar.10

Neoliberalizmin ve Küreselleşmenin Olumsuzlukları

a) Uluslararası Kuruluşların Başarısızlığı
Neoliberalizmin, bu müdahaleci politikaların 

yarattığı olumsuz etkileri açıklamadaki temel daya-

nak noktası ise rant arayan toplum ve devlet başa-

rısızlığı (government failure) idi. Oysa neoliberal 

politikaların sermaye akımlarının finansal serbest-

Neoliberalizmin tanımlanması konu-
sundaki bu belirsizliğe rağmen bu 
kavramın 1980’li yıllarda ABD’de ikti-
dara gelen Reagan ve İngiltere’de 
iktidara gelen Thatcher’le özdeşliği 
herkesçe kabul edilen bir gerçektir,  
zaman zaman bu kavram Reagan 
doktrini olarak da adlandırılmıştır.
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leştirmeyi de içerecek bir biçimde derinleşmeye 

baş ladığı son on, on beş yıllık dönem, başta IMF 

olmak üzere bu döneme damgasını vuran ulus-

lararası finans kurulularının baarısızlığı olarak da 

nitelendirilebilir.

Uluslararası kurulu başarısızlığı kavramını üç 

temel unsur üzerine oturtabiliriz. Bunlardan birin-

cisi, aralarında büyük farklılıklar gösteren birçok 

ülkenin iktisat politikalarını ve son yıllarda bunun 

da ötesinde sosyal ve siyasal alana dair uygulamala-

rını aynı bakış açısı ve çok benzer araçlarla sıkı bir 

denetim altında tutma çabalarından kaynaklanmak-

tadır. Bu durum, son yıllarda çeşitli ülkelerde yerle-

şik bürolar açıp bu eksikliklerini giderme çabalarına 

karşın, bu kuruluş ların ister istemez yerel bağlama 

ilişkin olarak bilgi eksikliğini beraberinde getir-

mekte ve uygulanan politikaların istenen sonuçla-

ra ulaşamaması sonucunu doğurmaktadır. İkinci 

unsur, bu kuruluşların ilk planda, politikalarına 

yaygın bir biçimde müdahalede bulundukları ülke-

lerin çıkarlarını mı, yoksa sanayilerini mi, birkaç 

ülkenin ve onların başını çektiği uluslararası finans 

piyasalarının mı çıkarlarını gözettikleri sorusuyla 

ilgilidir. Bugüne kadarki uygulamalar, iki kesim 

arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda 

ikincilerin ön plana çıkacağı kaygısını uyandırmakta 

ve bu durum da başarısızlığın bir diğer nedenini 

oluş turmaktadır. Uluslararası kuruluş  başarısızlığı 

kavramının üçüncü temel unsuru, bu kuruluşların, 

“yaparak öğrenme” kavramını âdeta yanlışlarcasına 

geçmiş deneyim ve hatalarından ders çıkarmama 

konusunda ısrarcı bir eğilim içinde olmaları ve 

bazen krizlerle sonuçlanan olumsuzlukların sonuç-

larını üstlenmemeleridir. Örneğin, sanayileşmiş 

ülkelerin tarihsel deneyimleri yeterli denetim ve 

kurumsal altyapı eksiklikleri giderilmeden sağlanan 

finansal derinleşmenin finansal çalkantılar ve ban-

kacılık krizleriyle dolu olmasına karşın azgelişmiş 

ülkelerin, özellikle bu kuruluşların denetimindeki 

finansal serbestleştirme deneyimlerinde aynı hata-

ların yinelenmiş olması ve zaman zaman krizlerle 

sonuçlanmış olması dikkate değer bir durumdur. 

Örneğin, 1980’li yılların başında Türkiye’de, gerek-

li kurumsal düzenlemeler yapılmadan başlanan 

iç finansal serbestleştirmenin krizle sonuçlanmış 

olması, gerekli dersler çıkarılmadığından 1990’lı 

yılların daha riskli ortamını kapsayan dış finansal 

serbestleştirme sonunda ortaya çıkan krizleri önle-

yememiştir. Bu durum, serbestleştirme programla-

rının zamanlaması ve sıralaması konusunda oldukça 

geniş bir yazına öncülük eden bu kuruluşların bu 

konuya neden ön sıralarda, (belki birinci sırada) yer 

vermedikleri sorusunu hâlâ gündemde tutmakta-

dır. Neoliberal doğrultudaki politika değişiklerinin 

zamanlaması ve sıralaması konusunda gösterilen bu 

duyarsızlık, özellikle 1990’lı yılların bağlarından bu 

yana kısa dönem krizlerle boğuşmak zorunda kalan 

ülkelerde bu kuruluş ları, yangından önce yeterli 

önlem almayan, yangından sonra ise hemen yetişen 

ancak ilk planda serbestleştirme sürecinin derinleşe-

bilmesi için yangını körükleyici yönde müdahalede 

bulunan kurumlar konumuna düşürmüştür.  

b) Yolsuzluk
Neoliberal model öncesinde uygulanan içe-

dönük müdahaleci iktisat politikalarına neo-klasik 

iktisatçıların yönelttikleri en temel eleştirilerinden 

birisi, bu modelin rant arayışlarını özendirerek çe 

itli yolsuzluklara yol açmış  olmasıydı. Oysa neolibe-

ral dönem bu tür davranış ların birçok ülkede ayyu-

ka çıktığı bir süreç oldu. Türkiye’de, 1980’li yıllara 

damgasını vuran banker krizi ve hayalî ihracat 

uygulamaları, sermaye hareketlerinin serbestleş me-

sini izleyen 1990’lı yıllarda ise, özellikle bankacılık 

kesimi üzerinde yoğunlaşan çeş itli yolsuzluklar ve 

Günümüzde dünyanın her bölgesi, 
her türlü bilimsel disiplin ve bütün 
iş sahaları, kısaca insana dair her 
konu, küreselleşme sonucunda şekil 
değiştirir bir duruma gelmiştir. Bu 
süreçte hiç şüphesiz en dikkate değer 
değişimi yaşayan unsurlardan birisi 
de ulus-devlet ve ulus-devletin ege-
menliği olmuştur. İletişim teknoloji-
lerinin gelişmesi, neo-klasik düşünce-
nin dünyada hızla yayılması ile küçük 
devlet olgusu yükselmiş ve bu anlam-
da devletin egemenlik alanı bir taraf-
tan kısıtlanırken diğer yandan büyük 
ölçüde dönüşüme uğramıştır.
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eski sosyalist ülkelerin kapitalizme geçiş yıllarında 

gözlenen yasadışı eylemlerin, mafyalaş ma derece-

sine varan yaygın yolsuzluklara yol açması bu tür 

eğilimlerin en canlı örnekleri arasında yer aldı.

Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Dinamikleri

Neoliberal küreselleşme günümüzde iktisat siya-

sasının ana gündemini oluşturmaktadır. Geniş bir 

ifade ile küreselleşme olgusunu dünya ekonomisini 

oluşturan sosyal ve iktisadi parçaların birbirleriyle 

ve giderek dünya piyasalarıyla eklemlenmesi olarak 

algılıyoruz. Ticaretin ve sermaye akımlarının serbest-

leştirilmesi küreselleşmenin en dar tanımıyla iktisadi 

olgularını sunmaktadır. Daha geniş bir bakış açısı 

ele alınırsa, bu sürecin “… Piyasa mantığını engelle-

yen her türlü kolektif yapının yok edilmesini gerek-

tirdiği” görülecektir. Ekonomik verimlilik söylemi 

altında bu  “cehennemi makina” rasyonelliğin biri-

cik kıstası olarak sunulan sermaye karlılığının elde 

edilmesi önündeki her türlü toplumsal, idari ya da 

yasal kısıtlamayı “akıl dışı” olarak nitelendirmekte ve 

kaldırılması gerektiğini savunmaktadır.

Dünya kapitalizminin 1970’lerden itibaren içinde 

bulunduğu küreselleşme sürecine yön veren dina-

mikleri dört ana başlık altında toplayabiliriz:  

1. Kapitalizmin altın çağı boyunca süren yüksek 

birikim temposunun yarattığı aşırı üretime 

dayalı kriz. 

2. Söz konusu dönemin sermaye/emek çelişkisi-

ne damgasını vuran Fordist endüstriyel ilişki-

lerin beslediği kar sıkışması.

3. Uluslararası kapitalist rekabetin yoğunlaşması.

4. Finansal sistemin serbestleştirilmesi sonucu 

yükselen finansal sermaye ve spekülatif biri-

kim tercihlerinin sanayi yatırımlarının önüne 

geçmesi.

İşçi üretkenliğinde süregelen artış, ücretlerdeki 

artış temposunun üzerinde olduğu sürece söz konu-

su mutabakat işçi sınıfının gelir payında sermaye 

aleyhine herhangi bir gerilemeyi gerektirmiyordu. 

Bu şartlar altında geçilen “altın çağ”, 1970’lerden 

itibaren iktisadi -ve siyasi- sınırlarına ulaştı ve dünya 

kapitalizminin lider ülkelerinin büyüme hızlarında 

ciddi düşüşler yaşanmaya  başlandı. Sermayenin 

ulusal sınırlar içindeki birikim temposu yeni yatı-

rımları gerçekleştirmek için çok daha yüksek 

kârları gerekli kılmaktaydı. Ancak sermayenin kar-

lılığı içinde bulunduğu ulusal pazarın büyüklüğü ile 

sınırlı durumdaydı. Bunalımdan bir çıkış yolu yurt-

içi efektif talebin uyarılması ve sermaye birikimine 

bu yolla ivme kazandırılması olabilirdi.  Ancak bu 

yöntem, emek gelir paylarının doğrudan arttırılması 

anlamına geleceğinden, sermaye kârlılığı açısından 

kabul edilebilir değildi. Dolayısıyla geriye tek bir 

seçenek kalmaktaydı: sermayenin hızla finansal yatı-

rım alanlarına çekilmesi ve uluslararasılaşması.

Ulusal düzeyde idari, toplumsal ve kültürel her 

türlü sınırlamanın yıkılmasına yönelik saldırılarla 

başlayan bu süreç, bir yandan da sabit döviz kuru 

rejimlerinin (Bretton Woods sisteminin) terk edilme-

si ve finans piyasalarının serbestleştirilerek sermaye-

nin nemalandırılacağı yeni finansal türev araçlarının 

geliştirilmesiyle pekiştirildi. Yeni küreselleşme dalga-

sı başlamıştı. Bu anlamda XX. yüzyılın son çeyreğin-

de yaşadığımız küreselleşme dalgası, 1914’de Birinci 

Dünya Savaşı’nın başlaması ve Sovyetler Birliği 

öncülüğünde kapitalizme karşı yepyeni bir dünya 

sisteminin kurulması sonucu kesintiye uğramıştır.  

Ulusal kurtuluş savaşları ile desteklenen bu “ara 

dönem” kalkınma iktisadının da yükselmesine ola-

nak sağlamıştır. Dolayısıyla, “kalkınma” felsefesinin 

kapitalizmin küresel genişlemesinin, bir ara birikim 

rejimine olanak verecek şekilde tökezlemesinin bir 

sonucu olarak, ortaya çıktığını ve bir yandan sosya-

lizm deneyiminin, bir yandan da bağımsızlıklarına 

yeni kavuşan genç ulus devletlerin var olduğu bir 

dünyanın özgün koşullarının bir unsuru olduğunu 

söyleyebiliriz11.

Neoliberal Politikalar Bağlamında Küreselleşme

Ekonomik küreselleşmenin neoliberal ideolojisi 

bağlamında, çok uluslu şirket liderleri ve yönetici-

leri, 1990’ların ortasında ortaya çıkan Dünya Ticaret 

Örgütü, G–7 olarak bilinen önde gelen kapitalist 

ülkeler, IMF ve Dünya Bankası gibi küresel finans 

kurumları tarafından belirlenmiştir. Böylece, yeni 

ekonominin kuralları doğrultusunda yürütülen ser-

best ticaretin sağlayacağı ekonomik gelişmenin yuka-

rıdan aşağıya tüm ülkeleri etkileyeceği ve yoksulluğu 

geniş ölçüde ortadan kaldıracağı konusunda yaygın 

bir inanç ortaya çıkmıştır. Ancak küresel ticaretin 

yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı azaltacağı yönünde-

ki neoliberal doktrinin pek de geçerli olmadığı kısa 

zamanda görülmüş, hatta bunun yoksulluğu, adalet-
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sizliği ve dışlanmışlığı daha da artırdığı gözlenmiştir.

Böylece küreselleşmenin ekonomik etkilerinin 

yanı sıra sosyal,  siyasal ve kültürel etkilerini 

de dikkate alan siyasetçiler,  bilim adamları hatta 

bizzat küresel aktörler bu yönüyle küreselleşme-

nin ne kadar sürdürülebilir olduğunu tartışmaya 

başlamışlardır. Ünlü finansör George Soros, eko-

nomik küreselleşmenin temellendirildiği neoliberal 

doktrinden piyasa fundamentalizmi olarak söz etmiş 

ve fundamentalizmin her çeşidi gibi bunun da son 

derece tehlikeli olduğunu belirterek küreselleşme-

nin geleceğine ilişkin endişelerini dile getirmiştir. 

Böylece küreselleşmenin taşıdığı sosyal dışlanmışlık, 

sosyo-kültürel yozlaşma ve çözülme, çok hızlı ve 

yaygın çevre kirliliği, yeni hastalıkların yayılması, 

yoksulluğun ve adaletsizliğin artması, yabancılaşma 

ve yalnızlaşma toplumsal ümitsizlik ve memnuniyet-

sizlik gibi birbiriyle ilişkili çok ciddi ekonomik, 

sosyo-kültürel ve siyasal tehlikeler ekonomik aktör-

ler arasında da önemli endişelere yol açmıştır.

Bu çerçevede küreselleşmenin dünyanın gide-

rek belirsiz ve güvenilmez bir mecraya sürük-

lenmesi karşısında önde gelen küresel güçlerin 

oluşturduğu Davos Ekonomi Forumu’nda bir dizi 

önlemlerin alınmasının şart olduğu dile getirilmiş-

tir.  Ancak zamanla neoliberal doktrinin dayandığı 

muhafazakâr ilişkiye ve bununla ilintili moraliteye 

önem vererek küreselleşmenin işleyişinde gözlenen 

aksaklıkların üstesinden gelinebileceği şeklinde bir 

kanaat egemen olmuştur. Bu çerçevede yürütülen 

neoliberal politikalar,  devletlerin sosyal alana ayır-

dıkları bütçe paylarını kısıtlamalarına neden olmuş-

tur. Dünyada pek çok devletin benimsemiş olduğu 

neoliberalizm, ulusların geniş kapsamlı refah politi-

kaları uygulama olanaklarını erozyona uğratmıştır.  

Bunun sonucunda, gelir eşitsizlikleri ve yoksulluk 

özellikle ve öncelikle dezavantajlı nüfus grupları 

arasında giderek artan bir biçimde yayılmıştır. 

Bilindiği gibi yoksulluktan olumsuz etkilenme 

süreci anne karnından başlayarak tüm yaşam evrele-

rinde bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir.  Yoksul 

ailelerin çocukları eğitim, beslenme, çalışma hayatı-

na atılma, evlenme gibi temel yaşamsal gereklilikleri 

yerine getirememekte ve sağlıksız toplumsallaşma 

koşullarından dolayı hayatta başarıyı yakalayama-

maktadır. Belli bir minimum gereksinim düzeyinin 

altında yaşamak anlamına gelen mutlak yoksulluk 

kadar, görece yoksulluk adı verilen başkalarına 

göre düşük yaşam standardı da yoksulluğu etkile-

mektedir. Hatta görece yoksulluğun insan sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkileri mutlak yoksulluğa göre 

çok daha fazladır. Çünkü öz güven, öz saygı, onur, 

sosyal hiyerarşideki konum ve dışlanmışlık sağlık 

açısından bireyin yaşamını maddi yoksulluktan çok 

daha fazla etkilemektedir. Bütün bunlar, sadece 

maddi gelirlerin arttırılmasıyla yoksulluğun orta-

dan kaldırılamayacağını göstermektedir12.  Aslında 

bu durum yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden 

başlayarak gelişen sosyal devlet  (refah devleti) 

uygulamalarının ağır bir saldırıya uğradığının da en 

somut göstergesidir13.

Neoliberal Küreselleşme Sürecinde Türkiye

Küreselleşme sürecinin Türkiye üzerindeki etkile-

ri incelenmeye başlandığında, ilk göze çarpan husus, 

Türkiye’nin küreselleşmenin yukarıda bahsedilen 

tüm boyutlarından dünyadaki birçok ülkeye kıyasla, 

oldukça yüksek bir düzeyde etkilenmekte olduğu-

dur. Bu durumun temel bir nedeni, Türkiye’nin jeo-

stratejik konumundan kaynaklanmaktadır. Türkiye, 

Batı’yla Doğu’nun, Kuzey’le Güney’in buluştuğu bir 

noktada, Avrasya’nın merkezinde yer almakta olup, 

küreselleşmenin etkilerine geniş oranda açık durum-

dadır. Bir diğer neden de Türkiye, sahip olduğu özel 

coğrafi konumu ve köklü tarihi nedeniyle kültürler 

ve medeniyetler arası diyaloğa ev sahipliği yapan bir 

ülke konumundadır. Esasen farklı insan toplulukları 

arasındaki ilişki ve etkileşimlerin radikal bir şekilde 

artışı olarak tanımlanan küreselleşmenin, bu özelliği 

haiz bir ülkeye büyük ölçülerde etki yapması kaçı-

nılmazdır.

Küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerini, 

küreselleşmenin mevcut tüm boyutları çerçeve-

sinde gözlemlemek mümkündür. Örneğin, ekono-

mik küreselleşmenin dinamiklerine uyum sağlamak 

ve dünya ekonomisi ile bütünleşebilmek amacıyla 

Türkiye ekonomisi, 1980 sonrasında köklü bir yapı-

sal değişim geçirmiştir. Bu dönemde, korumacı ve 

ithal ikameci ekonomik yapı, yerini serbest pazar 

ve ihracat teşviklerine dayanan, dış ticaretin, kurun, 

faizin ve sermaye hesabının serbestleştirilmiş olduğu 

bir yapıya terk etmiştir.

Küreselleşmenin çevresel/demografik boyutu da 

Türkiye üzerinde türlü etkilerde bulunmaktadır. 

Örneğin, çevre dostu üretim ve tüketim, Türkiye’de 
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giderek artan bir şekilde dikkate alınmaya başlan-

mıştır. Benzer şekilde, küreselleşmenin demografik 

boyutunun etkisiyle, ülke genelindeki nüfus artış 

hızının düşme eğilimine girdiği gözlenmektedir14.

Günümüzde dünyanın her bölgesi, her türlü 

bilimsel disiplin ve bütün iş sahaları, kısaca insana 

dair her konu, küreselleşme sonucunda şekil değiş-

tirir duruma gelmiştir. Bu süreçte hiç şüphesiz en 

dikkate değer değişimi yaşayan unsurlardan birisi 

de ulus-devlet ve ulus-devletin egemenliği olmuş-

tur. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, neo-klasik 

düşüncenin dünyada hızla yayılması ile küçük devlet 

olgusu yükselmiş ve bu anlamda devletin egemenlik 

alanı bir taraftan kısıtlanırken diğer yandan büyük 

ölçüde dönüşüme uğramıştır.

Küreselleşmeye ilişkin bir diğer nokta ise söz 

konusu olgunun kendi kurumlarını ve değerlerini 

inşa etmesidir. Bunun sonucunda küreselleşme, 

süreç içerisinde kendi devletini inşa eder duruma 

gelmiştir. Burada devletin politika inşa sürecinde 

devreye giren veya klasik anlamda ulus-devlet ege-

menliğini tehdit eden üç temel aktörden bahsedile-

bilmektedir. Bunlar; çok uluslu şirketler, uluslararası 

kuruluşlar ve küresel sivil toplum kuruluşlarıdır.
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Türkiye’de İslâmcılık düşüncesinin 

kaynaklarına, bu kaynakların 

şekillendiği ortama, matbuata ve 

kişilere bakıldığında erken dönem-

lerde çok büyük çeşitlilik göz-

lenmez. İslâmcılığın Tanzimat-II. 

Meşrutiyet arası dönemde tüm 

Müslümanları da içine alacak 

derecede, Batı karşısında bir 

İslâm savunması şeklinde orta-

ya çıkması, Namık Kemal’den 

Sultan Abdülhamit’e hatta Batıcı 

İçtihat dergisine kadar benzer kay-

gıları barındırması nedeniyle belirgin 

bir İslâmcılık, İslâmcı ideoloji, kadro ve 

doktrin takip edilemez. 

İslâmcılık II. Meşrutiyet’ten sonra Batıcılığın 

 “normalleşmesi”; artık İslâm ile Batı arasındaki çatış-

manın gerektiği gibi itikadî, tarihi ve ontolojik 

nedenlere bağlı olmadan yürütülmesi gibi nedenler-

le bugüne kadar etkileri görülen modern anlamda 

bir ideoloji halini almıştır. Bu safhadan sonra artık 

İslâmcılık İslâm’ın mutlaklığını savunmayı gevşe-

tirken modernleşmeyi, Batılılaşmayı “kaçınılmaz” 

görmeye, bu yolda Batılıların sadece teknolojik ve 

teknik değil, yaşam standartları ile hiyerarşik yapısı-

nı, kurumlarını ve devlet örgütlenmesini devşirmeyi 

esas almaya başlamıştır. 

Tanzimat sonrası Müslüman ile gayrimüslimin 

eşitlenmesi karşısında gösterilen direnç sayesin-

de ortaya çıkan İslâmcılık bünyesine, tüm Yeni 

Osmanlıları hatta Batıcıları bile katacak denli geniş 

bir konsensüs iken Osmanlı’nın dağılma döneminde 

modernleşme metotlarından biri haline dönüşerek 

kısa süreli tarihini inkar etmiştir. 

Bu tarihten sonra ortaya çıkan İslâmcılık hareket-

lerinin, fraksiyonların, yorumların hepsi II. 

Meşrutiyet sonrasına yani İslâmcılığın 

ideoloji halini aldığı döneme aittir. 

Türkiye’de Müslümanların modern-

leşmesi yolunda bir harekete dönü-

şen İslâmcılığın bunca yıl moder-

nite karşısında, Batı karşısında bir 

İslâm varlığı  ortaya koyamama-

sının, İslâmcıların sürekli olarak 

“kopuş ve uyum”a maruz kalma-

sının temel nedeni II. Meşrutiyet 

ve sonrası İslâmcılığına dayanma-

sındandır. 

Siyaseten Zayıf Fikren Üstün 

II. Meşrutiyet Dönemi’nin, İttihat Terakki’nin, 

I. Dünya Savaşı’nın “kudretsiz sadrazamı”1 Said 

Halim Paşa, İslâmcılık düşüncesini etkileyen, sonra-

ki dönemde İslâmcıların tezlerini oluşturan, değindi-

ği temel ve kritik konularla sadece İslâmcılığın değil, 

ümmetin, İslâm coğrafyasının, Müslümanların eksik-

lerini bildiren yaklaşımlarıyla İslâmcılık hareketinin 

en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Paşa, genel 

ve yüzeysel okumalar nedeniyle İslâmcılık hareke-

tinin içinde İslâmcılara yön veren temel görüşlerin 

sahibi olarak gösterilmesine rağmen geliştirdiği tez-

ler, Batı ve İslâm tarihi okumaları, önemli vurgula-

rıyla Müslümanlara, İslâmcılara ve Batıya sahici ve 

hakiki eleştiriler getirmiş, geleceğe ilişkin sağlam 

ufuklar çizmiştir. 

Paşa II. Meşrutiyet döneminin belirgin figürü 

1   İttihat Terakki’nin Sadrazamı görünürde Said Halim Paşa olma-
sına rağmen İmparatorluğun geleceğini ilgilendiren büyük 
ve temel konularda; I. Dünya Savaşı’na girerken ve Ermeni 
Tehciri’nde herhangi bir rolü, etkisi olmadığı gibi rivayetlere 
göre bilgisi bile yoktur. Paşa, Talat-Cemal-Enver triumvirasının 
etkisiz bir sadrazamı olarak tarihe geçmiştir.  

Ercan YILDIRIM

İslâmcı Hareketin Özgün Fikir Adamı

Said Halim Paşa
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olmasına rağmen İslâmcılığa yaklaşımı bakımın-

dan bu dönemi yansıtmaz; bu dönemi eleştirir; bu 

dönemde ortaya çıkan İslâmcılık anlayışının karşı-

sındadır; yavaş yavaş şekillenen tezlere ilmi, derin-

likli ama naif vurgular yapar. Said Halim Paşa, bu 

dönemde şekillenen “ideolojik İslâmcılığın” hatalı 

olduğunu, yanlış tespitler yaptığını ve gelecekte 

de sıkıntılı bir söyleme bürüneceğini görmüş ve 

bunları dile getirmiştir.  Paşa’nın İslâm dünyası ve 

Müslümanlar eleştirisine İslâmcılık ve İslâmcılar 

eleştirisini de eklemek gerekir. 

Her büyük düşünür gibi Said Halim Paşa’da önce 

zamanını, döneminin fikrî ve ruhî yapısını, gidişatı 

eleştirmiş, hataları tespit etmiş sonra tarihe, uygula-

malara dönmüş, temel kaynak-

lara müracaat ederek hakikat 

üzerine tespitlerde bulunmuş 

ve tüm bunların üzerine bir 

gelecek tasviri yapmıştır. 

Said Halim Paşa’nın 

Buhranlarımız kitabının içinde 

yer alan risalelerin içeriği belli 

başlı dört başlıkta ele alınabilir: 

ilk olarak Paşa, Müslümanların 

geri kalmasını, bunun neden-

lerini, Müslümanlardaki hata-

ları ve eksikleri ele alır. İkinci 

olarak niçin geri kaldığımız, 

İslâm’ın ve Müslümanların 

temel niteliklerine bağlı olarak 

nasıl yükseleceğimiz üzerinde 

durur. Üçüncü başlıkta Batının 

İslâm’a bakış açısına değinir-

ken bununla bağlantılı olarak 

modernitenin, Batının ve tek-

nolojinin niteliği üzerinde durur ve modernleşme 

projesinin nasıl gerçekleşeceğini anlatır. Bütün bu 

ana başlıkların hepsinin ruhunu ise İslâm ile Batı 

arasındaki çatışma alır. 

Said Halim Paşa Buhranlarımız’ı anlatırken 

İslâmcılardan çok temelli ayrımlar içine girer. 

Sonradan değinileceği gibi Paşa Müslümanların 

hatalarını sıralarken klasik İslâmcılar ya da İslâm’ın 

ideoloji halini aldığı Meşrutiyet İslâmcıları gibi 

İslâm tarihini yok saymadığı gibi geri kalmada hata-

nın çalışmamakta, tembellikte olduğunu savunmaz; 

hatta  tevekkül kavramını bazı yerlerde sırf Batılılar 

eleştiriyor diye de yüceltir, bu kavramı İslâmi sayar.  

Batılıların Üstünlüğü Müslümanlara Kinlerindendir

Said Halim Paşa İsviçre’de eğitim görmüş İngilizce 

ve Fransızcası mükemmel, Batı kültürünü bilen biri 

olarak Batı karşısındaki yargılarını hiçbir zaman duy-

gusal ve romantik boyuta taşımaz; tam aksine fikirle-

rini tarihin süzgecinden geçirebilecek, Batının kendi 

tarihini gayet iyi bilecek bilgiye ve derinliğe sahiptir. 

Batının psikolojisini bilir, İslâm karşısında 

Batılıların kanaatlerini çok yerinde tespitlerle dile 

getirir ve İslâm’ın, Müslümanların geri kalmasında 

büyük oranda hatayı Müslümanların İslâm’la doğ-

rudan olmayan ilişkisine bağlarken bir yandan da 

Batının Müslümanlar ve İslâm üzerindeki faaliyetleri 

ve kanaatlerinde bulur. Çünkü Batı üstün olmasına 

rağmen hâlâ “İslâm âlemine 

karşı kin ve düşmanlık bes-

lemektedir.” (Buhranlarımız, 

1993, 141)2 Peki Müslümanlar 

Batıya karşı aynı duyguları bes-

liyor mu elbette. Aynı güven-

sizlik ve nefret Müslümanlarda 

da var. Bu yorumun deva-

mında Paşa İslâmcıların genel 

karakteri haline gelen savunma 

psikolojisini biraz da komp-

leksi, özellikle Batı ile çatış-

mama adına “irticacı, kavgacı” 

yaftası almamak adına göste-

rilen kompleksi öne çıkararak 

adeta onlara güven telkin ede-

cek bir şekilde “bizim Batılıları 

dinlerinden, vatanlarından, 

hürriyetlerinden, mülkle-

rinden mahrum kılmak gibi 

tecavüzkâr bir emelimiz yoktur.” kanaatini yerleşti-

rir. Aslında İslâm ile Batı arasındaki kavgayı gerilik-

ilerilik tartışmasının ortasına oturtan ve İslâm ile 

Türkleri iyi çözümleyen Said Halim Paşa, şiddet 

taraftarı yaftası yememe adına bu naif tavrı gösterir. 

Doğu için zaten Batı düşmanlığı biraz da meşru 

müdafaadır. Fakat Batının Müslümanlara düşman-

lıklarının nedeni olarak genellikle İslâm toplum-

larının ilerlememesi gösterilir. Paşa bunun tama-

men yanlış olduğu kanaatindedir. Çünkü Batı için 

Müslümanların ilerlemesini istemek safdilliktir, 

2 Said Halim Paşa’nın Buhranlarımız’dan yapılan alıntılar şu 
kitaptan yapılmıştır. (Said Halim Paşa, 1993) 

■ Said Halim Paşa

Buhranlarımız yazarının Batı 
çözümlemesi ile Türk modern-
leşmesi bir arada yürür. 
Modernleşmenin, batılılaşma-
nın yanlışlığı üzerinde duran 
yazar, bu yanlışlığın toplumsal 
kökenleri üzerinde dururken 
Batı toplumları ile Osmanlı 
toplumu arasındaki farkları 
izah eder. Bir kere Batıyı daha 
doğrusu modern kapitalist sis-
temi ortaya çıkaran yapılanma 
içinde yepyeni bir sınıf doğur-
muştur.
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böyle bir propaganda da zaten Doğuyu sömürmek 

için uydurulmuş bir tuzaktır. Zira Müslümanların 

cahilliklerinden, geri kalmışlıklarından kârlı çıkan 

Batı, zarar gören ise İslâm coğrafyasıdır. 

Batılılar bu derece yüceltilen bilimleri, teknikleri, 

teknolojileri, sömürge araçları ve bunlara eşlik eden 

tecrübî felsefeleri, ilerlemeye olan inançları ve genel 

planda Aydınlanma fikirleri varken “hâlâ” niçin 

Müslümanlara ve İslâm’a karşı bitmek tükenmek 

bilmeyen bir kinin içindeler?

İslâm/Türk Tehlikesi 

Said Halim Paşa’nın bu soruya verdiği cevap aynı 

zamanda Müslümanların hususen Osmanlıların ve 

Türklerin içinde bulundukları potansiyeli, bu potan-

siyelle birlikte içinde bulundukları kötü şartlardan 

kurtulmalarını sağlayacak temel dayanak noktalarını 

da gösterir. Batılıların kızdığı, Paşa’ya göre öykün-

dükleri ve kendilerinde olmadığı için yüksündükleri 

temel hususlar aslında Müslümanların geri kalmala-

rında gösterdikleri gerekçeler ve tespitlerin aynısıdır. 

Said Halim Paşa bu tespitiyle İslâmcıların ve belki de 

Osmanlı devlet ricalinin yapamadığı ve göremediği 

bir hakikate temas etmiştir. Bu yanıyla Paşa moder-

nitenin, Batının ve Müslüman geriliğinin kodlarını 

çözmüştür; dolayısıyla döneminin İslâmcılarından 

ayrılır. Çünkü Paşa çok yerinde tespitlerle Batının 

ilerlemesinin ve kapitalist iktisadi modelin çok erken 

dönemlerde teşekkül ederek gelişmesini önleyen 

Müslümanların, Osmanlıların ve Türklerin bu özel-

liklerinden dolayı hâlâ kinlerini muhafaza etmekte-

dirler. 

Bu sadece “olup bitmiş” bir durum değil bil-

kuvve Türk milletinin uhdesinde varlığını sürdüren 

potansiyeldir, güçtür; Batılılar bu yüzden, bu “ İslâm/

Türk tehlikesi” nedeniyle korkularını ve dolayısıyla 

düşmanlıklarını sürdürürler: “İftira etmediğimizden 

emin olarak iddia edebiliriz ki: Haçlıların bunca 

zahmetlerini boşa çıkarmış, Hıristiyanlığın yayılma-

sına ve Avrupa’nın mahut medenileştirme siyasetine 

daima set çekmiş olan ‘İslâmi şahsiyeti’ ortadan kal-

dıramamış olmaktan doğan derin öfkesi ve nefreti, 

Batının Doğuya olan düşmanlığının gerçek sebebi-

dir.” (Buhranlarımız, 1993, 143) 

Çünkü bilhassa sermaye temerküzünü 13 ve 

14. asırlarda gerçekleştiren kapitalizmin İtalyan Site 

Devletleri’nin dışına taşınması, Osmanlı’nın tüm 

ticaret yollarını tutmasına ve Akdeniz’i bir “Türk 

gölü” haline getirmesine bağlı olarak engellenmiş; 

kapitalizmin gelişmesi ancak okyanusların aşılarak 

coğrafi keşiflerin gerçekleşmesiyle mümkün ola-

bilmiştir. Bu süre zarfında dünyada İslâm’a bağlı, 

Osmanlı’nın yürürlükte tuttuğu iktisadi sistem etki-

li olmuştur. Bunun yanında Osmanlı öncesindeki 

Haçlı Seferleri ile Osmanlı dönemindeki fetihler ve 

erken dönemlerde yine Avrupa’nın düzenlediği Sırp 

Sındığı, Varna, Kosova gibi Haçlı Seferleri, Batının 

Kıta Avrupası içine asırlarca hapsedilmesine neden 

olmuştur. Paşa bu gerçeği gözler önüne sererek kin 

ve düşmanlığın nedenini gösterirken bir yandan da 

bu potansiyelin, bu gücün devam ettiğini, gerileme-

nin durdurulmasının bu zihniyetin tekrar yürürlüğe 

sokulmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizer. 

Bunu Paşa Batının kin ve düşmanlığının ikinci 

nedeni olarak aktarırken aynı zamanda bir gelecek 

kurgusu da oluşturur. 

Müslümanların gerilemesinin, İslâm anlayışının 

çökmesinin ve İslâm coğrafyasının Batı postalları 

Said Halim Paşa’nın Buhranlarımız kitabının içinde yer alan risalelerin içeriği belli başlı 
dört başlıkta ele alınabilir: ilk olarak Paşa, Müslümanların geri kalmasını, bunun neden-
lerini, Müslümanlardaki hataları ve eksikleri ele alır. İkinci olarak niçin geri kaldığımız, 
İslâm’ın ve Müslümanların temel niteliklerine bağlı olarak nasıl yükseleceğimiz üzerin-
de durur. Üçüncü başlıkta Batının İslâm’a bakış açısına değinirken bununla bağlantılı 
olarak modernitenin, Batının ve teknolojinin niteliği üzerinde durur ve modernleşme 
projesinin nasıl gerçekleşeceğini anlatır. Bütün bu ana başlıkların hepsinin ruhunu ise 
İslâm ile Batı arasındaki çatışma alır.
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■ Said Halim Paşa

altında ezilmesinin nedeni olarak bünyemizde ve 

belki de ontolojimizde saklı duran, bizi biz yapan 

değerlerin ve gücün tekrar harekete geçirilmesi muh-

temelen kurtuluşumuzun başlangıcı olacaktır. Paşa 

bu potansiyelin sadece “ruh” planında kaldığı gibi 

anlaşılabilecek yorumları örtecek derecede fiille ilgili 

konuşur. Dönemin İslâmcıları İslâm fetihlerinin, 

gazanın ve Müslümanları yükselten “Nizâm -ı Âlem” 

kurgusunun geçmişte kaldığı vurgusunu sık sık yap-

masına rağmen İslâmcı ufka bu tarih ve ontolojik 

hakikati yerleştirmezler. İslâmcılar daha çok moder-

nitenin kendi kuralları, kendi hakikati ve kendi 

metodolojisinden kalkarak, bunları Müslüman dün-

yaya hiçbir süzgeçten geçirmeden, yorum katmadan 

getirerek sadece bunlara birer İslâmi meşruiyet 

temelleri bularak, ayet ve hadislerden ilerleme ve 

çalışmaya örnekler göstererek taşımalarına karşı 

alternatif bir yönelime gider. 

Paşa İslâmcıların İslâm dünyasını yok sayan3, 

birikimi heba eden anlayışlarına karşı parlak bir 

İslâm gerçeği ortaya koyan tarihini Müslümanların 

dikkatlerine yeniden sunar: “Batılılar, fikir ve düşün-

ce bakımından, şahsiyetimizi kendilerininkinden 

çok farklı buluyorlar. Dış görünüşünün aksine, 

hareketli ve savaşçı olan ve Batı istilasına karşı her an 

karşı duran, sabır ve kuvvetini, ızdırap ve mahrumi-

yetinden alan, Batılıların tahakkümünden kurtulaca-

ğına  katî olarak inanan ve yok edilmesi imkansız bir 

hasım olan şahsiyetimiz, Avrupa’nın sabır ve taham-

mülünü tüketmektedir.” (Buhranlarımız, 1993, 143)  

Bu satırların yazarı Said Halim Paşa çok net 

biçimde Müslümanların yöntemlerini, şahsiyetlerini, 

3   İslâmcılar özellikle Türkiye’deki etnik ve kültürel çeşitlilik içine 
girenler, Moğol ve Gazali sonrası İslâm dünyasının gerilemeye 
başladığını söylerler. En basit bir tarih kitabını eline alanların 
da göreceği gibi, Emeviler döneminin parlak ama kısa süreli 
“temelli” fetihlerinin kat kat fazlası, örnek bir iktisadi düzen, 
gelişkin bir eğitim ve medrese sistemi, devlet hiyerarşisi ve 
siyaset anlayışı, canlı bir fikir hayatı, Moğol ve Gazali sonra-
sına rastlar. Gazali’nin “işlek ve hayatın içindeki din” algısı ve 
ahlak öğretisi, İbn Arabi’nin vahdet-i vücud felsefesi, Yunus’un 
estetik söyleyiş tarzına Moğol’dan kaçan büyük bir ulema ve 
zanaatkâr kitlenin eklenmesiyle Anadolu’da dünya tarihinin 
13-17. asırlarında tek etkili gücü olan bir dünya görüşünün tesisi 
gerçekleşmiştir.  Batılıların “deneyimlemek” dedikleri tecrübi 
felsefe, İslâm dünyasında Osmanlı/Türk çıkışıyla gerçekleşmiş, 
Emevi sonrasında ortaya çıkan mügalataya dayanan ve dünyadan 
kopuk felsefi anlayış yerine, “yaşayan ahlak felsefesi”, “aktif 
siyaset anlayışı”, “hayatı besleyen medrese geleneği” bu dönem-
de yürürlüğe girmiş ve kapitalizm gibi insan varoluşuna, nefsine 
seslenebilen bir sistemin uzun müddet yayılmasını engellemiştir.  
Bu tarih ve fikri hakikat İslâmcıların nezdinde Batıdan aldıkları 
feyzle “yok” hükmündedir. 

savaşçılıklarını Batıdan çok farklı bularak İslâm ile 

Batı arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Belki sorulması gereken soru şu olabilirdi? Paşa, 

Müslümanların/Türklerin bu ahlaklarını, savaşçılık-

larını öne çekecek bir yönelim geliştirebilir miydi, 

eserlerinde bu yöndeki vurguyu artırabilir miydi, 

Müslüman karakterini netleştiren yeni bir ahlaki 

süreç başlatabilir miydi?

Batı Müslümanların Ahlakına Düşman

Said Halim Paşa Batının kin ve düşmanlığının 

üçüncü nedeni olarak İslâm ahlakını görür. Klasik 

ahlak kitaplarında varlığı görülen ama bilhassa 

II. Meşrutiyet İslâmcılığının adeta yok etmek için 

saldırdığı bu ahlak anlayışı, bu tarihi birikim ve 

Müslüman ontolojisiyle bütünleşmiş değerler sistemi 

Paşa için vazgeçilmez önemde olduğu gibi Batın sal-

dırısının asıl nedenidir; Batı aslında Müslümanlara 

özgü tevekkülü yok etmek ister: “Avrupalıları telaşa 

düşürüp, bizlere karşı şiddete ve yolsuz hareket-

lere mecbur eden sebep, tevekkül ve dayanışma 

gibi kuvvetli vasıflara sahip olan bu manevi şah-

siyet hakkında besledikleri tükenmez kinleridir.” 

(Buhranlarımız, 1993, 143) 

İslâmcı düşünce içerisinde bilhassa Akif’in metin-

lerinde oldukça dikkat çekici derecede menfi anlatı-

lan tevekkül zaman zaman çağdaş biçimiyle yorum-

lanarak “ipini sağlam kazığa bağlamak” ve çalışıp, 

gayret göstermekle bir arada kullanılır. Sonuçta 

tevekkül, Batılıların düşmanlıklarının nedenlerinden 

biri olan bu imani vasıf, İslâmcılar için hayli sorun-

ludur ve Müslümanların geri kalmasının en büyük 

amillerindendir. 

Öyle ki İslâmcılık düşüncesinin kelamî yönü 

üzerinde, itikadî manada İslâmcıların kader ve kaza 

anlayışlarını sorgulayacak derecede ehemmiyetli bir 

hal alır. İslâmcılar, çalışıp çabalayarak yükselmek, 

ileri gitmek ve gelişmek fikirlerini insanın kendi-

liğinden başarabileceği bir konu olarak gördüğü 

için büyük oranda seküler bir zihin ve düşünme 

biçiminin egemenliği altındadırlar.  Hâlbuki Paşa’nın 

İslâmcılar kadar seküler ve Batılı anlamda insani 

karar verici mekanizmanın gücüne inanmadığı söy-

lenebilir. Said Halim Paşa Batının gelişmişliği, tabiat 

bilimlerinde ve felsefedeki ilerlemelerine, yönelim-

lerine ve dönüşümlerine hiçbir itiraz getirmeden 

onların yükselişlerinde “kaderin” de etkili olduğu 

kanaatindedir. (Buhranlarımız, 1993, 129) 
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İslâm dünyası ile Batının gerileme - ilerleme 

süreçlerini dini, tarihi nedenlere bağlayan ve isabetli 

tespitlerde bulunan Said Halim Paşa, zamanın getir-

diği yaklaşımlar, Batı üstünlüğü ve belki konumu-

nun da etkisiyle İslâm - Batı çatışmasını bulunduğu 

dönemde sürdürmek en azından politik olarak bu 

çatışmaya katkı sağlamak istemez ve yorumlarının 

akabinde bu sürtüşmenin devam etmemesi lehine 

davranır. “Birbirimizi tanıyıp öğrenmeye mecburuz” 

diyen Paşa’nın, “Avrupa bizi tanıyamamış ise, ona 

kendimizi daha doğru tanıtmak da bizim vazifemiz 

idi.” yorumu ve teklifi bu meseledeki yaklaşımlarının 

mahiyetini zedeleyecek bir yüzeyselliğe sahip. En 

azından onun bir diğer tespitine “Müslümanların 

gerilemesinin ikinci bir sebebi de İslâm alemi ile 

Batılı Hıristiyan milletler arasında ortaya çıkan şid-

detli ve sönmez bir din düşmanlığıdır.” mugayir 

gözükür. (Buhranlarımız, 1993, 143 - 156)  

Said Halim Paşa İslâm’ın ve Müslümanların 

meselelerini ele alırken tarafların yani İslâm ile Batı 

medeniyetinin temellerini, sorunlarını ve çağa göre 

avantajlarını “çözümlemeyi” öncelikli olarak ele alır. 

Bu açıdan Müslümanların durumunu çoğunlukla 

siyasete, bu siyaseti besleyen, belirleyen felsefi yak-

laşıma dayandırır. 

Kapitalizmin, Modernitenin Dinamiklerini Bilir

Paşa Batı medeniyetini, onun kendi çağındaki 

görünümünü, iktisadi nizamını, felsefi yönelimini 

bilir; tam manasıyla mahiyetini kavrar. Kapitalizmin 

farkındadır; kapitalizme bağlı değerler sisteminin, 

iktisadi nizamın nasıl olduğunu kavramıştır. Bu 

yüzden Müslümanlara seslenirken Batının bütünüyle 

Hıristiyan olmadığını, Hıristiyanlık saikiyle hare-

ket etmediğini, yepyeni düşünce ve siyasal sistem 

geliştirdiklerini adeta bağırarak söyler.4 Dolayısıyla 

Müslümanları ilk olarak Hıristiyanlık ile İslâm ara-

4   Çağdaş İslâm Düşüncesinin belki de en büyük meselesi İslâm 
ile Hıristiyanlığın yani din ile dinin karşı karşıya gelmemesidir. 
Görünüşte böyle bir karşılaşmadan, İslâm ile gizli Hıristiyanlık 
çatışmasından söz eden İslâmcılar bulunsa da modernite tam 
manasıyla bir Hıristiyanlık değildir; hatta modernizmin din ile 
Hıristiyan değerleriyle bağlantısı çok zayıftır; esasında varlık 
gerekçesini Hıristiyani değerlerin, dini değerlerin karşısında 
olan, bu değerlerin kurguladığı tabiat anlayışının tersine geliş-
tirilen doğa felsefesine bağlıdır. Bu açıdan İslâm’ın yani dinin 
karşısında kendisi gibi bir din değil, beşer yorumu ideoloji 
vardır. Dengesizlik, çaresizlik, tezsizlik biraz da buradan gelir. 
Dini bakış açısıyla, tevhidi bakış açısıyla beşeri bir modele geçiş 
sağlama çabası!

sında bir tercihte bulunmaya itecek herhangi bir 

sebebin olmadığı ve Hıristiyanlığın kendi değerler 

manzumesinin çekicilik arzedecek kadar kuvvet-

li olmadığı konusunda uyararak, Müslümanların 

Batıdaki gelişmeleri daha düzgün yorumlamaları 

üzerine ikazlarda bulunur. 

Said Halim Paşa, geçmişte Batının Doğu ile bir-

likte hareket ederken Hıristiyanlığın neticesinde 

iki dünyanın birbirine düşman kesildiği kanaatin-

dedir. Hıristiyanlığa ve böylece Batıya egemen olan 

ruhban sınıf mutaassıp kaderiyle kendi ikbalini 

terk etmemek için öncelikle Batılıların vicdanlarını 

bozmuştur. Sonrasında da Haçlı Seferleri’ne neden 

olacak bir şiddet ve din düşmanlığının kapılarını 

açacaktır. Bu yorumuyla Paşa, Hıristiyanlığın bu 

hale gelmesini ruhbanlığa bağlar ve çoğunlukla 

yakın zamanlara ilişkin yorumlara gider. Artık Batı 

dünyası klasik Hıristiyanlık ve din anlayışından 

uzaklaşmış ve yepyeni bir dine girmiştir. Paşa’nın 

bu yorumu İslâmcılık hareketi içinde çok fazla 

düşünülmemiş yorumlanmamış ve modernizme 

bakış, Batılılaşmaya yaklaşım bu zemin üzerinden 

yapılmamıştır. İslâmcıların modernizm eleştirileri 

ve teknolojiye bakış açılarını işleyen yeni bir insan 

ve yeni bir varlık anlayışının geliştiğini ele alan bir 

takım eserler kaleme alınsa bile Batılılaşma taraftar-

ları, modern yönelimlere uyum sağlamayı, İslâmi bir 

düşünceyle modernleşmenin gerçekleşebileceği gibi 

eğilimleri, “İslâm”dan farklı bir algı biçiminin geliş-

tiğini görmezden gelir. Dolayısıyla İslâmcılığın farklı 

bir modernleşme projesine dâhil olduğu kanaatlerini 

besleyecek denli yorum hatası gerçekleşir. 

“Şimdi Batılılar ilmî ve fennî gerçeklerden doğan 

hislere, bunların eseri olan yeni inanç ve kanaatle-

re inanıyorlar. Bu yeni iman, belki, Hıristiyanlığın 

verdiği imandan fazla değildir. Ama herhalde onun 

kadar ciddî ve samimidir.” (Buhranlarımız, 1993, 

133) Döneminin İslâmcılarından farklı olarak Paşa, 

modernizmin sadece dışsal yönü yani refahı ve geliş-

tirdiği kültür nesneleri üzerinde durmuş, virane - 

kaşâne dikotomisi üzerinden bir modernleşme algısı 

oluşturmuştur. 

Batının geliştirdiği maddi medeniyet İslâmcıların 

“Kızıl Elma”sı olmaya hala devam ederken, moder-

nitenin yeni bir din ve varoluş algısı geliştirdiği dile 

getirilmesine rağmen, modernleşme teorilerinde, 

İslâmcıların ve Müslümanların çağdaşlaşma yakla-

şımları içinde moderniteyi “dışlayacak”, “topyekûn” 
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kopuş ve ayrı bir saha açacak eğilimler, fikirler geliş-

memiş, ya zayıf ya da marjinal bir düzeyde kalmış-

tır.  Paşa’nın moderniteyi değerlendirme biçimi de 

İslâmcılardan farklıdır. Said Halim Paşa zamanının 

İslâmcılık algısı içinde değil sonraki dönemlerde bile 

görmezden gelen derinlikli modernite tespitlerini 

yaparak, İslâmcılara öncülük etmiş olmasına rağmen 

tezleri yeterince itibar görmemiştir.5 

Said Halim Paşa Batı modernizmini değerlendi-

rirken, ruhbanlık üzerinden yorumlamalara gittiği 

ve belki de anlaşılmak kaygısı güttüğü için olacak bu 

konuda sloganik bir dil kullanır. İslâmcıların İslâm 

ve Müslümanlar hakkındaki yargılarında, inceleme 

ve değerlendirmelerinde derinlikli, İslâmi ilimleri 

devreye sokacak denli kapsamlı bir yaklaşım göze 

çarparken modernite söz konusu olduğunda basit-

leştirici, sloganik, yadırgayıcı ve küçümseyici bir 

dil kullanır.6 Bu dil Batıyı ve modernizmi anlamada 

sorun çıkardığı için Batı üzerine yapılan yorumlar 

genellikle yüzeysel kalmıştır. 

Said Halim Paşa’nın Batı algısı kışkırtıcıdır. 

Çünkü Batı ile medeniyeti asıl önemlisi medeniyet 

ile Haç’ı özdeşleştirir. Bir yanıyla Haçlı Seferleri’nin 

geçmişteki rolünü kapitalizmle birlikte kolonyalizm-

de görür. Paşa’nın Batının doğu ve İslâm ülkeleri 

üzerindeki baskılarını ele alırken bilinçaltında ve 

bastırdığı benliğinin gerisinde büyük bir hınç duy-

gusunun egemen olduğu görülür. Batının İslâm’ı 

savaşlarla, çapul ve yağmalarla yani dengesiz, ahlak-

sız ve ölçüsüz anlayışla yıkması gayri nizamı usullere 

başvurması muhtemelen onu bu dile sevketmiştir. 

Bütün bunların sonunda “Mutaassıp zihinlerde din 

uğrunda can vermiş ‘azizler’in yerini, uzak kıtaların 

kaşifleri, kaba ve katil çapulcu şövalyelerin yerini 

de müstemleke askerleri aldı. Bu değişiklikler, eski 

düşmanlığın sadece yeni bir şekle girdiğini göster-

5   Her ikisi de aynı dergide yani Sebilürreşad’da yazan Akif ile 
Said Halim Paşa’nın hatta diğer İslâmcıların bu tür temelli mese-
lelere yaklaşımlarının birlikte okunmasına, değerlendirilmesine 
ihtiyaç var. Bu açıdan hem Akif-Said Halim Paşa’nın mukayeseli 
kritik edilmesi hem de Sebilürreşad’ın yazarları üzerinden ince-
lenmesine ihtiyaç var. 

6   Bu tavrın hala bugün bile dile getirilmesi, Batılı metinlerin 
okunmadan çevirilerden oluşan bir anti batıcılık ve moder-
nizm karşıtlığının etkisi büyük iken bilhassa erken dönemler-
de İmparatorluktan gelen asaletin, kafiri kendi dengi görme-
menin, zelil addetmenin ve aşağı görmenin etkisi büyüktür. 
İslâm’ın Müslümanı üstün konumda tutması, kafiri aşağı tutması 
İslâmcıları onları hakir görmeye itmiştir; halbuki aşağı görmek 
hakaretin karşılığı değildir, üstünlük algısının mensubiyeti ve 
meşruiyeti içindir!

di.” (Buhranlarımız, 1993, 131) derken İslâmcıların 

girmeye çalıştığı medeniyetin Haç ve Haçlılık fikriyle 

aynı olduğu görüşünü getirir. 

Teknik Kültürüyle Birlikte Gelir

Said Halim Paşa, İslâmcıların teknikseverliği kar-

şısında tekniğe övgüler düzüp, ona ulaşmak için tüm 

varoluşu, tarihi ve itikadı harekete geçirme yoluna ve 

arayışına gitmez. İslâmcılardan bir başka ayrılan özel-

liği de budur. Belki Müslümanların öz bakımından 

değil fakat metod açısından tekniği mutlaka almaları 

gerektiğini dile getiren Paşa, tekniğe kurtarıcı rolü 

yüklemez ve en azından bu yüzden Müslümanları 

ve İslâm tarihini hakir görüp, küçümsemez. İleride 

görüleceği gibi esasında tekniği gelişmemiz ve iler-

lememiz için temel araç olarak da değerlendirmez, 

İslâm anlayışı üzerine yoğunlaşır, İslâm’ın özüne ve 

İslâm’ın itikadi fonksiyonuna yüklenir. İslâmcılardan 

ayrı olarak, geriliğimizin nedenini din yorumuna, 

dinden sapmaya değil, bunu da kapsayacak derecede 

İslâm’ı tam olarak “hazmetmemeye” bağlar. 

İslâmcılardan farklı olarak Said Halim Paşa tek-

niğin kültürüyle beraber geldiği tezini de savunur. 

İslâmcılar kabaca “Batının tekniğini alalım, kültü-

rünü değil” derken ve bunu hala içinde bulundu-

ğumuz neoliberal kültür de bile dile getirirken Paşa 

tekniğin aslında kültür olduğunun farkındadır.7  

Teknik kültürüyle gelir. Teknoloji bir bakıma onu 

meydana getiren kültürü yansıtır; teknik hem neden 

hem sonuçtur fakat hepsinin toplamı ahlaki olarak 

düşük bir Batının, Hıristiyanlıktan bile yüz çevirmiş, 

nevzuhur din anlayışının ürünü olan teknik tabi ki 

İslâm’a ve İslâmcılara bir katkı sağlamaz; daha kötü-

sü onların da bu teknik sayesinde aynı pozisyona 

düşmelerine aynı kültür yapısına geçmelerine neden 

olur. 

7   İsmet Özel 1970’li yıllarda bu konu üzerinde durmuş biraz da 
Heideggeryen tarzla tekniğin kültürle iç içe olduğunu ve Batıdan 
alınacak tekniğin aslında büsbütün Batı kültürünü de getir-
mek olduğuna temas etmiştir. (Özel, 1977, 10-24) Dolayısıyla 
Batının tekniğini sonraki dönem İslâmcıları gibi erken dönem 
İslâmcılarından Hüseyin Kazım Kadri de reddetmiştir: “Bize 
Hıristiyan Avrupa’dan gelen tüm bilim/teknoloji (fen) ve sana-
yinizi de nefret ve tiksintiyle reddediyoruz.” (Hüseyin Kazım 
Kadri, 1999, 152) Hüseyin Kazım Efendi, Hıristiyan değerler 
derken, kültür yani tekniğin de aslında kültürden neş’et ettiği 
üzerinde durmak ister; bu cümleden modernitenin Hıristiyanlıkla 
olan ilgisini derinliğine incelemediği de anlaşılabilir. Nurettin 
Topçu’da teknik ve teknolojik gelişmelerin bilhassa insanın 
varoluşu üzerine etkilerini inceler ve yabancılaşma üzerinde 
durur. 
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Paşa, tekniğin ve modernleşmenin sonraki 

dönemlerde çokça tartışılacağı gibi derin bir manevi 

kriz, büyük bir yabancılaşma ve ahlaki sorunlar 

doğuracağı gibi insanın kötü tabiatına seslenen bir 

saldırganlık, tüketme arzusu ve elde etme hislerini 

kamçılayacağını da görebilmiştir. 

Şu sözleriyle o hem moderniteyi ve onun tek-

niğini mükemmelen anlamış, çağının ve sonraki 

dönemlerin İslâmcılarının aksine tekniğin yol aça-

cağı sorunları tespit edebilmiş ve içinde bulundu-

ğumuz neoliberal kültürün, tüketim toplumunun 

öngörüsünü yaklaşık bir yüzyıl öncesinden göre-

bilmiştir: “Milli bencillik esasına dayanmakla iftihar 

eden bugünkü medeniyet, en müthiş bir vahşetin, 

en son ve en zararlı yeni bir şeklinden başka bir şey 

değildir… Bu medeniyet fevkalade gelişmiş bir tek-

niğin eşsiz bir eseridir. Bu teknik insanlara, şimdiye 

kadar görülmemiş bir mükemmellikte olarak bütün 

vasıtaları hazır etmiştir. İnsanlar bu sayede en ilkel 

hislerini teskine, en zararlı temayüllerini tatmine 

muvaffak oluyorlar. Üstelik bu vahşi his ve temayül-

leri, tahminlerin üstünde bir dereceye vardırıyorlar.” 

(Buhranlarımız, 1993, 209) 

Batıda Burjuva Doğdu, Bizde Memur

Buhranlarımız yazarının Batı çözümlemesi ile Türk 

modernleşmesi bir arada yürür. Modernleşmenin, 

batılılaşmanın yanlışlığı üzerinde duran yazar, bu 

yanlışlığın toplumsal kökenleri üzerinde dururken 

Batı toplumları ile Osmanlı toplumu arasındaki 

farkları izah eder. Bir kere Batıyı daha doğrusu 

modern kapitalist sistemi ortaya çıkaran yapılanma 

içinde yepyeni bir sınıf doğurmuştur. Burjuva sınıfı 

Batının ilerlemesinin lokomotifidir. Elbette feoda-

liteden ve genellikle tarıma dayalı bir ekonomik 

yapıdan burjuvanın egemen olduğu finans, ticaret ve 

sonrasında sanayileşmeye adım atan Batı, insanlarını, 

toplumsal yapısını ve buna bağlı olarak siyasal orga-

nizasyonunu bunlara göre dizayn etmiştir. Hâlbuki 

Osmanlı hala bir tarım toplumudur. Bu devleti 

sevk eden yönetici sınıf varken “modernleşme” ile 

beraber “memur - bürokrasi” kesimi doğmuştur. 

Yani Batıdaki gelişmelerden burjuva yani hareketli, 

serbest zihinli, müteşebbis ve dinamik, aktif bir 

sınıf ortaya çıkarken Osmanlı’da “memurluğa has 

olan kayıtsızlık, tevekkül, teslimiyet ve mes’uliyetten 

kaçınmak şeklindeki ruh hali” yani bürokrasi zuhur 

etmiştir. (Buhranlarımız, 1993, 21) 

Burjuva Avrupa’da milletlerin mukadderatları 

üzerine nüfuzlarını kullanıp hüküm verebilirken 

bizdeki memurlar her türlü fedakârlıktan kaçıp şahsi 

teşebbüsten imtina eden tipler olarak doğmuştur. Bu 

yüzden memur tabakası ile burjuvanın oynadığı rol-

leri mukayese etmek imkânsızdır. Burjuva “serbest 

ve müstakil, medeni cesaret sahibi ve müteşebbis 

kimselerdir. İşi ve mes’uliyeti arar ve severler” biz-

deki memurlar gibi ilerlemek isteyen toplumları 

yavaşlatmazlar.8

Batı aydınlanma ile girdiği yolda kendini yeni 

bir felsefi, siyasal ve toplumsal aşamaya evriltmesine 

karşın Müslümanlar da yeni bir sürece girmişlerdir. 

Batı bulunduğu kötü ahlaktan daha da kötü bir 

ahlaka yönelerek üstünlük kurarken, Müslümanlar 

ideal ve örnek bir ahlaktan çok daha kötü bir ahlaki 

yapıya geçmişlerdir.  Yani Batı ve Müslümanlar kötü-

ye, bulundukları yerden daha düşük bir seviyeye 

razı olmuşlardır. Fakat bu seviye farklılığı Batıyı 

Müslümanların üzerine çıkarmıştır; Müslümanlar 

düşüşten bir üstünlük devşirememişlerdir, İslâm’ın 

ontolojisine bağlı olarak. 

Said Halim Paşa çok canlı ve aktif bir cemiyet 

hayatı olan Osmanlılar ve Müslümanların çok teh-

likeli bir buhran içine düştüğünü savunarak, cemi-

yetin adeta ilkel bir topluluğa dönüştüğü kanaatini 

kısaca özetleyerek anlatır: “Ahlak, an’ane, inanç gibi 

temel esasların bozulmasına eklenen kanun ve nizam 

yokluğu ile yara alan sosyal yapı, sarsıntı ve yıkılma 

tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Toplumun 

fertlerinden her biri istediğini yapıyor. Birçoğu nok-

sanlarını, ayıplarını ve günahlarını övünerek ortaya 

döküyor ve bu kötülüklerin, bugünkü medeniyet-

lerin faziletlerinden veya hiç değilse zaruri neticele-

rinden olduğunu herkese kabul ettirmeye çalışıyor.” 

(Buhranlarımız, 1993, 83) 

8  İslâmcıların say, gayret, ilerleme, aktif bir birey özlemi ile 
Said Halim Paşa’nın burjuva vurgusu örtüşür. İslâmcıların bu 
dönemde tam anlamıyla bir burjuva sınıfı özlemi içinde olduk-
ları çok nettir. Bu talepler zaten belirttiğimiz gibi II. Meşrutiyet 
Dönemi’nde ortaya çıkmış/artmıştır. Bu dönemde İttihat 
Terakki’nin “milli burjuvazi” oluşturma çabalarıyla İslâmcıların 
talepleri örtüşür. İslâmcıların büyük oranda Meşrutiyetçi dahası 
İttihatçı oldukları göz önüne alınırsa, modernleşme projesinin 
İslâmcıların nezdinde önemli ve sınıfsal bir düzlemde algılandığı 
net olarak görülür.  İslâmcılar bu emellerine 2000’lerdeki üçün-
cü kopuş/uyum döneminde; neoliberal politikaları uygulayan 
İslâmcılık döneminde ulaştı!
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Aydın Halkın Ahlakını da Bozdu!

Said Halim Paşa Osmanlı Modernleşmesini erken 

dönemde, süreç işlerken fark edebilmiş, modernleş-

menin yukarıdan aşağıya doğru yürütüldüğünü 

kavrayarak, bilhassa aydınların etkisini gözleyerek, 

buradaki hataları doğru tespit edebilmiştir.9         

Aydın, bu süreç içinde son derece bozulmuş, 

kendine, tarihe ve milletine yabancılaşmış hatta 

misyon olarak bu yabancılığı tüm topluma teşmil 

edecek denli vazifeli görmüştür kendini. 

Onun tespitleri, Türk modernleşmesinin aydını 

celbeden “şaşaalı, hoşa giden zevklerle dolu, parıl-

tılar saçan” Batı imgesiyle ilgili olduğunu gösterir. 

Batılılaşma metodunu çok yerinde bir tespitle aydını 

anlatırken özetler: “Bu parlak medeniyetin aydınlık 

güzelliği ile gözleri kamaştı. Gördükleri bu güzel 

eserleri, o medeniyeti meydana getiren sebepler 

zannettiler.” (Buhranlarımız, 1993, 84) Fransız hay-

ranlığının doktrinleştirdiği “Frenkleştirme” çabası 

milleti aydından mahrum bırakır.10  

Paşa’nın farkı halk ile aydın arasındaki kopuk-

luğun, iki ayrı zihniyetin farkına varabilmesidir; 

o başka aydınlardan, İslâmcılardan ve yazarlardan 

9  Paşa, I. Dünya Savaşı sonunda artık yeni bir dünyanın doğduğunu, 
imparatorluklara dayanan dünya sisteminin bittiğini, o dönem 
milli devletler bugün ulus devlet denilen yeni örgütlenme biçi-
minin oluştuğunu fark edebilmiştir. İslâm’ı iyi bildiği ve yazıla-
rında sık sık dinin, çağın getirdiklerine karşı düzenlenebildiğini 
belirttiği için, Anadolu’da bir ulus devletin teşekkül ettiğini de 
görebilmiştir. Bu doğumun mutlaka İslâmi bir alt yapıda tesis 
edilmesi gerektiğini, yeni devletin imparatorluktan farklı bir 
hiyerarşisinin olacağını düşündüğü için, İslâm’ın devlet anla-
yışını modern ve ulus devlete göre dizayn edip gerekli ilkeleri 
kaleme almıştır. 

 Paşa’nın son eseri Düzdağ’ın çeviride kullandığı kavramla 
“İslâm Devletinin Yapısı” 1960 sonrası Türkiye’ye ihraç edilen 
İslâm Devleti kavramından çok daha önce şekillenmiş ve yerli 
bir mantıkla biçimlenmiştir. Paşa bu kitapta milli iradeden, 
İslâm’ın sosyal yapısına, karşılaştırmalı olarak Batı ile İslâm’ın 
siyaset metoduna kadar bir çok konuyu yeni dünya sistemine 
göre yazmıştır. Bu açıdan Paşa orijinalliğini bilgi, görgü ve sez-
gisine borçludur.

10  Said Halim Paşa, milleti önceler, çoğu konuda millet yaşayışını 
makbul kabul eder ama “halk dalkavukluğu ve popülizm” yap-
maz. O, yüksek kültürü, aydını önemser. Bozulmanın aydından 
başlaması karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Çok detayına 
girmese de Buhranlarımız’ın bünyesinde sık sık her meseleyle 
irtibatlı şekilde bir yüksek kültür vurgusu yapar; yüksek kültü-
rün, aydının nasıl olması gerektiği konusunda teklifler getirir. 
Anlaşılan Paşa, modernitenin aydın tanımından kaçtığı gibi, kitle 
iletişimin, matbuat ve gazetelerin yaygınlaşmasıyla aydınların 
ve yüksek kültürün “popülerleşmesi”ni fark etmiş buna karşı 
geçmişteki kimliğine özgü bir yüksek kültür ihtiyacının hasıl 
olacağını kavramıştır. Said Halim Paşa’nın bu yönü müstakil 
bir çalışmayı, Türk modernleşmesi bağlamında karşılaştırmalı 
olarak incelemeyi hak ediyor. 

farklı olarak aydınları, onların batılılıklarını eleşti-

rirken, halkın yaptıklarını da kötülemez tam tersine 

aydınların hatalarını dile getirirken, halkın hali hazır 

durumunu örnek gösterecek kadar mutlaklaştırır. Bu 

yüzden halkın da aydınlar gibi olmasından dolayı 

üzüntülerini dile getirerek, endişeye kapılır: “Şimdi 

artık halk da, vaktiyle ayıpladığı aydın sınıf gibi, 

hatta ondan daha aşağı bir ahlak bozukluğuna ve 

geri dönülmez bir çöküntüye doğru sürüklenip gidi-

yor.” (Buhranlarımız, 1993, 89)

Paşa’nın üzüntüsü Osmanlı cemiyetinin “bir-

kaç okullu nesil tarafından” bozulmasıdır. Bunda 

cemiyet olarak kurtuluşu maneviyatta değil mad-

diyatta aramanın tesiri büyüktür. Onun dönemi-

nin İslâmcılarının “kurtuluş” için gerekli hususların 

başında saydıkları ahlak vurgusunu Paşa da yapar. 

Fakat İslâmcılar ile Paşa arasında çok belirgin bir 

fark vardır. İslâmcılar Müslümanların kurtuluşunun 

en önemli şartlarından birinin “cehalet” olduğunu, 

çalışmak, ilerlemek olduğunu söylerler. Burada çalı-

şan, eğitim gören, bilgi ve görgü bakımından yük-

selen kimselerin toplumu yükselteceklerini, gelişti-

receklerini söyleyen İslâmcılar ahlak meselesine hiç 

temas etmezler; toplum ve birey mutlaka okusun, 

cahilliklerini atsın ve gelişsin, diye düşünürler. 

Buna karşı Said Halim Paşa, eğitimi, çalışmayı, 

sa’yı mutlaklaştırmaz, ahlak ile ilmi bir arada alır, 

bu bakımdan da geleneksel İslâmi anlayışa yaslanır: 

Said Halim Paşa eğitimi, görgüsü ve 
Batıyı iyi tanıyan yapısına bağlı ola-
rak Batının bu tezlerinin iler tutar 
yönü olmadığı, üzerinde konuşul-
mayacak derecede siyasi olduğunu 
bildiği halde, Müslüman olmanın 
getirdiği öfkeyi yenemez. Belki de 
Buhranlarımız’ın yerleşik ve klasik 
İslâmcı tezlere en yakın olduğu, 
İslâmcılarla aynı dili ve hassasiyeti 
kullandığı ender bölümlerden biri 
taassup kısmı ve özellikle İslâm şeri-
atının Müslümanları geri bıraktırdığı 
iddialarını yanıtladığı kısımlar.
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“biz hala bütün felaketlerimizin sebebini cehaleti-

mizden biliyor ve bunda ısrar ediyoruz. Kendimizde 

ilim eksikliğinden başka bir noksan bulmuyoruz. 

Bilgi sahibi kimselerin de kötülük yapabileceklerine 

ihtimal vermiyoruz, ilim ve tekniği her şeye deva 

sanıyoruz.” (Buhranlarımız, 1993, 103) 

Said Halim Paşa sadece modern kavrayışla değil 

ama İslâm’ın bünyesinde de olan bireyin ahlakı, 

değişimin bireyden başlaması gibi ilkeleri önemser. 

“Vatanın başına gelen felaketler vatan evlatlarının 

ahlaki noksanları sebebiyledir. (…) Kısacası, her 

ferdin, mevcut kötülüklerden kendi hissesi kadar 

mes’ul olduğunu ve bu kötü durumun, ancak ken-

dini düzeltmeye çalışması ile ortadan kalkabileceğini 

kabul ve itiraf etmesi lazımdır. Bunun gerçekleştiği 

gün, kurtuluş yoluna doğru büyük bir adım atılmış 

olacaktır.” (Buhranlarımız, 1993, 105) İnsana yol 

gösterenin bilgi değil ahlak olduğu kanaatini güçlü 

şekilde savunan Paşa bu tavrıyla İslâmcılık hareketi-

ne önemli bir katkı sağlar.11

 

Müslümanlar Niçin Geri Kaldı?

Oryantalistler “İslâm’ın bir din olarak ilerlemeye 

müsait olmaması” yüzünden Müslümanların geri 

kaldığı “ithamı”yla, Müslümanları uzun süre meş-

gul etmişlerdir. İslâmcılar, büyük oranda Renan 

sonrasından itibaren savunmaya çekilerek İslâm’ın 

ilerlemeye engel olmadığını savunup durdular. Hâlâ 

neoliberal dünyada bile Müslümanlar kendilerini 

ifade etmeye çalışıyor ve Batılıların ithamları karşı-

sında aslında öyle olmadıklarını savunuyor. 

Dün İslâm’ı mani-i Terakki olarak eleştirenler, 

sonradan gericilik, irtica, kesme ithamları getirir-

ken neoliberal dünyada Müslümanların, İslâmcıların 

11  Said Halim Paşa’nın fark ettiği gibi Müslümanların mesele-
lerinin büyük kısmında ahlak sorunu vardır. Fakat bu ahlak 
klasik ahlak literatüründen biraz farklı ele alınması gereken 
hususlar içerir. Modernitenin ortaya koyduğu maddi ve iktisadi 
gelişmişlik ve yönelim karşısında bu klasik ahlak Müslümanları 
yönlendirmeye kâfi gelmemektedir. Babanzade Naim Efendi 
bu eksiği fark ettiği için bir ahlak risalesi kaleme almıştır. Bu 
dönemdeki ahlak vurguları maalesef önemli bir birikim oluştursa 
da İslâmcılara, Müslümanlara yön verecek güncellikten uzaktır. 
Nurettin Topçu İsyan Ahlakı’yla determinizmin ve moder-
nitenin ilkeleri karşısında dayanışma ve sorumluluk temelli 
bir ahlak önerir. Said Halim Paşa da “azim ve sebat, irade ve 
fedakarlık” temelli ahlak anlayışı teklifinde bulunur. Hürriyet, 
eşitlik, eşitsizlik, yardımlaşma kavramlarını ahlak anlayışı içine 
yerleştirir. (Buhranlarımız, 103, 188-191) Modern ahlaka karşı 
Müslümanların hala geçerli, ittifak edilmiş ve insanları yönlen-
direbilecek ahlak sistemi kurulamamıştır. 

barış içinde bir arada yaşamak istemedikleri, ötekini 

tanımadıkları, hoşgörü taraftarı olmadıkları eleştiri-

lerini getirerek onları uyuma zorluyor. 

Said Halim Paşa eğitimi, görgüsü ve Batıyı iyi 

tanıyan yapısına bağlı olarak Batının bu tezleri-

nin iler tutar yönü olmadığı, üzerinde konuşul-

mayacak derecede siyasi olduğunu bildiği halde, 

Müslüman olmanın getirdiği öfkeyi yenemez. Belki 

de Buhranlarımız’ın yerleşik ve klasik İslâmcı tezlere 

en yakın olduğu, İslâmcılarla aynı dili ve hassasiyeti 

kullandığı ender bölümlerden biri taassup kısmı ve 

özellikle İslâm şeraitinin Müslümanları geri bıraktır-

dığı iddialarını yanıtladığı kısımlar. Paşa hiçbir suret-

te İslâm şeriatının Müslümanları geri bıraktırmadığı 

hatta ilerlemeleri için tüm donanımı kendilerine 

sağladığı, şeriatın hayatın her zerresine kadar nüfuz 

edebildiği halde Müslümanların “dinlerine uydukları 

için değil uymadıkları için” geri kaldığı fikrini takip 

eder. Kitabın bu bölümleri, savunmayı derinleştiren 

malzemeden uzak, yüzeysel ve sloganik olarak ele 

alınmıştır. 

Asıl önemli olan İslâmcıların çok fazla temas 

etmedikleri gerilikle ilerleme arasındaki meselelerde 

Said Halim Paşa tespitler yaparken aynı zamanda 

ilerleme ile ilgili metodik teklifler sunar. Paşa, geri-

lemenin nedenleri üzerine vurgu yaparken aslında 

toplumların gelişme ve ilerlemeleri ile ilgili genel 

sosyal yasaları da vurgular. Bu açıdan o da diğer 

İslâmcılar gibi ilerlemecidir, değişimcidir, yenilikçi-

dir. Fakat onun vurguladığı yenilenme ve ilerleme 

modern medeniyetin anladığı manada insanı, tabiatı, 

metafiziği ve Yaradanı görmezden gelen, tarihi ve 

geçmişi yıkan bir ilerleme değil; kontrollü, dengeli 

ve eksikleri kapatmaya dayalı ilerlemedir. Bu yüzden 

Paşa gibi düşünenler dünyanın insanların etkisiyle 

değiştiğini değil, dünyanın insanlardan önce değiş-

tiğini ve insanların burada kendilerine bir yer bulup 

bulamayacakları fikrini takip ederler. 

Müslümanlar, İslâm Öncesi Hayatlarına 

Dönüyorlar!

Said Halim Paşa İslâm’ın adalet, eşitlik ve bilgi ile 

büyük ve örnek bir medeniyet kurduğunu fakat bu 

ileri medeniyetin yürütülemediğini söylerken tezleri-

ni “itikadi” bir noktaya götürür. Paşa Müslümanların 

hala İslâm’ı tam anlamıyla içselleştirmediklerini 

dolayısıyla da kavrayamadıklarını, onun sürekli ola-
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rak değişen dünyayı belirleyecek denli önüne baktı-

ğını söyler. Fakat Müslümanlar bir türlü İslâm’ı anla-

yamazlar “ İslâm öncesi  hayatlarına” geri dönerler. 

İslâm öncesi şartların tesirini kesip bir türlü kurtu-

lamazlar. Paşa’nın bu konudaki tespiti aynı zamanda 

İslâm’ın, aynı zamanda ilerlemenin ve gelişmenin 

mantığını gösterecek düzeyde orijinaldir: “Çünkü 

intisap ettikleri dinin en mühim gayesi beşer fıtra-

tında bulunan gelişme kabiliyetini daha da artırmak 

ve insanları mazinin noksan ve hatalı mirasından 

kurtarmaktı. (…) Müslüman milletler, mütemadiyen 

değişmekte bulunan zamanın zaruretlerini dikkate 

almamış, bu değişmeyle meydana çıkan yeni ihtiyaç-

ların, ancak dinlerini daha yüksek ve daha verimli 

bir tarzda tefsir ve tatbik etmeleriyle karşılanabilece-

ğini anlayamamışlar, bu yüzden gerileyip çökmüşler-

dir.” (Buhranlarımız, 1993, 154 - 155) 

Paşa açıkça İslâm’ın her zaman çağı takip etti-

ğini, bünyesinin ve içeriğinin buna müsait olduğu-

nu, Müslümanların eski geleneklerine İslâm öncesi 

köklerine bağlılığı sürdürdüklerini, Müslümanların 

çağı takip edemediklerini, gelişmelerden haberdar 

olmadıklarını, dinlerini de aktifken pasif hale getir-

diklerini, İslâm’ı tefsir etmediklerini, donuk halde 

bıraktıklarını çünkü İslâm’ı yaşamadıklarını, bir 

anlamda hayatın her alanına teşmil edilecek bir 

zorunluluk, varoluş sebebi ve gündelik hayat algısı 

olarak düşünmediklerini yazar.12 Paşa için gerile-

menin nedenlerinden bir diğeri ise Müslümanların 

12  Paşa burada Türkleri diğer Müslüman milletlerden ayırır; ona 
göre Türkler İslâm’ın özüne uygun olarak çağın koşullarıy-
la dinin yapısı arasındaki uyumu ve bağlantıyı çözmüştür: 
“İslâm’dan önce kurdukları medeniyet, İslâm’dan sonraki iler-
lemelerine mani olacak kadar köklü ve ileri bulunmadığından, 
Türkler kabul ettikleri yeni şeriata büyük bir başarı ile hizmet 
etmişlerdir. Ancak Arap ve Acem medeniyetleri ile yakın temas 
halinde bulunduklarından, onların tesirlerine kapılarak aynı 
akıbete düşmekten kurtulamadılar.” Yani Türklerin gerileme 
nedeni Arap ve Acemlere uymalarıdır. “Müslümanlığı kabul 
eden milletler arasında, İslâm’ın esaslarını en iyi anlayan ve 
en güzel şekilde tatbik eden Türkler oldu. Bu da onlara büyük 
bir devlet kurarak, İslâm’a, bütün öteki Müslüman milletlerden 
daha fazla hizmet etme imkanı verdi. (…) hem son derece çeşitli 
ırklarla dolu olan bu muhitin, hem de İran ve Arap muhitlerinin 
tesirleri altında kaldılar. Bu tesirlerle hiç farkına varmaksızın 
Müslümanlıktan uzaklaşmaya başladılar. Sonunda ötekiler gibi 
gerilediler. Fakat ötekilerden farklı olarak istiklallerini korumayı 
başardılar.” (Buhranlarımız, 156, 203) 

 Said Halim Paşa, milletin dehasını gösteren, milli, fikri ve 
ahlaki varlığını meydana getiren kıymetleri küçümsemenin 
hata olduğunu tarihimizi ve ecdadımızın büyüklüğünden şüphe 
etmememiz gerektiğini dile getirir. (Said Halim Paşa, 1993, 67) 
Bu yönüyle Paşa incelenmeyi gerektirecek milli yaklaşımlar 
geliştirir!

bitmek bilmeyen metafizik tartışmaları, sonsuz, boş 

ve kısır münakaşalarıdır. Bunun karşısında Batıda 

genç ve zinde milletler, tecrübeye yani pratiğe dayalı 

bir medeniyet inşası gerçekleştiriyorlardı. 

Müslümanların Kurtuluşu Nerede?

Said Halim Paşa Batının Müslümanları da tahak-

kümüne alan metotlarını çok yerinde tespitlerle anla-

tır. Paşa’nın tespitleri neticesinde zaten İslâmcıların 

bile moderniteden, Batıdan etkilenmekten ziyade 

ona karşı düşman olmaları gerekir. Çünkü o Batının 

geliştirdiği teknik ve teknolojik üstünlüğe öykünür 

ama hayran kalmaz. Teknik üstünlüğü almak ister 

ama onun meydana getirdiği sonuçları da düşünür. 

Türk modernleşmesinde olduğu gibi tüm bakışını 

bu tekniği elde etmeye yöneltmez Müslümanlar nez-

dindeki karşılığına, Batının bunu nasıl kullandığına 

bakar; sömürüye, baskıya ve insafsızlığa teknolojinin 

nasıl ön ayak olduğunu önemser: “Fizik ve kimya 

sahasındaki keşif ve icatlar sayesinde Batı medeni-

yeti görülmemiş teknikler bularak, az bir külfetle 

en büyük verimi sağlayacak mükemmel ve sağlam 

vasıtalar yaptı. Bu da Batı milletlerindeki zahmetsiz 

kazanç, sömürme ve tahakküm hislerini son derece 

artırdı. Doğu’nun zenginliklerine göz diken bu mil-

letler, cehennemî harp alet ve cihazları ile, kendileri-

ne karşı durmaktan aciz kalan İslâm memleketlerini 

istila ettiler.” (Buhranlarımız, 1993, 157) 

Paşa yakında bir inkılap bekler, Müslümanların 

bu tahakküme, baskı ve zulme karşı çıkacakları bir 

mukavemet geliştireceklerini düşünür. Bu kısmen 

gerçekleşir; Mısır, Pakistan, Cezayir gibi yerlerde fiili 

olarak sömürge idaresine karşı çıkıp onları toprakla-

rından atarlar fakat Türkiye gibi fiili sömürge olma-

mış sahalarda sistem baskı ve şiddetini bizzat gös-

termez; onun yerine denetimli bir tahakküm kurar. 

Müslümanlar İlerlemedikleri İçin Zayıflamadılar!

Said Halim Paşa’nın zihninde İslâm’dan başka 

paradigma olmadığı gibi İslâm’ın çerçevesi dışı-

na taşan herhangi bir metotta bulunmaz. Bunda 

“Bizim ideallerimiz ile sosyal ve siyasi kanaatlerimiz, 

tamamiyle dinimizden doğmuştur.” (Buhranlarımız, 

1993, 77, 96) inancının etkisi büyüktür. 

Böylece Paşa sadece geçmiş avuntusunu İslâm ve 

yüce medeniyet özelinde kurmamış gelecek tasarımı-

nı da toplumsal dokunun tamamı, kurumların hepsi 
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ve tüm kültürel yapı İslâm’la şekillendiği için İslâm’a 

göre düşünmüştür. İslâmi müesseselerin kemal oldu-

ğu konusunda tereddüdü yoktur (Buhranlarımız, 

1993, 174) ama ilerleme hususunda belirgin bir hata 

vardır. İslâmcılar, Türk modernleşmesi ve Osmanlı 

devlet ricali “ilerleme” kavramını bütünüyle yanlış 

algılayıp, yanlış yorumlayıp uygulamalarda da belir-

gin hatalar yapıyorlar. Çünkü hala İslâm’ın güçlü 

olduğunu, hala İslâm’ın bütünüyle sapasağlam dur-

duğunun farkındadırlar. 

Paşa’ya göre bu derece ilerleme hastalığına 

tutulmuş İslâm düşüncesi ve Müslümanların “hala 

zayıflamayışının sebebini Müslüman milletlerin, 

henüz o derecede ilerlememiş olmasında bulur.” 

(Buhranlarımız, 1993, 135)  

Paşa’nın ilerlemeden kastı esasında Batının yan-

lış bir şekilde tefsir edilmesi, Batılılaşmanın hatalı 

yollarla ithal edilmesidir. Onun anladığı ilerleme 

ile Türk modernleşmesinin ilerleme adına yapıp 

ettikleri arasında belirgin farklar vardır. Paşa için 

ilerleme bir zorunluluktur. Gelişmiş ülkelerin sevi-

yesine çıkma hevesi bakidir. Hatta Batıdan “fayda-

lanmaya” mecburuz. İslâm zaten hayatı tamamen 

kapsayacak derecede şümullü olduğu için kendisine 

iman eden müntesiplerinin “mutlu” olmasını ister.  

(Buhranlarımız, 1993, 38, 61, 76, 164) Bu yüzden 

ilerlemek gerekir. Fakat onun anladığı ilerleme taklit 

etmek değildir; çünkü modernitenin kendi doğasına 

uygun olarak medeniyeti ve kültür değerleri birbi-

rinden kopmayacak derecede bütündür. Batılılaşma 

anlayışı bu yüzden sürekli olarak Batılı olmayan 

toplumlar için kültür değerlerini, tekniğini daha az 

almaya ama medeniyet değerlerini daha fazla elde 

etmeye müsaittir. 

Bu manada yürürlükteki ilerleme anlayışı, 

İslâmcıların ilerleme kavrayışı her ne kadar Batının 

adet ve yaşayışını reddetmeye dayanıyorsa da “fiili 

modernleşme” taklide dayalıdır. O da eninde sonun-

da “kendi şahsiyetimizden, mazimizden, adet ve 

inançlarımızdan ve adeta varlığımızdan sıyrılıp çık-

mamıza” neden olur. (Buhranlarımız, 1993, 28) 

Buna örnek olarak Paşa Anayasa çalışmalarını 

hatta genel planda söylersek tüm hukuk devşirmele-

rini örnek gösterir, yarım asırlık çabanın hatalı bir yol 

olduğunu belirtir. Çünkü tamamen sosyal, siyasal, 

dini ve hissi manada ayrı olduğumuz Batının kanun-

larını “aynen” almak hatalıdır. Bu hata zaten sonradan 

fark edildiği gibi yanlış modernleşme Anadolu’da 

karşılık görmemiş ve tutmamıştır: “Bir milletin örf, 

adet ve geleneklerini bir günde değiştirmeye kalkış-

mak, bu örf ve adetlerin gelişmesine ve geleneklerin 

teşekkül edip yerleşmesine hükmeden temel içtimai 

kanunların bilinmediğine bir delildir. Bunu artık 

öğrenmeliyiz.” (Buhranlarımız, 13 - 18, 53) 

Peki bu basit gerçeği, bu metodolojik hatayı iyi 

yetişmiş devlet erbabı, aydınlar niçin algılayama-

mıştır?  Bunda casus ve hürriyetçi olan hırsızla-

rın, Batının emellerini karşılayan tiplerin yanında, 

Batının tecrübelerinden yararlanmak için dikkatli 

ve uzak görüşlü perspektif eksikliğinin yanında 

Batı medeniyetinin parlaklığı karşısında hayret ve 

hayranlığın verdiği algı hatalarının payı büyüktü.13 

“Yabancıdan çok yabancı oluş” sendromu aslında 

Türk modernleşmesini en iyi anlatan ibarelerden 

biridir.  (Buhranlarımız, 13, 42, 55) 

Tamamen Almak Değil, Millileştirmek!

Said Halim Paşa’nın Batılılaşmadan anladığı sade-

ce ve sadece ilim ve fendir: “İslâm aleminin derdinin 

çaresi, kendisinde bulunmayan ve geriliğine sebep 

olan ilim ve fenleri hiç vakit geçirmeden elde etme-

sidir. Bu ilim ve fenler, bugün Avrupadadır. O halde 

bizim için yapılacak şey açıktır: Bilim ve fenleri 

Avrupalılardan öğrenmek… Evet! Gerek unutmuş 

bulunduğumuz tecrübe metodunu ve gerek hiç bil-

mediğimiz bilgileri öğrenmek!” 

Paşa’nın modernleşme algısının ve modern kapi-

talist sistemi çok iyi bir biçimde öğrendiğinin en net 

kanıtı, bütün bu fen ve teknolojiyi alırken kesinlik-

le “iktisat kaidelerini, iş ve sermaye kuruluşlarına 

ait usulleri” getirmemektir. Çünkü bu hususların 

Müslümanlar için uygun olmadığı, Batıyı vareden 

temel saikin de kapitalist ilişki biçimleri ile iktisat 

kanunları olduğunu bilir. Fakat daha önce de belir-

tildiği gibi teknik ve teknolojik gelişmelerle ilim 

anlayışının kapitalist zihinden çıktığını fark eden 

Paşa bunları da doğrudan almayı yani taklidi değil, 

13  Said Halim Paşa her ne kadar, Batıyı iyi çözümlese bile bazen 
duygusallık ve zamanın ruhunun tesiriyle söylemlerine zıt tes-
pitler yaparak, küçük hatalara düşebilmektedir: “Batılı milletler, 
ilerlemek ve olgunlaşmak için önce suistimallere, adaletsizliğe 
ve cehalete karşı savaş açmışlardır.” yargısı, “Esasen Batı toplu-
mu, fertlerin ve sınıfların imtiyazları ve eşitsizlik temelleri üze-
rine kurulmuş bir cemiyettir.” sözleriyle çelişir. (Buhranlarımız, 
56, 262) Paşa ilk alıntıda Batının cehaletle  savaş konusundaki 
yaklaşımı bakımından haklı olsa da bu hiçbir zaman tüm Batı 
insanına ulaşmış bir hak değildi; ayrıcalığı kullanan burjuvanın 
tamamı modernleşmeyi gerçekleştirdi. 
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dönüştürmeyi teklif eder, yani millileştirmeyi: “Şu 

halde bizim de şimdiye kadar takip etmemiz gere-

ken yol, Avrupa medeniyetini millileştirmek yani 

mümkün mertebe muhitimize ısındırmak olacaktı.” 

(Buhranlarımız, 76, 255)14

Said Halim Paşa, Buhranlarımız’da meseleleri 

çok derinliğine ele almaz, örnekler getirmez ama 

savunduğu görüşlerin arkasını doldurarak o fikrin 

gerekçelerini ve yöntemlerini de belirtir.  Belki de en 

büyük özelliği sadece eleştiride bulunup, tespitler 

yapıp, geçmişte olan bitenleri kayda geçirmek değil, 

bir sosyolog, bir psikolog gibi toplumun yapısını 

belirlemek, Osmanlı’nın ve Müslüman milletlerin 

tarihi siyasal algılarını, siyaset teorilerini dikkate 

alıp uyarlamaları ve mukayeseleri bu temel üzerine 

yerine getirmek, örnek alınan Batının tüm sosyal 

ve siyasal kimliğini belirttikten sonra eski ve yeni 

iktisadi düzenini göz önüne almaktır; Müslümanlara 

sadece tespitler yapmaz gelecek perspektifi de sunar. 

İslâmcıların neredeyse “ilerleyelim de nasıl iler-

lersek ilerleyelim” dediği, Batıcıların ve milliyetçile-

rin herhangi bir kıstas kullanmadığı, devlet ricalinin 

cezri yöntemler uyguladığı modernleşme bahsinde 

her zaman toprağın, milletin yapısını düşünmüş, 

etraflı bir değerlendirme yaparak “ihtiyatlılığı” gözet-

miştir. Sadece milli olmak bakımından değil sosyal 

değişmelerin, devrimlerin ve bilimsel anlayışın bir 

gereği olarak mutlak dönüşüm, mutlak değişim ve 

mutlak kopuş olmayacağını bilerek davrandığı için 

Paşa “sonsuz ilerleme”nin olmayacağı bilinciyle hare-

ket etmiştir.15 Bu yüzden de Müslümanları yükselte-

cek bir ilerleme kanaati getirir ve hürriyet, yerinde 

saymama gibi kavramları öne alır. 

14  Paşa millileştirme yöntemini özellikle Batının kurumları için 
de kullanır. Ona göre İslâm cemiyeti, eşit derecede demokratik 
ve aristokratik olma ihtiyacı duymaktadır. Fakat bu demokra-
tikleştirme yani milli bir demokrasi anlayışı Batıdaki usullerle 
gerçekleşmez, üst tabakadaki halkçı fikir, his ve geleneklerin 
gelişmesine bağlıdır. (Buhranlarımız, 170-171) 

15  Onun bu tavrını, ihtiyatlılığını ve öngörüsünü “muhafazakârlık” 
diye yaftalamaya çalışanlar, ondaki milli tavırdan, hadiselere 
tarihi tecrübeler ve toprağa bağlı cepheden yaklaşmasından 
rahatsızdırlar. Bir takım etnik ve kültürel öbekler, İslâmcılık 
adı altında kendi tezlerini savundukları için İslâmcılığı mutlak 
modern, kesintisiz ilerleme, tarihten ve milletten kopukluk ola-
rak görürler. Paşa’ya yapılan muhafazakârlık yakıştırması aynı 
zamanda İslâmcılığın rasyonel ve uygulanabilir olmasını, tarih 
ve milletle bağının koparılmasını hedefler. Böylece bugün de 
olduğu gibi İslâmcılık hala modernleştirmenin “ileri uç beyi” 
olarak yabancılaştığı milleti yola getirmeyi düşünür. Kaldı ki 
Paşa için Avrupa, Batı sonsuza kadar devam etmeyecek muhak-
kak yıkılacaktır. (Buhranlarımız, 260) 

İslâmcıların Tezlerinin Ötesinde,             
İslâmcıların Üstünde Bir Algı

Said Halim Paşa, İslâmcılık hareketinin en önem-

li temsilcilerinden biri olmasına rağmen metinde de 

vurgulandığı gibi bir çok konuda onlardan ayrıl-

mıştır. İslâmcılık hareketinin en özgün isimlerinin 

başında gelen, sonraki dönemlerde İslâmcılık düşün-

cesini Mehmet Akif ile birlikte en fazla etkileyen 

kişilerin başında yer alan Said Halim Paşa, İslâmcılık 

düşüncesinin meselelerini ve çıkış yollarını ararken 

her zaman bu toprağın ruhunu, tarihini, milleti 

millet yapan değerleri hesaba katmış; modernizmi 

ve Batıyı, Batının öğretilerini mutlaklaştırmamış 

ve İslâmcıların yaptığı gibi tarihsel kesintiye itibar 

etmemiştir. 

Modernizmin ve Batının yeni bir düşünce, felse-

fe, inanış  olduğunu; kapitalist örgütlenme tarzını, 

sermaye ve kara dayalı iktisadı anlayan Paşa, hurafe, 

bidat, tevekkül gibi kavramları diğer İslâmcılar gibi 

yermemiş, makul bir izaha girişmiş, Müslümanların 

hala çökmemesini “ilerlememelerine” bağlayarak, 

zamanın ruhunu tersten işletmiştir. 

Tanzimat döneminde doğan ama II. Meşrutiyet’te 

keskin bir kopuş ve uyum sürecine giren İslâmcılıktan, 

İslâmcılardan farklı olarak o bizim gerileme, Batının 

yükselme dönemini İslâm ile Batı arasındaki tari-

hi ihtilafa, çatışmaya bağlayarak, İslâmcılığın aslî 

yönünü göstermiştir. Batı kültürünü, Batı dilini çok 

iyi bilmesine, İmparatorluğun çöküş sürecini bizzat 

yaşamasına rağmen Batı gibi düşünmeyi, Batı gibi 

yaşamayı reddeden; İslâm’ın bu topraklarda tek ve 

alternatifsiz bir imkân olduğunu her fırsatta vurgu-

lamıştır Paşa.

Türklere İslâm dünyası içinde müstesna bir yer 

ayıran Paşa, sadece bir cümlesiyle bile Türklerin, 

Müslümanların geri kalmalarının nedenini açıkla-

yabilecek yeteneğe, bugün bile hala Müslümanların 

içinde bulunduğu psikolojiyi anlatma kabiliyetine 

sahiptir: “Memlekette Batı taklidi müesseseleri ve 

onlarla beraber Avrupalı telakki ve esasları getirir-

sek, Avrupa hükûmetlerinin sevgilerini kazanma-

ya, eski düşmanlıklarını hafifletmeye ve bencillik-

lerini yumuşatmaya muvaffak oluruz.’ sandılar.” 

(Buhranlarımız, 206 - 207)
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K emal Tahir Osmanlı İmparatorluğu için “aslın-

da hasta adam değil ölüm uçurumuna bağlan-

mış adamdır” tespitinde bulunmaktadır. XX. yüzyıl 

siyasî ve iktisadî tarihi dikkatle ele alındığında 

Osmanlı Devleti’nin varlığının bu dönemde kendi-

sinden kaynaklanmadığı, sömürgecilik çağında 

büyük devletler arasındaki uzlaşmaz-

lık alanlarından faydalanarak varlığı-

nı devam ettirdiği gözlenecektir. Bu 

durum özellikle Osmanlı Devleti’nin 

Birinci Büyük Savaş’ına katılma süre-

ci üzerine tartışmalarda dikkatlerden 

kaçmaktadır.

1839’da Mustafa Reşid Paşa tara-

fından Gülhane Parkı’nda okuna-

rak ilân olunan Tanzimat Fermanı 

esasında 1838’de imzalanan Balta-

Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin üst 

yapısal kurumlarını teşkil ettirdi. 

Bu tarihten itibaren Osmanlı 

Devleti’nin iktisaden 

ve dolayısıyla siyaseten 

dış bağımlılığı daha da 

arttı. Bu durum Tanzimat 

Dönemi’nin Babıâli Çağı 

haline dönüşmesiyle neti-

celendi. 1839-1877 yılları 

arasında Osmanlı Devleti’nde 

siyasî erkin kullanımı saraydan 

Babıâli’ye kaydı, bir Tanzimat bürok-

rasisi oluştu. Bu Tanzimat bürokrasisi bir 

tarafıyla 1793’te İngiltere Başbakanı olan William 

Pitt tarafından kodifiye edilen Osmanlı Devleti’nin 

toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiği tezine 

dayanıyordu. İngiltere dış politikası 1876’ya kadar 

Osmanlı Devleti ve özellikle yakın doğu Avrupa’da, 

dolayısıyla Kıta Avrupa’sında inisiyatifi tamamıyla ele 

geçirmiş bir Rusya’nın önlenmesine dayanıyordu. Bu 

politika esasında Avrupa kıtasında siyasi üstünlüğün 

kesin bir biçimde herhangi bir devletin eline geçme-

sinin önlenmesi çerçevesinde şekillenmişti.

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütün-

lüğünün korunması politikasından 1878 Berlin 

Antlaşması sonrası Mısır’ın işgali ile vazgeçmiş; 

Osmanlı coğrafyasında oluşabilecek küçük devletle-

rin İngiliz güdümünde olması stratejisini izlemeye 

başlamıştır. İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın 

manevra kabiliyeti XIX. yüzyıl sonun-

dan itibaren belirginleşmeye başlayan 

yeni Avrupa güç dengesi çerçevesinde 

iyice daralmıştır. Haziran 1908’de Reval 

Görüşmeleri ile iyice güçlenen İngiltere-

Rusya yakınlaşması Avrupa siyaseti açı-

sından bir başka güç ekseni meydana 

getirmiştir ve İngiltere’nin Rusya’ya rağ-

men Osmanlı Devleti’nin yanında yer 

alması uluslararası gerilimin arttığı bir 

dönemde neredeyse imkânsızdır.

Almanya devlet eliyle endüstrileşme-

sini sürdüren ve aşama kaydeden bir 

ülkedir ancak millî birliğin nispeten geç bir 

dönemde sağlanmış olması sebebiyle XX. 

yüzyıl sermaye birikiminin yaslandığı 

temel değer sömürgecilik yarışına 

geç bir dönemde girmiştir. Prens 

Bismarck’ın Almanya’yı siyasî ve 

iktisadî uzlaşmazlıkların müm-

kün mertebe dışında tutarak 

Fransa’yı yalnızlaştırma politika-

sının II. Wilhelm’le birlikte değiş-

mesi Almanya’nın ihtiraslı bir sömürge 

arayışına girmesi ile neticelenmiştir. Ne var ki 

Almanya’nın sömürge elde etme yönünde aşırı istek-

li olduğu XIX. yüzyıl sonlarında gelişmemiş dünya 

neredeyse tamamıyla sömürge ekonomisine entegre 

edilmiştir.

Üzerindeki anlaşmazlıklar sebebiyle taksimi 

henüz yapılmamış İran ve Osmanlı Devleti gibi eski 

“imparatorluklar” dışında Almanya’nın yönelebilece-

ği çok fazla alternatif bulunmuyordu. Almanya’nın 

Öner BUÇUKCU

OSMANLI DEVLETİ’NİN I. BÜYÜK SAVAŞ’A GİRMESİ VE                                                                                         

SAİD HALİM PAŞA
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Osmanlı Devleti üzerinde nüfuzunu arttırması mese-

lesi hem Sultan Abdülhamid döneminin hem de II. 

Meşrutiyet Dönemi’nin en önemli meseleleri oldu. 

Almanya’nın üzerinde nasıl işgal edileceği nokta-

sında uzlaşı sağlanmamış coğrafyaları bir hamle-

de “yutma” niyeti/girişimleri I. Dünya Savaşı’nın 

uzun erimli tarihsel dinamikleri içerisinde önemli 

bir yer işgal etmiştir. Bu çerçevede II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde yaşanan Bağdat Demiryolu Projesi tar-

tışmaları ve Lynch İmtiyazı meselesi Osmanlı Devleti 

üzerindeki İngiliz-Alman rekabetini göstermesi açı-

sından son derece dikkat çekicidir.

Almanya-Osmanlı İttifakına Giden Yolun Taşları                                                                         

Fransa ve İngiltere’den

Almanya’nın Jön Türkler 

üzerinde yoğun biçimde etki-

li olması Osmanlı Devleti’nin 

1910’da yaşadığı ekonomik 

buhranı atlatabilmek için 

arayışları sonrasıdır. 1910 

yazına isabet eden dönem-

de Maliye Nazırı Cavid Bey 

Osmanlı maliyesi için borç-

lanma görüşmelerinde bulun-

mak üzere Paris’te bulunuyor-

du. Fronkofil olarak bilinen 

Cavid Bey maliye için gereken 

parayı bulacağı konusunda 

oldukça umutluydu. “Ama 

Paris’te Fransızlar Türk mali-

yesini ve Maliye Nezareti’ni 

Fransız denetimi altına sok-

mak anlamına gelen ve kendisine saygısı olan hiçbir 

hükümetin kabul edemeyeceği koşullar öne sürdü-

ler,” Öyle ki Alman İmparatoru II. Wilhelm İstanbul 

elçisi Marchall tarafından kendisine gönderilen notu 

okurken yanına şu notu düşmüştü: “Evet, bu gerçek 

bir şantaj. Galyalılar Türklere zenci kolonisi muame-

lesi yapıyorlar.”

Cavid Bey Fransız hükümetiyle herhangi bir 

gelişme sağlayamayacağını anlayınca Fransız banka-

lar topluluğuyla görüşmelere başladı ve borç almayı 

başardı. Anlaşmaya göre Credit Mobilier, Louis 

Dreyfus, Bernard-Janilowsky ve eyalet Bankaları 

Topluluğu %4 faizle borç vermeyi kabul etmişlerdi. 

Ancak Fransız Dışişleri Bakanlığı bu antlaşmanın 

uygulanmasını engelledi. Dışişleri Bakanı Pichon 

bankalara, Osmanlı Hükümeti bütçenin bir Fransız 

tarafından yönetilmesine razı olmadıkça borç para-

nın verilmesine izin vermeyeceğini bildirdi. Cavid 

Bey bu koşullar altında anlaşmadan vazgeçmek 

zorunda kaldı.

Fransa’dan bir netice elde edemeyen Cavid Bey 

şansını İngiltere’de denemeye karar verdi. Esasen 

Cavid Bey İngiliz Banker Sir Ernest Cassel’den borç 

sağlanacağı konusunda hayli umutluydu. Öyle ki 

20 Eylül tarihli gazetelerde Türklerin Sir Cassel’in 

bankası National Bank of Turkey’le borç konusunda 

anlaşmaya vardıklarını yazıyordu. Ancak İngiltere 

Dışişleri Bakanı E. Grey ile Fransız Dışişleri Bakanı 

Pichon önceden anlaşmış oldukları için Cavid Bey’in 

Londra’da da hiç şansı yoktu. 

Banker Ernest Cassel Osmanlı 

yöneticilerine Paris’ten borç 

almalarını öğütlüyordu. Sir 

Babinghton Smith’in de tavsi-

yesi aynı yöndeydi. Ağır mali 

bunalımla borç almaksızın 

baş edemeyeceğinin bilincin-

de olan ancak bu beklenme-

dik koşullara boyun eğmek 

istemeyen Cavid Bey’e Alman 

bankaları el uzattılar.

Alman Başbakanı’nın 

devreye girmesiyle Osmanlı 

Hükümeti ile İstanbul’da, 

Almanya Büyükelçisi 

Marchall’ın denetimi ve des-

teği altında, 11 milyon altın-

lık bir borç antlaşması imza-

landı. Cavid Bey antlaşmadan sonra Almanların işi 

büyük bir zekâ ve incelikle yürüttüklerini, kredi 

ile ilgili olmayan hiçbir konuyu görüşme masasına 

getirmediklerini, Türkiye’nin gururunu zedeleyecek 

hiçbir şart öne sürmediklerini yazmıştı. Almanlar ise 

antlaşma sonrasında Osmanlı Devleti’ndeki Alman 

nüfuzunun II. Abdülhamid döneminde dahi eri-

şilemeyen bir noktaya vardığını düşünüyorlardı. 

Almanya’nın bu derece istekli olduğu bir dönemde 

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti tarafından 

kabul edilemeyecek öneriler öne sürüp görüşme-

leri çıkmaza sürüklemeleri dikkat çekici bir geliş-

me olmuştur. Cavid Bey, Mahmud Şevket Paşa’nın 

Sadareti döneminde de Osmanlı maliyesine nakit 

■ Said Halim Paşa

Harb-i Umumi’nin başlangıcı-
na kadar Said Halim Paşa kabi-
nesinin iç politikada en önemli 
sorunu mali problemler iken 
dış politikada Balkan Savaşları 
sonrası Yunanistan’la sürdü-
rülen barış müzakerelerinin 
nihayete erdirilmesi ve her 
geçen gün kampların belirgin-
leştiği Avrupa’da bir müttefik 
bloku içerisine girilmesi üze-
rinde durulmuştur.
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temin edebilmek için Fransa’da görüşmelerde bulun-

muş fakat aldığı netice yine aynı olmuştu.

Jön Türkler İçin Mecburi İstikamet

Jön Türklerin karşılaştıkları dış siyasal sorunlar 

ve ekonomik güçlükler onları II. Abdülhamid’den 

daha koyu bir Alman dostu olmaya itti. Her ne 

kadar Bosna-Hersek Bunalımı, Trablusgarb Savaşı 

ve Balkan Savaşları’nda Almanya sessiz kalmış olsa 

da yaşanmakta olan süreç ve uluslararası politika-

da ortaya çıkan yeni sorunlar Osmanlı Devleti’nin 

Almanya’ya yaklaşmasını gerekli kıldı.*

Osmanlı Devleti’nde şartlar Alman nüfuzunun 

yerleşmesi için yeterli derecede müsaitti. Öncelikle 

Almanya-Osmanlı Devleti ilişkileri 1878 Ayestefanos-

Berlin Antlaşmaları süreci üzerine oturuyordu. 

Osmanlı Devleti 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’ne 

giden süreçte önce Sırbistan’la yapılan savaşta ardın-

dan Rus Çarlığı ile yapılan savaşta İngiltere ve 

Fransa tarafından yalnız bırakılmıştı. Hem Osmanlı 

kamuoyunda hem de yönetici kesimlerde İngiltere 

ve Fransa’ya yönelik bir hayal kırıklığı bulunuyor-

du. Almanya ise İngiltere ve Fransa’dan farklı bir 

alternatif, bir umut olarak belirmişti. Sömürgeci bir 

ülke olarak algılanmıyordu. Diğer taraftan modern-

leşme/sanayileşme süreçlerini, demiryolu girişim-

lerini gelişkin bir burjuva sınıfı olmaksızın devlet 

eliyle gerçekleştirmişti, Osmanlı Devleti için bir rol 

model teşkil edebilirdi. Kayzer II. Wilhelm Osmanlı 

“efkâr-ı umumî”sindeki bu yaklaşımları çok iyi işle-

di, Osmanlı Devleti’ni hem düşünsel açıdan hem de 

siyasî açıdan büyük bir potansiyel taşıdığına inandır-

mayı başardı.

Bununla birlikte Sultan Abdülhamid döneminde 

Almanya Osmanlı dış politikasının şekillenmesinde 

etkin bir güç olarak belirdiği için İttihatçılar 1908 

sonrası dönemin ilk yıllarında Almanya’ya karşı 

mesafeli bir tutum içerisinde olmuşlardır. Bu süreçte 

İTC ileri gelenlerinin özellikle İngiltere ve Fransa ile 

iyi ilişkiler geliştirme gayreti içerisinde oldukları göz-

lemlenmektedir. Ancak Mahmud Şevket Paşa, Enver 

Bey gibi Osmanlı dış politikasının Almanya’nın dış 

politikasına göre güdülenmesi gerektiğini düşünen 

kimseler de Cemiyet içerisinde önemli etki doğur-

muşlardır. 31 Mart Olayı’ndan sonra Ordu ve dola-

yısıyla Cemiyet üzerinde önemli bir güç/otorite hali-

ne gelen Mahmud Şevket Paşa’nın özellikle askerî 

yapılanma konusunda Almanya’ya meyletmesi ve bu 

çerçevede uygulanan ıslah ve geliştirme programları, 

Enver Bey’in 1913 sonrası dönemde Ordu ve siyaset 

üzerinde etkin bir konuma gelmesi sonraki dönem 

Osmanlı dış politikasını ve dolayısıyla tarihini derin-

den etkilemiştir.

Bununla birlikte İttihatçıların Birinci Büyük 

Savaş’a gidilirken dahi Almanya dışında alternatif 

arayışları içerisinde oldukları dikkat çekmektedir. 

Bu çerçevede Avrupa’da savaş patlak vermeden önce 

ve savaşın patlak vermesinin ardından İngiltere ve 

Fransa nezdinde birtakım girişimlerde bulunulmuş 

ancak netice alınamamıştır.

1913 yılında Osmanlı Devleti’nin ithalat ve ihra-

cat rakamları da dikkatle incelendiğinde Birinci 

Büyük Savaş’a giden süreçte Osmanlı Devleti’nin 

diğer Büyük Devletlerle olan ticarî ilişkilerinin 

Almanya’dan daha fazla olduğu dikkat çekmekte-

dir. 1913’te Osmanlı Devleti’nin ithalatında ilk dört 

sırayı Britanya (4,661,000), Fransa (4,294,000), 

Avusturya-Macaristan (2,238,000) ve Almanya 

(1,234,000) alırken ihracatında ilk dört sıra Britanya 

(8,128,000), Avusturya-Macaristan (6,146,000), 

Almanya (4,688,000) ve Fransa (3,591,000) şek-

lindeydi. (Trumpener, 1968; 10) Bu durum da 

Almanya’nın Birinci Büyük Savaş’a çok az bir süre 

kalmış olmasına rağmen Osmanlı Devleti’nin en 

büyük ticarî partneri olamadığını ve siyaseten hâlâ 

ikinci bir seçenek olabileceğini göstermektedir. 

Öyle ki Harb-i Umumi patlak verdiğinde Osmanlı 

Devleti’nin kapitülasyonları tek taraflı kaldırmasına 

en sert tepkiyi de Almanya’nın Osmanlı Devleti nez-

dindeki Büyükelçisi verecektir.

Said Halim Paşa’nın Sadrazamlığı

Bâb-ı Ali Baskını sonrasında Sadrazam olan 

Mahmut Şevket Paşa’nın bir suikast neticesi ölümü 

üzerine İttihat ve Terakki Fırkası Sadrazamlık adayı 

olarak Prens Said Halim Paşa’nın gösterilmesini 

kararlaştırmıştı. Ancak Sultan Mehmed Reşad, Said 

Halim Paşa’yı Sadaret vekilliğine atamış; diğer nazır-

ların vekaleten görevlerine devam etmesini istemişti 

zira Padişahın aklında sadaret makamı için Hüseyin 

Hilmi Paşa vardı. Ancak 5 gün sonra Takvim-i 

Vekayi de yayınlanan kabine listesinde asaleten 

atandığı görülmektedir. Bu durum İTC’nin Said 

Halim Paşa isminde ısrar etmesinin bir neticesidir. 
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Said Halim Paşa kabinede Hariciye Vekaletini kendi 

uhdesine alırken Şeyhülislamlık makamına Mehmed 

Esad Edendi, Dahiliye Vekaletine Talat Bey, Harbiye 

Vekaletine Ahmed İzzet Paşa’yı getirmiştir. Harbiye 

Vekilliğine birkaç ay sonra ise Enver Paşa atanacaktır.

Said Halim Mısır Sarayı’nın bir mensubu olarak 

1865 yılında doğmuş; Paşa unvanını bizzat Sultan 

Abdülhamid’den 1885 yılında almıştı. 1888’de 

Şuray-ı Devlet’e atanan, 1900’de Padişah tarafından 

Rumeli Beylerbeyi ilan edilen Paşa’nın muhalefet-

le ilgisi dolayısıyla evi arandı ve 1905’te sürgüne 

gönderildi. Said Halim Paşa 1905 kışında gittiği 

Paris’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyesi oldu. 

Jön Türklere ciddi maddi yardımlar da sağlayan Said 

Halim Paşa 1906 yılına gelindiğinde Mısır’da İTC 

müfettişliğine atandı. Said Halim Paşa’nın Meşrutiyet 

öncesi Cemiyet için ne kadar önemli olduğuna iliş-

kin önemli verilerden birisine o dönem Cemiyetin 

Paris’te başkanlığını sürdüren Ahmed Rıza Bey’in 

anılarında rastlamaktayız. Ahmed Rıza’ya göre 

Enver ve Niyazi Beyler Sultan Abdülhamid’e karşı 

Resne’deki hareketi örgütlenebilmesi için gerekli 

güce Said Halim Paşa’nın maddi yardımları ile ula-

şabilmişlerdir. Kısacası Said Halim Paşa neredeyse 

bütün cemiyetin güvendiği, karizmatik bir kişiliktir 

ve çok büyük bir bölümü aristokratik köklerden 

gelmeyen İttihatçılar arasında bu bağlamda da en 

dikkat çeken kişidir.

Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti döneminde 

imzalanan anlaşma kapsamında Osmanlı Ordusunda 

düzenleme çalışmaları yapmak üzere İstanbul’a gelen 

Mareşal Liman von Sanders Said Halim Paşa’dan şu 

şekilde bahsetmektedir: “Türklerin en büyük makam 

sahibi olan Sadrazam Prens Said Halim, şahsında 

bir Asya büyüğü ile modern bir diplomatın vasıf-

larını topluyordu. Sadrazam diğer bütün nazırlar 

gibi mükemmel Fransızca konuşuyordu ve gayet 

nazik bir kişiydi. Kısa boylu ve çok hareketli olan 

Sadrazam sonradan tam bir devlet adamı olduğunu 

ispat etmiştir. Genç Türklerin genellikle haddini 

aşan emellerini 1917 Şubat’ında görevi bırakmaya 

mecbur olduğu zamana kadar büyük bir dirayetle 

dizginlemeye muvaffak olmuştur.”

Said Halim Paşa hükümeti, Mahmud Şevket 

Paşa hükümetinin programını aynen kabul etmiştir. 

Balkan Harbi’nin derin yaralarının anlatılmaya çalı-

şıldığı bu dönemde hükümetin ilk icraatı Mahmud 

Şevket Paşa suikastini araştıracak bir komisyon teşkil 

ettirilmesi olmuştur. Diğer taraftan Edirne mesele-

sinin hükümeti ilk dönemlerde oldukça uğraştırdı-

ğı görülmektedir. Dışardan Londra Konferansı’nda 

oluşan dengenin bozulmaması gerektiği yönünde 

İngiltere baskısına maruz kalan Said Halim Paşa 

hükümeti içerde de Edirne’ye yönelik bir harekata 

siyasi elitleri ikna etmekte oldukça zorlanmıştır. O 

dönem Mehmed Reşad’ın Başkatibi olan Ali Fuad 

Türkgeldi’ye göre kabine içerisinde Said Halim Paşa, 

Şeyhülislam Esad Efendi, Dahiliye Nazırı Talat Bey 

ve Adliye Nazırı İbrahim Bey dışında Edirne’ye 

yönelik harekatı destekleyen kimse bulunmuyordu. 

Özellikle Bahriye Nazırı Çürüksulu Mahmud Paşa 

ve Nafia Nazırı Osman Nizami Paşa’nın Edirne’nin 

geri alınmasına karşı olduklarını yine Türk geldi not 

etmektedir.

Harb-i Umumi’nin başlangıcına kadar Said Halim 

Paşa kabinesinin iç politikada en önemli sorunu mali 

problemler iken dış politikada Balkan Savaşları son-

rası Yunanistan’la sürdürülen barış müzakerelerinin 

nihayete erdirilmesi ve her geçen gün kampların 

belirginleştiği Avrupa’da bir müttefik bloku içerisi-

ne girilmesi üzerinde durulmuştur. Önce İngiltere 

ardından Fransa ile ittifak görüşmeleri gerçekleştirip 

bir netice elde edemeyen Osmanlı Devleti sonunda 

Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak görüşme-

leri oldukça gizli yürütülmüştür. Padişah’ın Başkatibi 

olan Ali Fuad (Türkgeldi) Bey Said Halim Paşa’nın 

Almanlarla ittifak görüşmelerini nihayete erdire-

bilmek için ihtiyaç duyduğu padişah iznini almak 

için durumu kendisine şu şekilde anlattığını naklet-

mektedir: “Sizi gayet mühim ve mahrem bir iş için 

çağırdım. Bunu bir ben, bir siz ve bir de Padişah 

bilecektir. Şayet bir tarafa şayi olursa ikimiz de 

mes’ul oluruz. Başımıza gelen mağlubiyetler üzerine 

bir müttefik bulmak için her tarafa başvurduğumuz 

ve hatta Yunan devletine kadar müracaat ettiğimiz 

halde muvaffak olamadık. Şimdi İttifak-ı Müselles’e 

dahil olmak için bir fırsat zuhur etti. Bu, devletin 

istikbalini kurtaracaktır. Almanlar ile bir ittifak-ı 

tedafüi müzakeresine girişmek için bir ruhsatname 

tanzimi muktazidir.”

Cemal Paşa, her ne kadar imza 2 Ağustos’ta atıl-

mış olsa da Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki 

ittifakın çok daha önce gerçekleştiğini iddia etmekte-

dir. Kendisinin Temmuz ayı başlarında Fransa’da itti-

fak görüşmelerinde bulunduğunu ancak Fransa’dan 
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Rusya’nın onayı olmaksızın bir adım atılamayacağı 

cevabı alan Cemal Paşa’ya İstanbul’a dönüşünde 

Talat Paşa Almanya ile ittifak konusunda fikrini 

sormuş Cemal Paşa da “Türkiye’yi münferit vaziyet-

ten kurtaracak olan böyle bir ittifakı derakap kabul 

ederim” şeklinde cevap verdiğini söylemektedir. 

Cemal Paşa Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 

bir ittifak antlaşması imzalandığını Sadrazam Said 

Halim Paşa’dan öğrendiğini ifade etmektedir. Said 

Halim Paşa Cemal Paşa’ya Almanya ile imzalanan 

ittifak antlaşmasını “Karşılıklı müsavi hukuk esa-

sına dayanan ve her iki tarafın menfaatlerine kefil 

olan, şimdiye kadar hiçbir Osmanlı hükümetinin 

akte muvaffak olamadığı şekilde bir mukavele” 

diye anlatmıştır. Halil (Menteşe) Bey de anılarında 

Sadrazam Said Halim Paşa’nın kendisine Almanlarla 

ittifak görüşmeleri yürüttüğünü söyleyip reyinin ne 

yönde olduğunu sorduğunu; kendisinin Fransa ve 

İngiltere ile ittifak görüşmeleri neticesiz kaldığına 

göre sadece Rusya’ya karşı savunma amacı taşıyacak 

bir Anlaşma ile vatana hizmet etmiş olacağını söyle-

diğini belirtmektedir.

Cemal Paşa Almanya ile imzalanan ittifak ant-

laşmasından kabinede yalnızca Enver Paşa, Talat 

Bey, Halil Bey, Şeyhülislâm, Cavid Bey, Kendisi ve 

Sadrazam Said Halim Paşa’nın haberdar olduğunu; 

Said Halim Paşa’nın “şimdilik” diğer kabine üyele-

rini bilgilendirmeye gerek olmadığını düşündüğünü 

belirttiğini ifade etmektedir.

Cemal Paşa 11 Ağustos gecesi Said Halim 

Paşa’nın yalısında toplandıklarını, Enver Paşa’nın 

toplantıya biraz geç iştirak ederek “Bir oğlumuz 

dünyaya geldi” diyerek Goeben ve Breslau zırhlı-

larının Osmanlı sularına girdiğini haber verdiği-

ni belirtmektedir. Cemal Paşa’ya göre Enver Paşa 

bu durumu şu şekilde izah etmiştir: “Goeben ve 

Breslau bu sabah Çanakkale önüne gelmiş ve İngiliz 

donanması tarafından takip edilmekte olduklarından 

bahisle Boğaz’dan geçmelerine müsaade edilmesini 

istemişler. Bir müttefik devlete ait harp gemilerini 

muhakkak bir tehlikeden korumak için bu talebe 

muvafakat edilmesi emrini verdim ve gemiler şimdi 

Boğazın beri tarafında, Boğaz istihkamlarının hima-

yesi altında bulunuyorlar. Fakat biz de bunun neti-

cesi olarak siyasi bir mesele ile karşı karşıya kalmış 

olduk.” Cemal Paşa Osmanlı Devleti’nin savaşa o an 

itibariyle katılmaya hazır olmadığını düşündüğünü; 

Sadrazam Said Halim Paşa ve Cavid Bey’in de aynı 

fikirde olduklarını belirtmektedir.

Said Halim Paşa Osmanlı Devleti’nin mevcut 

koşullarda savaşa girmesinin geciktirilmesi gerektiği 

fikrindedir. Cemal Paşa hatıratında bir gün Alman 

sefaretinden yemek daveti aldığını, sefalete gittiğin-

de Sadrazam Said Halim Paşa, Talat Bey ve Enver 

Paşa’nın da yemekte hazır bulunduklarını gördü-

ğünü; sefirin Osmanlı Devleti’nin savaşa katılabil-

mesi için Osmanlı karar vericileri tarafından istenen 

para sorununun da çözüldüğünü belirttiğini anlat-

maktadır. Cemal Paşa Said Halim Paşa’nın Savaş’a 

girme konusunu altı ay geciktirme taraftarı olduğu-

nu aktarmaktadır. Bu bağlamda Goben ve Breslau 

meselesi Meclis-i Mebusan Başkanı Halil (Menteşe) 

Bey’in teklifi ile Almanya’dan satın alınmış göste-

rilmek suretiyle anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak her 

iki geminin Karadeniz’e açılarak Rusya’ya ait savaş 

gemileriyle çarpışmaya başlaması üzerine Osmanlı 

Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesi üze-

rine Türkgeldi’ye göre Said Halim Paşa istifa kararı 

almıştır. Ancak kabine üyelerinin ısrarı üzerine Said 

Halim Paşa istifadan vazgeçmiştir. 

Avrupa’da cepheleşme XIX. yüzyılın sonundan 

itibaren başlamıştı. 1914 yılına gelindiğinde taraflar 

belli olmuştu ve sadece bir kıvılcım gerekiyordu. 

Beklenen haber Bosna’dan geldi. 28 Haziran 1914 

tarihinde Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veli-

ahdı Franz Ferinand bir Sırp milliyetçisi tarafın-

dan öldürüldükten birkaç gün sonra, Avusturya- 

Macaristan İmparatoru, Sırbistan’a “haddini bildi-

rirken” Rusya’nın tepkisine bir başına mukavemet 

etmek zorunda kalmamak için, Alman İmparatoru 

Kayzer Wilhelm’den destek istedi. Destek isteği 

kendisine ulaştığında bir deniz seyahatinde olan 

Kayzer Wilhelm, Bismarc’tan beri süregelen “iki 

cepheli savaş” fobisinin tesiri; belki de Kuzeni olan 

Rus Çarı’na durumu bir mektupla anlatıp onu 

yatıştırabileceğini düşünmesi neticesinde Avusturya- 

Macaristan’a destek sözü verip deniz sefasına devam 

etti.

Hadise hiç de Kayzer Wilhelm’in tasarladığı gibi 

cereyan etmedi. Köhne imparatorlukların köhne 

kaprisleri neticesinde başlayan savaş kısa zamanda 

büyük bir coğrafyaya yayıldı. Herkeste savaşın kısa 

zamanda sona ereceği düşüncesi hâkimdi. Kayzer 

Berlin’de teftiş ettiği birliklere “Sonbahar yaprakla-

rıyla birlikte, zaferle Berlin’de olacaksınız” vaadinde 

bulunurken Paris’ten trenlere bindirilen askerler 

vagonlara “Berlin’e” diye yazıyor, çok kısa bir süre-
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de sonuç alabileceklerini ümit ediyorlardı. Kayzer 

Wilhelm’in destek sözü paranoya halinde olan blok-

lar için bir sebep; dört yıl sürecek bir cinnet hali 

içinse başlangıç teşkil etti.

Peki Osmanlı Devleti’nin bu savaşa katılma-

ması mümkün olabilir miydi? Bu yönde özellikle 

muhafazakâr çevrelerin “imparatorluk”un parçalan-

masının tek sorumlusu olarak İttihat ve Terakki’yi 

görmeleri günümüzde de devam eden bir eğilim ola-

rak dikkat çekmektedir. Örneğin Yağmur Atsız Türk 

Edebiyatı dergisinin  “II. Meşrutiyet Özel Sayısı” 

için kaleme aldığı metinde “İttihadcıları” Balkan 

Savaşları’na ve Harb-i Umumi’ye balıklama atlayarak 

bir İmparatorluğu çarçur ettiklerini belirterek belli 

çevrelerin hissiyatına tercüman olmuştur. Ancak 

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi üzerine yürü-

tülecek tartışmanın ilmi bir tartışma olmaktan ziyade 

bir fantezi tartışması ya da geçmişe dönük roman ya 

da hikâye benzeri kurgusal bir metnin malzemesi 

olmaktan öteye geçemeyeceği açıktır. Yukarıdaki 

uluslararası sistemin yapısı ve Osmanlı Devleti’nin 

bu sistem içerisindeki konumuna ilişkin açıklamalar 

hatırlanıp Osmanlı Devleti’nin Savaş’tan hemen önce 

çeşitli ittifak görüşmeleri yapıp bir netice elde ede-

mediği durumu Savaş sonrası Osmanlı Devleti’nin 

parçalanmasına ilişkin Bolşevikler tarafından açık-

lanan gizli anlaşmalar (ki bunlardan bir tanesi 1875 

tarihli Reichstad Anlaşması’dır) dikkate alınarak 

tekrar düşünüldüğünde Almanya ile yapılan ittifak 

anlaşması daha sağlıklı analiz edilebilir. 

Bütün bu çerçeve Said Halim Paşa bağlamında 

değerlendirildiğinde -özellikle muhafazakâr çevre-

lerde beliren- Said Halim Paşa’yı, Harb-i Umumi’ye 

girme kararında aldatılmış olarak kodlama eğilimi-

nin de çok isabetli olmadığı görülecektir. Anlaşıldığı 

kadarıyla Said Halim Paşa da Almanya’nın yanında 

Savaş’a girme taraftarı olmakla birlikte zamanla-

ma konusunda farklı bir noktada bulunmaktadır. 

Zamanlama konusundaki eleştirilerde en fazla göz-

den kaçırılan husus, Osmanlı Devleti Savaş’a dahil 

olmadan önce İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale 

Boğazı’nda abluka uygulamaya başlamış olmalarıdır.
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     * Meselenin elbette iktisadî bir ayağı da bulunuyordu. İngiliz ve 
Fransız sermayesi Osmanlı Devleti’nin acil borçlanma isteğini 
karşılamakta isteksiz davrandı. İşte Almanya bu fırsatı kaçırma-
dı. Deutsche Bank Genel Müdürü bizzat Kayzer  II. Wilhelm’in 
emriyle Osmanlı Devleti’nin istediği miktarda borç parayı dev-
letin hazinesine aktardı. Genel Müdür Helfferich bu olay üzerine 
yaptığı açıklamada “Türkiye, Sultan Abdülhamid döneminde 
bile bu kadar Alman nüfuzu altına girmemişti” diyordu.

Bütün bu çerçeve Said Halim Paşa bağlamında değerlendirildiğinde yine muhafazakâr 
çevrelerde beliren Said Halim Paşa’yı Harb-i Umumi’ye girme kararında aldatılmış ola-
rak kodlama eğiliminin de çok isabetli olmadığı görülecektir. Anlaşıldığı kadarıyla Said 
Halim Paşa da Almanya’nın yanında savaşa girme taraftarı olmakla birlikte zamanlama 
konusunda farklı bir noktada bulunmaktadır. Zamanlama konusundaki eleştirilerde en 
fazla gözden kaçırılan husus ise Osmanlı Devleti savaşa dâhil olmadan önce İngiltere ve 
Fransa’nın Çanakkale Boğazı’nda abluka uygulamaya başlamış olmalarıdır.
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S aid Halim Paşa, gerek yaşamış olduğu dönemde 

uhdesine aldığı sorumluluklar gerek düşüncele-

ri açısından farklı alanda çalışan pekçok araştırmacı-

nın dikkatini çeken bir şahsiyettir. Yaşadığı dönemde 

siyasi makamı itibariyle olumlu ve olumsuz pek çok 

eleştiriye muhatap olan Said Halim Paşa, günümüz-

de daha ziyadesiyle fikri yapısı ile öne çıkmaktadır. 

Said Halim Paşa ilk Türk sosyologlarından biri 

olarak görüşleri tahlile değer niteliktedir. Bununla 

birlikte her görüş, düşünce sahibinin yaşadığı olay 

ve dönemden etkilenmektedir. Said Halim Paşa 

Osmanlı’nın son dönenmelerinde yaşamış, tarihin 

kırılma dönemine şahitlik etmiş ve sadrazam sıfa-

tıyla birçok kararın altına imza atmıştır. Bugünden 

geriye dönüp bakan bizleri nasıl bir Said Halim 

beklemektedir? Günah ve hatadan masun bir İslâm 

mütefekkiri mi, İttihatçı bir sadrazam mı, yoksa için-

de bulunduğu şartlar içinde doğrusu ve yanlışı ile 

kararlar alan bir insan mı? Kimdir Said Halim Paşa? 

Bize neler söylemektedir?

Hayatı ve İttihat Terakki ile İlişkisinin Mahiyeti

Said Halim 1863 Kahire doğumludur. Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa’nın torunu, vezir Halim Paşa’nın 

oğludur. Sekiz dokuz yaşlarında (İsmail Kara altı 

yaşında demiştir. Bkz: Kara, 2011: 141) İstanbul’a 

yerleşmiştir. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca 

öğrenmiş, İsviçre’de siyasi ilimler okumuştur (Halim, 

2012: 15). Bu itibarla Said Halim, zengin ve itibarlı 

bir ailenin Batı tedrisatı almış oğludur. Ailesinin 

İstanbul’a göç etmesinden evvel Mısır’ın saygın aile-

lerinden olması ve orada pek çok toprağı bulunması 

sebebiyle Said Halim Paşa, daha sonraları yürüttüğü 

siyasetin eleştirisinde “Mısır’a hidiv olabilmek için 

bütün servetini parlamento azasına yedirmekle”  

(Bülbül, 2006: 100) suçlanmıştır. Yabancı dillere 

hakimiyeti o kadar gelişmiştir ki kaleme aldığı 

risaleleri Fransızca olarak yazmış daha sonra ter-

cüme edilerek neşredilmiştir. Kardeşi ile birlikte 

İsviçre’den döndüklerinden sonra babaları Halim 

Paşa tarafından “milli seciyelerinin zaafa uğramış ola-

bileceği endişesi ile imtihana tabi tutulmuş ve … her 

hususta yeterli olduklarını göstermiştir” (Karaman, 

2012: 52).

İstanbul’a dönüşünden sonra vazifelerinde gös-

terdiği başarılardan dolayı Abdülhamid tarafın-

dan defalarca taltif nişanlarıyla ödüllendirilmiştir. 

Fakat Abdülhamit’in istibdadî yönetimine karşı Jön 

Türkler’le işbirliği yapmış, bunun anlaşılması üzeri-

ne yalısına, zararlı evrak ve silah bulundurmak itha-

mıyla baskın düzenlenmiş ve bundan böyle evine 

gidip gelenler izlenmeye başlanmış, Said Halim 

tarassut ve takip altına alınmıştır. Bu olayın sonrasın-

da kardeşi Abbas Halim’le birlikte Mısır’a gönderildi, 

II. Meşrutiyet’in ilanına kadar İstanbul’a dönmedi.

Said Halim Paşa, Mısır’a ve Avrupa’ya gitmesine 

vesile olan II. Abdülhamid’e karşı hiçbir zaman sem-

pati beslemeyecek, eserlerinde zaman zaman ondan, 

“kendi hakları ve serbestliği dışında her türlü huku-

ku inkâr eden…”, “esef verici idare”, “müstebid bir 

idare”, “bir müstebid”, şeklinde bahsedecektir. (Kara, 

2011: 142)

Said Halim, istikbal endişesine düşmesini gerek-

tirmeyecek kadar mali servete sahip, taassubî bir 

İslâmcılık geliştirmesini engelleyecek Avrupai eği-

tim almış, vazifesinde gayretini gösterecek ölçüde 

padişah iltifatını kazanmış bir şahsiyetti. Fikirleri 

Yasemin CİVELEK

İttihatçıların İçinde Bir İslâmcı

SAİD HALİM PAŞA
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orijinaldi. O, her ikisi de İslâmcı olmasına rağmen 

Abdülhamid’in karşısında, Batıcı olmamasına rağ-

men İttihat ve Terakki ile işbirliği içinde olabilecek 

kadar durum ve şartların analizini kendince yorum-

luyordu. 

Said Halim, İstanbul’dan Mısır’a ve Avrupa’ya 

gittikten sonra İTC (İttihat ve Terakki Cemiyeti) ile 

giderek artan bir teşrik-i mesai içerisine girer. Bu 

çalışma arkadaşlığı Said Halim Paşa’nın sadrazam-

lıktan ikinci kez istifa etmesine kadar sürer. Bu süre 

zarfında İTC’yi hem madden, hem fikren, hem de 

vazifeleriyle destekler. Ciddi anlamda mesai, emek 

ve para sarf eder. İttihat ve Terakki ile birlikte çıktığı 

bu yolculuk esnasında Edirne’nin geri alınması, I. 

Dünya harbi, Rum ve Ermenilerin tehciri gibi önem-

li olaylara hem şahit hem aktör olur. 

Said Halim’in bir İslâmcı olarak İTC ile bu denli 

ciddi bir irtibatta (ki cemiyet başkanlığına kadar 

yükselmiş ayrıca sadaret makamını temsil eden ilk 

İttihatçı olarak anılmıştır) olmasının sebebi nedir? 

Mutlaka böyle ciddi bir olayın pek çok sebebi 

olmakla birlikte en önemli sebeplerinden birisi 

karşılıklı menfaat olsa gerektir. Karaman (2012: 60) 

bu konuda; “Paşa, kesin olarak istibdada karşıdır ve 

onu temsil eden Abdülhamid’i ikna ederek meşruti-

yeti ilan etmesini sağlamak mümkün görülmemek-

tedir. Bu durumda Sultan’ı buna mecbur edecek bir 

güçlü teşkilatlanmaya ihtiyaç vardır. Bu da mevcut 

şartlarda İttihatçıların teşkilatıdır. Paşa, ideoloji ve 

hatta siyaset anlayışı bakımından İttihatçılarla aynı 

çizgide olmadığı halde tek çare gördüğünden onlara 

katılmış ve otoritesiyle aşırılıklarını ve yanlışları-

nı engelleyebileceğini ummuştur” demektedir. Yine 

Ağırman’dan nakille “Paşa, parti içindeki aşırılıkları 

durduran ve parti içi dengeleri kuran bir siyaset ada-

mıdır” (Karaman, 2012: 112) denmektedir. İttihat 

ve Terakki için ise Paşa, geldiği aile ve soyluluk hem 

de şimdiye dek devlet içinde göstermiş başarılardan, 

cemiyete yaptığı yardımlardan dolayı birlikte çalışı-

lacak en önemli şahsiyetlerden biriydi.

II. Meşrutiyet’in ilanı Paşa’nın ilk hedeflediği 

amaca ulaştığını gösteriyor. Peki, Paşa gerçekten 

İttihat ve Terakki içindeki aşırılıkları dengeleyebilmiş 

midir? Otoritesini kullanabilmiş midir? Başlangıçtaki 

bu niyet gerçeğe dönüşmüş müdür? Yoksa pek çok 

eleştirinin eksenindeki “kukla olma” durumuna mı 

maruz kalmıştır? Bunları Paşa’nın hayatına tanık 

oldukça anlamaya çalışacağız.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a geri 

dönen Said Halim, hızla İTC’de ilerler. Henüz 

İstanbul’a dönmeden başlayan ilk İTC müfettişi olma 

serüveninin ardından Yeniköy belediye başkanı, 

Hariciye Nazırlığı, Sadrazamlık, İTC genel başkanlığı 

gibi vazifeler üstlenir. Edirne’nin geri alınmasında 

etkili olur. Bu başarıdan sonra İTC, ordudaki nüfu-

zunu arttırır. 

I. Dünya savaşında amacı “silahsız tarafsızlık” 

(Şeyhun, 2010: 211) olmasına rağmen, iki Osmanlı 

gemisinin Rusya’yı bombalamasıyla ülkeyi savaşın 

ortasında buluverir. Bunun üzerine, “kendinden 

habersiz işler yapıldığı ve katiyen harbe taraftar 

olmadığını” (Karaman, 2012: 64) söyleyerek istifa 

eder.  Bu ilk istifasıdır ve dönemin Padişahı Sultan 

Reşat ve İttihatçı arkadaşları tarafından yapılan ısrarlı 

ricaların üzerine vazifesine geri döner. O günleri tek-

rar değerlendirirken, “o vakit düşündüm ve mem-

leketi böyle düşünmese idim kendi şahsımı kurta-

rırdım fakat memleket felakete giderken ne olursa 

olsun ben çekileyim demeğe vicdanım kail olmadı” 

der (aktaran; İnal, 1952: 1898-1899).

■ Said Halim Paşa

Yeni oluşan aydın sınıfının bir nevi 
eleştirisi olan Buhranlarımız külliya-
tında Said Halim Paşa, Avrupa’dan 
almamız gereken şeyler olduğu fakat 
bunların manevi değerler olmadığını 
ısrarla vurgular. Said Halim Paşa’ya 
göre bizim Batı’dan geri olduğumuz 
konular olduğu kadar ileri olduğu-
muz konular da mevcuttur. Biz ahlaki 
ve içtimai açıdan Batı’dan üstün, ikti-
sadi ve maddi konularda ondan geri-
yizdir. Ve bu gerilik telafisi mümkün 
bir durumdur. Milletler için önemli 
olan ahlaki, manevi, sosyal ve siya-
sal alanların kuvvetli olmasıdır. İslâm 
bize bunları vermektedir.
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Fakat bu yapılan, son “habersiz iş” olmayacaktır. 

Bundan sonra pek çok şey Paşa’dan saklanacak, Paşa 

her geçen gün daha da yalnız kalacaktır. Said Halim 

bu durumu; “makam-ı sadâret -ki ben bunu pek 

acı bir surette tecrübe ettim- hiçbir şey yapamaz. 

O, nazırların insafına kalmıştır” (İnal, 1952: 1899) 

diyerek itiraf etmiştir.

Tehcire taraftar olmayan Paşa, İstanbul’daki 

Ermeni ve Rum vatandaşların tehcirini engellemiş, 

diğer şehirdekiler içinse, halkın mağdur olmaması 

için azami önlemler almıştır. Ortaya çıkan olumsuz 

durumlar için tahkikat açtırmış fakat bu tahkikatın 

neticeleri Talat Paşa tarafın-

dan kendinden gizlenmiş-

tir. Paşa tehcir döneminde 

Sadrazamlık yapmış ve bir 

Ermeni komitacı tarafından 

Roma’da şehit edilmiştir.

İnal (bkz. 1952: 1907), 

İTC’nin içindeki önemli şah-

siyetlerin Paşa’nın nüfuzunu 

sarstıklarını, Said Halim sad-

razam olduğu halde önemli 

meselelerden haberdar edil-

mediğini, zararlı sonuçlar 

veren Dünya savaşı ve iç ve 

dış siyasi işlere dair bilgi-

leri Paşa’nın başkalarından 

öğrendiğini ve buna kendisi-

nin de şahit olduğunu söyler.

Durum ve vaziyet, 

Paşa’nın İTC ile bağlarının 

zayıfladığını ve sadrazam-

lık makamından alınacağı 

yönündedir. “Cemiyet, kendisini sadrazamlığa hazır 

hissedince Said Halim Paşa’nın sadrazamlığı tartışılır 

hale gelmiştir” (Bülbül,2006: 78). Paşa’nın Hariciye 

nazırlığı görevi Talat Paşa tarafından, Halil beye tevdi 

edilir.  “İttihatçılar Said Halim Paşa istifa etmeden 

önce kabineyi Talat Paşa’nın kurmasına izin verdiler. 

Kabinenin başkanı olmasına rağmen umumi işlerden 

haberdar edilmeyen Said Halim, kadın efendilere 

tahsis olacak maaş hakkındaki kanunun, kendisine 

danışılmadan hazırlandığı gerekçesiyle sinirlenir” 

(Karaman, 2012: 68-69) “Umur-ı devlete birtakım 

eşhas-ı gayr-ı mes’ulenin müdahale-i mütevaliye 

ve gayr-ı meşrularına nihayet verilemediği cihetle” 

(İnal, 1952: 1907) istifa eder. Aslında son olay sade-

ce bardağı taşıran son ve küçük damladır. Aslında 

“imparatorluğu savaşa sokma biçimlerini bir türlü 

hazmedemeyen Sadrazam Said Halim Paşa, Enver 

Paşa’nın sahip olduğu gücü azaltma çabaları da 

başarısız kalınca” (Bülbül, 2006: 79) 3 sene 7 ay 21 

gün boyunca üstlendiği sadrazamlık makamından 

istifa etmiştir.

Bu defa kimse istifasından vazgeçirmeye çalış-

maz ve yerine Talat Paşa sadrazamlığa geçer (1917). 

Bundan böyle İTP (İttihat ve 

Terakki Partisi) kongresinde 

merkez-i umumi üyeliğine 

getirilir. Hâlâ cemiyet ile ala-

kası devam etmektedir.

İnal (1952:1917), tüm 

bu gelişmelerin sonunda, Ali 

Kemal’in ‘miham-ı umur-ı 

devleti perde arkasında bir 

hizb-i hafi, fasl-ı tasfiye ede-

cekti. Bir hizb-i hafi ki O 

sadr-ı suriyi bir alet bir oyun-

cak mesabesine koymuştu..’ 

eleştirisine karşılık, “bahusus 

eyyam-ı sadaretin sonlarına 

doğru yalan olmadığını maat-

teessüf kabul etmek zaruridir” 

demiştir.

Savaşın kaybedilmesiyle 

birlikte istifa eden Talat Paşa, 

1918’de Mondros Ateşkes 

Antlaşması’ndan sonra Enver 

ve Cemal paşalarla birlikte ülkeden firar eder.

Bülbül (2006: 81), maddi olanaklar açısından 

çok iyi konumda olmayan gerekirse borç para ala-

rak yurtdışına kaçabilen İttihatçılara rağmen, Said 

Halim’in bu işi yapmak için serveti ortadayken kaç-

madığını, ülkesi için çözüm üretmeye devam ettiği-

ni, böylece Paşa’nın amacının Mısır toprakları değil 

bu ülkenin menfaatleri olduğunu söyler.

Said Halim Paşa, yaşanan bu gelişmeler üzerine 

kaçmak yerine Divân-ı Ali’de yargılanmayı tercih 

etmiştir. 28 Nisan 1919 tarihinde Divân-ı Harbi 

Said Halim Paşa, istikbal endi-
şesine düşmesini gerektirme-
yecek kadar mali servete sahip, 
taassubî bir İslâmcılık geliştir-
mesini engelleyecek Avrupai 
eğitim almış, vazifesinde gay-
retini gösterecek ölçüde padi-
şah iltifatını kazanmış bir şah-
siyetti. Fikirleri orijinaldi. O, 
her ikisi de İslâmcı olmasına 
rağmen Abdülhamid’in karşı-
sında, Batıcı olmamasına rağ-
men İttihat ve Terakki ile işbir-
liği içinde olabilecek kadar 
durum ve şartların analizini 
kendince yorumluyordu.”
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■ Said Halim Paşa

Örfi’de kendisi hakkındaki suçlamalara cevap ver-

meye başlamış, bir ay sonra 29 Mayısta Mondros’a 

daha sonra Malta’ya sürülmüştür. 

Sürgünler esnasında İngiltere, Fransa ve 

Amerika’daki ilgili siyasetçilere “Osmanlı Devleti’nin 

lüzumu ve bu devlet olmadan bu topraklar üzerin-

deki anarşi ve savaşın sona erdirilmesinin imkânsız 

olduğunu” (Halim, 2012: 27) belirten mektup-

lar yazmıştır. “Paşa’nın yazmış olduğu mektupların 

özellikle Amerika üzerinde etkili olduğu bilinmekte 

ve İngiltere’nin bu mektuplardan rahatsız olması 

nedeniyle Paşa’yı öldürttüğü ileri sürülmektedir” 

(Karaman,2012: 77).

Said Halim Paşa, 1921 

yılında 57 yaşındayken, 

Roma’daki evinin önünde bir 

Ermeni komitacı tarafından 

şehit edilmiştir. Ardında miras 

olarak hacmi küçük fakat 

muhtevası büyük risaleler 

bırakmıştır.

 

 İslâmcılık Akımı 

İçerisindeki Yeri

Yaşadığı dönemde Osmanlı 

içinde Garpçılık, İslâmcılık ve 

Türkçülük akımları kendi içle-

rinde onlarca farklı anlayış-

la neşv-ü nema etmişti. Said 

Halim ise İslâmcılık anlayışıyla 

mümeyyiz bir fikir adamıdır. 

Gerek Osmanlı’nın siyasi kar-

gaşası ve gerek muhtelif fikir tartışmaları içinde Said 

Halim’in sözleri ortamı şekillendirmeye yetmemiş, 

“muhafazakâr görüşleri yeni Türk devletine tesir 

etmemiştir” (Kuran, aktaran; Karaman, 2012: 114.) 

Fakat bugün Said Halim’in yaşadığı çağ için ne kadar 

mühim tartışmalar yaptığını görebiliyoruz. 

İlk Türk sosyologlarından olan Said Halim’in 

gerek Avrupai bir eğitim almış olması, gerek “Devlet 

adamlığı tecrübesi ve olaylara belli bir perspektif-

ten bakabilme yeteneği onu diğer İslâmcılardan 

ayıran önemli özelliğidir. O “düşünen bir kafa” idi. 

Kendisine mahsus bir düşünce tarzı vardı. Daha doğ-

rusu başkasının kafası ile düşünmezdi. Sosyolojik 

bir bakış açısıyla, olayların nedenine, niçinine, nasıl-

lığına ilişkin yaklaşımı ve teklif ettiği çözümler 

diğer İslâmcılara nazaran daha genel bir nitelik ve 

evrensellik taşımaktadır. (Bostan, aktaran; Karaman, 

2012:106).

Said Halim Paşa, zamanındaki pek çok İslâmcı 

gibi “Batı’nın ortaya attığı problemlere, yeniliklere, 

cevap vermeye” (Türköne, 2001: 56) çalışan bir 

tutum izlemek zorunda kalmıştır. (Batıdan gelen 

eleştirilerin şiddetini anlamak için Renan’ın sözleri 

okunabilir.) Said Halim Paşa bir tür karşı cevap ola-

rak ürettiği tezlerini Osmanlılık ve yerlilik üzerine 

inşa etmiştir. İşe, biz ve onlar 

ayrımı yaparak başlamıştır. 

“Said Halim Paşa’nın 

düşüncesinde yerliliğin çok 

önemli bir tavır olduğunu tes-

pit etmek mümkündür (Akın, 

2011: 146). Tüm risalelerinin 

temel düşüncesi bu toprakla-

ra özgü bir sosyoloji yapmak 

ve siyaset takip etmektir. Şu 

halde Said Halim bu toprakla-

ra özgülük nedir’i açıklayarak 

başlar işe. Biz kimdir, Avrupa 

kimdir? “Her milletin kendine 

has fikirleri ve hisleri olma-

saydı, içtimâiyat ilmi (sosyo-

loji), hayvanât ilmi (zoolo-

ji) ile garip bir şekilde iç içe 

bulunurdu” (Halim, 2012: 76)

diyen Said Halim’in düşünce-

sine göre biz ve onlar ayrımı yapmadan, tüm halkları 

bir görerek sosyoloji yapmak mümkün değildir.

Said Halim aydınları, içinde yaşadıkları toplumu 

tanımadıkları, onu değişime zorladıkları, Batıyı taklit 

etmeyi yegâne çözüm gördükleri noktasında eleştirir. 

Hâlbuki geri kalışımızın sebepleri de çözümleri de 

yine kendi içimizdedir. Batıcı bir gözle bu duruma 

bakmak yanlıştır. Yüzümüzü toplumumuza ve bizi 

biz yapan değerlere, hususiyetle de İslâm’a dönmek 

zorundayızdır.

Said Halim Paşa her milletin kendi dinamikleri 

doğrultusunda tabii değişimler geçirmesinin sağlıklı 

olduğunu, hiçbir milletin genetik kodlarının başka 
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biriyle benzemediğini, dolayısıyla bu değişimlerin 

gayr-ı tabii taklit edilmesinin sağlıklı olmadığı görü-

şündedir. Her milletin problemi kendisine hastır. 

Çözümü de öyle olmalıdır. Hâlbuki bizim Batılılaşmış 

aydınlarımız Osmanlı’nın problemleri ile Batı’nın 

problemlerini karıştırmakta ve çözüm olarak da 

onların kendilerine has problemleri için geliştirdik-

leri çözümleri reçete olarak izlemek istemektedirler. 

Bu ise ülke için tam bir felakettir. Unutulmamalıdır 

ki Osmanlı kendine has bir mahiyete sahiptir. Sosyal 

ve siyasi müesseseleri de, içtimai yapıları da temel 

farklılıklar itibariyle Batı’dan tamamen farklıdır. Ve 

yaşadıkları sergüzeştler birbirine benzememektedir 

(tartışma için bkz; Halim, 2012)

Risalelerin genelinde tartışılan tüm konular (ana-

yasa; fikri, sosyal ve siyasi sorunlarımız; gerileme-

miz) yerlilik zemininin üzerinde yapılmıştır. Her bir 

mevzu tartışılırken bu ülke ve toplum esas alınmıştır. 

Abdülhamid döneminde yeraltı ideoloji hare-

ketleri düşünce okulları Osmanlı aydınları içinde 

çevrelerinde yayılmış ve kendilerine dinleyici bula-

bilmişlerdir. Düyun-ı umumiyenin kurulmasıyla, 

sanayinin gelişmesi ve Avrupa kapitalizminin etki-

leri görülmeye başlanmıştır. Ayrıca ulaşım ağlarının 

geliştirilmesi, ürünler kadar düşüncelerin de serbest-

çe dolaşmasına ve karşılaşmasına olanak sağlamıştır. 

Osmanlı toplumu en azından aydınlar noktasında 

artık homojenliğini yitirmiştir. (tartışma için bkz; 

Şeyhun, 2010: 204-205)

Yeni oluşan aydın sınıfının bir nevi eleştirisi olan 

Buhranlarımız külliyatında Said Halim, Avrupa’dan 

almamız gereken şeyler olduğu fakat bunların mane-

vi değerler olmadığını ısrarla vurgular. Said Halim 

Paşa’ya göre bizim Batı’dan geri olduğumuz konular 

olduğu kadar ileri olduğumuz konular da mevcuttur. 

Biz ahlaki ve içtimai açıdan Batı’dan üstün, iktisadi 

ve maddi konularda ondan geriyizdir (tartışma için 

bkz; Halim, 2012: 233-234). Ve bu gerilik telafisi 

mümkün bir durumdur. Milletler için önemli olan 

ahlaki, manevi, sosyal ve siyasal alanların kuvvetli 

olmasıdır. İslâm bize bunları vermektedir.

Said Halim Paşa’ya göre aydınların en büyük 

hatası içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmaları-

dır. Toplumun gerçek sorunlarını tespitten uzaktır-

lar. Ve tanımadıkları kendi toplumlarını, ancak bir 

miktar tanımış oldukları Batı medeniyetiyle mukaye-

se edip o memleketlere has neticeleri, te’sir-i hakiki 

zannederek Osmanlı toplumuna tatbiki işine giriş-

meleridir. Böyle yaparak körü körüne bir taklitçilik 

hastalığına düşülmektedir.

Said Halim Paşa’nın diğer önemli bir özelliği, 

“İslâmî yönetim şeklini çağdaş terimlerle ifade eden 

ilk başarılı çalışmayı” İslâm’da Teşkilâtı Siyâsiyye 

eseriyle ortaya koymasıdır. Bu çalışmayla, ayrıntılara 

girmeden ideal bir İslâmî devlet modelinin genel 

esaslarını çizdiği ve Cumhuriyet’e taraftar oldu-

ğu ortaya çıkmaktadır (Bostan, aktaran; Karaman, 

2012: 111).

Said Halim Paşa, Osmanlı’nın son döneminde 

sadrazamlık görevi üstlenmiş, yaptıklarıyla Divân-ı 

Harbi Örfi’de yüzleşmiş bir devlet adamı, Avrupa’da 

siyaset okumuş fakat Osmanlı kültüründen vazgeç-

memiş, İttihatçılarla teşrik-i mesai etmiş, istibdada 

karşı bir İslâmcı olarak yaşadığı dönemin önemli 

şahit ve aktörlerindendir.  Said Halim’i tanımak 

kuşkusuz Osmanlı’nın son dönemlerine vakıf olmak 

anlamına gelecektir. Bu vukufiyet yaşadığımız döne-

me ve belki geleceğe bir şeyler söyleyecektir.

Said Halim’le olan bu kısacık karşılaşmamızdan 

sonra, Said Halim’e bakışımız nasıl olmalıdır? İhyacı 

bir mantık ile mi, yoksa inşacı bir düstur ile mi? 

Peki ya Said Halim, içinde bulunduğu şartlar içinde 

ihyacı bir sosyoloji mi, inşacı bir sosyoloji mi ger-

çekleştirmiştir?  Sanırım Said Halim bu karşılaşma 

anından daha fazlasını hak ediyor. 
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Usul

E lli senelik düşünme, okuma ve iman tecrü-

bem bana gösterdi ki bağlamıyla alakası kesil-

miş hadis okuma alışkanlığı, Müslümanların ilim 

ve fikirden uzak düştükleri, şerh ve haşiye aciz-

liğine sığınarak orada boğuldukları dönemlerden 

kalmadır. Özgün eser üretimi ihmale uğrayınca 

kolaycılığa kaçılmış, bağlamı, siret malzemesi içe-

risindeki yeri hiç düşünülmeden yalnızca kutsal 

bir metin sayılarak hadis okunmuştur.

Başka hazin bir manzaradan da söz etmek 

mümkündür. Türkiyeli insanların büyük bölümü 

fıkıh ekolleri arasında kendilerini Numan bin 

Sabit’e yani Ebu Hanife’ye nispet ederler. Aynı 

insanlar konu hadis olduğunda en muteber mec-

mua olarak Buhari’nin derlemesini sayarlar. Oysa 

bilinmektedir ki Buhari, Kitabu’t-Tarih adlı eserin-

de, hadisler hususundaki titiz tutumundan ötürü, 

Ebu Hanife’ye ağza alınması bile utanç verici ifa-

delerle hakaret etmektedir. Zihinlerin ve kalplerin 

bu çelişkiyi çözmesi en azından çözmeye çalışması 

gerekmez mi?

Benim bu anlamdaki okuma tarzım ve teklifim 

şudur: Müslümanlar hadis okumak yerine sahih 

siret ve yaşayan sünnete itibar etmeliler. Hadis 

metinleri siret malzemesi arasında zaten daha sıh-

hatli biçimde karşılarına çıkacaktır. Hem İslâm’ı 

hem de Hazreti Peygamber’i böylece daha doğru 

tanımış ve anlamış olacaklardır. 

Yöntem

Son peygamberden bu yana on beş asırlık tec-

rübemiz bize göstermiştir ki, İslâm’ı seçen bütün 

kavimler yerel kültürlerinden türlü unsurları da 

dindarlıklarına dahil etmişlerdir. Bu unsurların bir 

kısmı maruf olarak benimsenmiştir. Ve maruf keli-

mesinin “fıtrata yatkın olan” anlamından hare-

ketle Hz. Peygamber bile, cahiliye toplumunun 

örflerini benimsemekte bir sakınca görmemiştir. 

Ne var ki kimi münker gelenekler de maruflarla 

beraber hayatiyetini sürdürmüştür. Örf ile adet 

arasındaki farka ise özellikle dikkat çekmek iste-

rim. Ne var ki bu ayrı bir bahistir.  

İslâm, İlahi Vahiy’den ibarettir. Münkerlerin 

en kötüsü beşer sözü ile ilahi sözü birbirine 

karıştırmaktır. (Bakara 79: “Yazıklar olsun onla-

ra ki, kendi elleriyle İlahi Kelam(dan olduğunu 

iddia ettikleri hususlar)ı kaydettikten sonra, az 

bir kazanç elde etmek için “Bu Allah’tandır” der-

ler…) Mesela Hazreti Peygamber’e ilk vahiy inzal 

olduğunda onu dinleyen müşrikler İlahi Vahyi 

şair sözü olarak yaftalamışlardı. Allah da gönder-

diği vahiy ile Hz. Peygamber’e şiir öğretilmediğini 

özellikle belirtir (Yasin 69) ve bu vahye temiz 

olanlardan başkasının dokunamayacağını söyler.  

(Vakıa 75-79) Buradaki temizliği gündelik namaz-

ların abdesti gibi anlamak yerine ben, gönderileni 

taşıyan melekler şeklinde anlayanların kanaatini 

M. Önal MENGÜŞOĞLU

Son Allah Elçisi’ne Aidiyeti Rivayet Olunan Bir Hadis Münasebetiyle 

USUL, YÖNTEM VE YORUM DENEMESİ

  “Tirmizi’nin (Kitabu’t-) Tefsir’de, İkrime’den naklettiği rivayete göre İbn Abbas: ‘Muhammed 

Rabbini gördü’ demişti. İkrime: ‘Allah, “Gözler O’nu görmez. O, gözleri görür” (6 En’am, 103) 

buyurmuyor mu?’ diye itiraz edince İbn Abbas cevaben: ‘Yazıklar olsun sana! Bu O’nun kendi nuruy-

la tecelli ettiği zaman böyledir. Gerçekten O (Hz. Muhammed) Rabbini iki defa görmüştür’ dedi.”

   “Buhari ve Müslim’de rivayet edilen Mesruk hadisi ise şöyledir: Hazreti Ayşe’ye: ‘Ey anneciğim! 

Muhammed (s.) Rabbini gördü mü?’ dedim, o şu cevabı verdi: ‘Söylediğin bu söz yüzünden saçlarım 

diken diken oldu. Sana her kim, “Muhammed Rabbini gördü” diye haber verirse yalan söylemiştir. Çünkü 

Yüce Allah, ‘Gözler O’nu görmez, O, gözleri görür. O, latif ve her şeyden haberdardır’ demektedir.”* 
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paylaşmayı daha münasip bulmaktayım, ama bu 

da ayrı bir bahistir.

Son Peygamber’in insanlığa din olarak getir-

diği tebliğ tamamen İlahi kaynaklıdır. Ve O, bu 

metne herhangi bir katma ve çıkarma yapma 

yetkisini haiz değildir. Bu sebeple tilavet olunan 

metin sadece İlahi olandır. Peki, Hz. Peygamber 

İlahi Vahyin dışında hiç konuşmadı mı? Elbette 

konuştu. (Konuşmaları ile davranışlarını birbi-

rine karıştırmamak hususundaki hassasiyete de 

ayrıca işaret etmek lazım!) Ancak o hususta da 

muhteşem bir örnek oldu ümmetine. Nitekim O 

konuştuğunda etraftaki insanlar, bu söyledikleri-

nin İlahi Vahiy mi yoksa kendi kanaati 

mi olduğunu sorardılar. Eğer İlahi 

Vahiyse zikredilen, onu öğre-

nir ve yaşarlardı. Lakin yine 

Hz. Peygamber bir hususta 

kişisel kanaatini, içtihadı-

nı zikrediyorsa, bu sefer 

yakın mesai arkadaşları 

da aynı hususta kendi 

kişisel kanaat ve içtihat-

larını söylerdi. Ciddi bir 

müzakere ve mütalaadan 

sonra hangi içtihat daha 

ziyade uygulamaya müsait ise 

o tercih edilirdi. Evvela bu hadi-

se bize hadis metinlerine hangi tür 

bir ihtiyat ve titizlikle bakmamız gerektiğini 

gösterir.

Bir başka husus, Hz. Peygamber sağken hadis-

lerin yazılmasına izin vermemişti. Bu biliniyor. 

Böylece ifadelerin kendisine aidiyetinde yüzde 

yüzlük bir isabet aramak boşunadır. Nitekim 

büyük fakih Numan bin Sabit yani haniflerin 

babası diye anılan zat, bu hususta tarih boyunca 

gelmiş geçmiş Müslümanlar arasında en titiz olan-

ların başındaydı. Tek bir raviden gelen haberler 

hakkında müthiş ihtiyatlı davranırdı. Düşünün ki 

Hicri 80’li yıllarda bu kadar titiz olan bir büyük 

fakihe göre bizler ne kadar zayıflamış bir malzeme 

karşısındayız. O halde biz belki ondan daha ihti-

yatlı davranmalıyız. 

Hadis okunacaksa eğer yukarıda kendisinden 

alıntı yaptığım Zerkeşi’nin önerilerine uymayı 

bir yöntem olarak tercih etmekte yarar vardır. 

İşte öneriler: Hadisin sıhhatini evvela Kur’ân’a 

arz etmelidir. İkinci olarak siret malzemesi içeri-

sindeki konumuna bakmalıdır. Ayrıca elimizdeki 

metnin tarihi vakıaya, ortak akla, üretildiği dilin 

mantığına uygunluğu da gözden geçirilmelidir. 

Tarihte hadisçi ekol olarak şöhret bulanların Hz. 

Peygamber’e aidiyeti zikredilen sözler karşısındaki 

tavrı, her şeyden evvel sözün rivayet ve sened zin-

ciri hususunda çalışma yapmak idi. Oysa Numan 

Bin Sabit’i izleyenlerin asıl hassasiyet gösterdiği 

husus, evvela metin tenkidini öne almaktı. Bir 

metnin ne anlatıp durduğu öğrenil-

meden onun sened ve râvisini 

bilmenin bir faydası yoktur. 

Yorum

Girişte zikri geçen ve 

Rü’yet hadisi diye şöh-

ret bulmuş olan alıntı, 

Müslümanların büyük 

ekseriyetle en muteber 

olarak gördükleri Buhari 

ve Müslim’in derlemelerin-

de, bir de Tirmizi’de mevcut-

tur. Dikkatle incelendiği zaman 

usul ve yöntem bahislerindeki 

çekincelerin ne kadar gerçekçi olduğu 

gözlenecektir. Eksik okumalar, yanlış anlamalar, 

katmalı çıkarmalı aktarımlarla adına ‘hadis’ deni-

len metinlerin ne hale geldiğini görüp, önderi-

miz, rehberimiz, müjdecimiz olan Allah Elçisi’ni 

konuşturur, ondan bir söz aktarırken ne ölçüde 

dikkat kesilmemiz gerektiği aşikârdır. O halde ulu 

orta, kaynağını, sebeb-i vürudunu, siret malzeme-

si içerisindeki tarih, yer ve bağlamını bilmeden, 

öğrenmeden, zikretmeden yapılan hadis okuma-

ları bazen çok vahim itikadi sonuçlar doğurabilir. 

Nitekim çok önemli bir örnek, hadis meselesi 

gündeme geldiğinde adı herkes tarafından bilinen 

en meşhur hadis râvisi Ebu Hureyre ile irtibatlıdır. 

Zerkeşi’nin eserinden öğrendiğimize göre şöyle bir 

rivayet vardır: 
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■ Usul, Yöntem ve Yorum Denemesi

“Hz. Ayşe’ye, Ebu Hureyre’nin, ‘Rasûlüllah (s.): 

Uğursuzluk şu üç şeydedir; evde, kadında ve atta, 

buyurdu’ dediği sorulunca, o şöyle cevap verdi: 

‘Ebu Hureyre iyi öğrenmemiş, o (meclise) girdi-

ğinde Rasûlüllah (s.): Allah Yahudileri kahretsin, 

şöyle derler: Uğursuzluk şu üç şeydedir; evde, 

kadında ve atta’ buyurmuştu; ama o, hadisin başı-

nı işitmemiş, sadece sonunu duymuştur.”

Türkiye’de okunan hadis kitaplarında tartışma 

mevzuu olan metinlerin her ikisi de mevcuttur. 

Yani Ebu Hureyre’ye atfen, sanki Hz. Peygamber, 

üç şeyde uğursuzluk vardır sözüyle bizzat kendisi, 

ümmetine sanki yeni bir öğreti 

sunmuştur. İkinci aktarımda 

ise Hz. Ayşe’nin söz konu-

su uyarısı da okunmaktadır. 

Tek taraflı okuyucunun halini 

varın siz düşünün. 

Yukarıda zikri geçenler gibi 

daha onlarca örnek seçmemiz 

mümkündür. Kırk Hadis adlı 

bir geleneği yaşatma düşüncesi 

elbette güzel, cazibeli görü-

nüyor. Ancak umarım verilen 

örneklerden ders çıkartılarak 

metinler üzerinde ciddiyet ve 

hassasiyetle durulur. Aksi tak-

dirde bugün bütün Müslüman 

âlemini kuşatan cehalet, zillet, 

meskenet ve siyaseten gayri-

müslimlere teslimiyet sürer 

gider. 

Benim seçtiğim rü’yet namıyla meşhur olmuş 

hadis örneği adeta bir turnusol kâğıdı vazifesi 

görecektir, diye düşünüyorum. Biliniyor ki gele-

neksel dindarlığın sloganlarından birisi, Allah’ın 

ahirette cemalini görmek şeklinde beklentileri 

beslemektedir. Buradan hareketle işi daha da 

ileriye götürenler cenneti istememeye, bunun 

yerine yalnızca Allah’ın rızası beklentisine veya 

Cemalullah talebinde bulunmaya vardırmışlardır. 

Oysa onların okuduğu hadis kitaplarında Bütün 

ümmetin cennete gideceğini, istemeyenlerinse istis-

na tutulacağını hatırlatan uyarılar mevcuttur. 

Hatta Şeyhülislâm Ebussud Efendi böyle söyleyen-

lerin küfrüne dair fetvalar vermiştir. Bu kadar teh-

likeli bir hususta Müslüman münevverlere daha 

ihtiyatlı davranmak düşer diye düşünüyorum.

Benim özetle söylemek istediğim, bu husus-

taki yorumum odur ki Müslümanlar bin beş yüz 

yıllık kültürel birikim arasından, yegâne önderleri 

olan Allah Elçisi’nin sahih söz ve hayatını sahiden 

öğrenmek ve izinden gitmek istiyorlarsa, azami 

ölçüde hassas ve dikkatli olmalıdırlar.

Sözün sonunda şunu söylemeliyim ki ben 

Müslüman sıfatımla kendisini asla müstağni sayan 

insanlardan değilim. Muhtaç 

birisi olduğumun idrakinde-

yim. İhtiyaçlarım bir ömür 

sürecektir, bunu da biliyorum. 

Benden önce yaşamış bulu-

nan bütün Müslüman fert ve 

toplumların ürettiği/yarattığı 

zengin düşünce, ilim, kültür 

ve sanat birikimi benim için 

emsalsiz bir hazine ve malze-

medir. Öyle ki bahsini ettiğim 

malzeme arasındaki mevzuat 

ve İsrâiliyyât bile ilgi alanım-

dadır. Onları ihmal etmek, 

görmezden gelmekle bir yere 

varamayacağımın farkındayım. 

Kendimi söz konusu birikim-

den asla müstağni saymam. 

Hatta Müslüman olmayan fert 

ve toplumların dahi ürettiği 

kültür içerisindeki maruf olan birikimden de 

müstağni değilimdir. Metluv vahyin dışındaki 

bütün insani birikimden kendisini müstağni gören 

düşüncesiz insanların varlığından elbette haberli-

yim. Hadisenin bu kadar basit ve kolay olmadığını 

bilmek, yukarıdaki eleştirel bakışa mani değildir. 

Müslümanların muhtaç olduğu özeleştiri kültürü-

nün yeniden ihyası için atılan her adımı değerli 

bulmaktayım. Allah en doğrusunu bilendir. 
 

   * Bedruddin Ez-Zerkeşi,, Hazreti Ayşe’nin Sahabeye Yönelttiği 

Eleştiriler, Yayına Hazırlayan: Dr. Bünyamin Erkul. Kitabiyat 

Yayınları, Ankara 2000.

Elli senelik düşünme, okuma 
ve iman tecrübem bana gös-
terdi ki bağlamıyla alakası 
kesilmiş hadis okuma alışkan-
lığı Müslümanların ilim ve 
fikirden uzak düştükleri, şerh 
ve haşiye acizliğine sığınarak 
orada boğuldukları dönemler-
den kalmadır. Özgün eser üre-
timi ihmale uğrayınca kolay-
cılığa kaçılmış, bağlamı, siret 
malzemesi içerisindeki yeri hiç 
düşünülmeden yalnızca kut-
sal bir metin sayılarak hadis 
okunmuştur.
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S ezai Karakoç 1950’lerde Monna Rosa’yı yazdı ve 

şiirinin sadık okurlarına kabul edilemez gelen 

bir yaklaşımla bu şiiri bir bilinmezliğin karanlıkla-

rına doğru savurdu.1 Şiiri tezlikle yakaladı okurlar 

ve elden ele dolaştırarak etrafında bir efsane hâlesi 

oluşturdular. Monna Rosa, şiir olarak kendi çapını 

aştı, yine de Sezai Karakoç’un ayaklarına dolanmadı, 

engel olamadı onun şiirindeki sürdürdüğü yolculu-

ğa. 

Şiir okunan ortamlarda yıllardır Monna Rosa’dan 

mısralar gezinir: Dergilerde, şiir gecelerinde, şiirle 

ilgisi olmayan anma gecelerinde, internet polemikle-

rinde, şiir konuşmalarının sabahlara kadar sürdüğü 

mekânlarda… Selçuk Küpçük’ün ilk müzik albü-

münü dinliyorum. Orada da Monna Rosa, başka 

bir şekilde yer alıyor; İstanbul/Mona Rosa. Söz; 

Yavuz Bülent Bakiler, müzik: Selçuk Küpçük, şiir: 

Sezai Karakoç. İstanbul ve Monna Rosa isimleri-

nin Küpçük’ün albümünde bir araya gelmesi bir 

denklemle ilgili kuşkusuz. İstanbul çoğu zaman 

mukimleri için bile gizemli, keşfi zor bir diyar gibi 

görünmez mi? Monna Rosa da okurları için hâlâ tam 

olarak keşfedilmemiş bir şiirdir, etrafında oluşturul-

muş söylenceler nedeniyle. 

Sezai Karakoç, Monna Rosa’yı 1950’lerde yazdığı 

halde, bu şiirin özellikle 1980 kuşağının İslâmcı/

dindar gençliği üzerinde etkili olduğunu düşünürüm 

ve bu bana ilginç gelir. Çünkü özellikle 1980 kuşağı 

yaşamıştır, kamusal alanda yeni bir kadın-erkek iliş-

kisi muaşereti geliştirmenin zorluklarını. Şüphesiz 

bu zorlukların içine aşk da girer evlilik de. Kadının 

kamusal alana katılmasındaki zorluklar da girer, 

kadını “gizemli bir varlık, bir bilmece” olarak tarif 

eden algının değişmeye giderken yaşadığı/yaşattığı 

travma da.

Fakat Monna Rosa’nın fiziksel varlığı, onu içine 

alan efsanenin oluşturduğu yeni okuma biçimleriyle, 

gide gide görülmez hale gelmiş gibidir. Sanki şiirsel 

varlığını koruması bakımından uzak bahçelerde bir 

gölge misali dolaşmayı sürdürmesi beklenirdi onun. 

Başörtülü öğrenciler için bir kusur gibiydi, Monna 

Rosa’nın tanımsızlığının tecessümü olamamak. 

1980’li yıllarda Sezai Karakoç’un en sevdiğim, 

sürekli okuduğum şiiri değildi Monna Rosa açıkçası. 

Fakat kendimi yetiştirmek için kitapların dünya-

sına olduğu kadar cemaatlerin toplantılarına da 

daldıkça, sıklıkla karşıma çıkıyordu bu şiir. Yatılı 

bir Kur’ân Kursu’nda temel İslâmî bilgileri öğre-

niyordum. Tarihi bir binanın yaşlı ağaçlarla dolu 

geniş bahçesinde, elinde Karakoç’un şiir kitabıyla 

dolaşan dalgın bir öğrenciyi hatırlıyorum. Kitabı, bir 

sınava hazırlanır gibi okuyordu. Nişanlısı, evlenme-

den önce Karakoç şiirlerini okuyup anlamasını şart 

koşmuştu. Gelgelelim şiiri sevmiyordu bizim genç 

kızımız. Karakoç kitapları sevdiği gençle arasında 

bir engeller dağı oluşturuyordu. Bu genç kıza zaman 

zaman kimi hikâyelerimde atıfta bulunmuşumdur. 

Yıllar geçtikçe Monna Rosa şiirini yerli yerine 

oturtarak daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmeyi 

öğrendim sanıyorum. Güzel, eski, ortalıkta çok 

dolaştığı, çok bilindiği, ezbere bilindiği halde, yenik 

düşürmeyecek türde bir mağlubiyetin, yitirmenin 

yetimliğin şiirdir o; öyle bir algı yayar. Hem yitiktir, 

hem değildir şiir de, en azından yarım asra yakın 

bir süre öyle kalmıştır. Hem dilden dile dolaşarak 

ya da elle yazılmış nüshalarıyla okunarak bir gizemi 

ve ulaşılamaz olanı paylaşmanın kıvancını yaşatır 

okuyucuya, hem de Karakoç şiirinin enginlerine açıl-

mada en azından bir kesim okuyucu için bir maniaya 

dönüşebilir. 

Bu şiirle Karakoç, bir kuşağın kadın algısını derin-

den etkilemiştir denilebilir. Bununla birlikte Monna 

Rosa’dan sonra kadın, Karakoç şiirlerinde artık 

görünmez olmuştur. Sanki kapatılmış, kabuk bağla-

mış bir yaraya dönüşmüştür bu şiir. Şairi tarafından 

dilden dile dolaşmaların keşiflerine ve yorumlarına 

terkedilmişse de, kaderi şairin tasarladığından farklı 

bir istikamete seyretmiştir. Kanaatimce güzel, değerli 

Cihan AKTAŞ
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bir şiirdir Monna Rosa. Karakoç’un İkinci Yeni şiiri 

bağlamında yazdığı “Balkon”, “Anne”, “Kapalıçarşı” 

gibi önemli şiirleri arasında sayılabilir. Şairin şu şiiri 

çok erken yaşta yazmış olması ise, şiirde ilerleyeceği 

yolun işaretlerini kısıtlı olarak sunduğu hâlde bile 

dikkat çekicidir. Fakat Monna Rosa’nın güzelliği, 

onu içine alan efsanenin oluş-

turduğu yeni okuma biçimle-

riyle, görülmez hâle gelmiştir 

sanki. 

Bir arkadaşım 80’li yıl-

larda Müslüman erkeklerin 

elinden/dilinden düşmeyen 

üç şey olduğunu dile getiri-

yordu: Kur’ân-ı Kerim, Sezai 

Karakoç ve Sezen Aksu.2 

Mehmet Efe’nin kahramanı 

İrfan şöyle söylüyor Mızraklı 

İlmihal’de: “Günlerce ağla-

dım, evet, radyoda çalınan 

türküler ağlattı beni, televiz-

yondaki şarkı ağlattı beni. En 

çok da Sezen Aksu.” Romanın 

kadın kahramanı Nurhan, bir 

yanıyla Sezai Karakoç oku-

yup anlayabilen kadınken, 

romanın kahramanı İrfan açı-

sından aynı zamanda Monna 

Rosa’yı andırıyor gibidir.3

 Zor şartları mizaçların-

da yansıtan başörtülü kızlar, 

Monna Rosa’nın gezindiği gül 

bahçelerini sadece hayal ede-

bilirlerdi. Fakat Monna Rossa 

dizeleri gelir bulurdu onları, 

daima.

Her yerde Taha’nın Kitabı, 

İslâm’ın Şiir Anıtlarından 

ve her yerde Monna Rosa! 

Kadınla ilgili her konunun, 

acının, coşkunun, sevincin, 

özlemin, başarının, zaferin 

gerçekleştiği her yerde, yine Monna Rosa. Birkaç 

yıl önce, yurtdışında tahsil görüp de mezun olmuş 

başörtülü öğrenciler için Süleymaniye’de bir vakıf 

binasında yapılan bir kutlama merasimine katılmış-

tım. Programın akışında, programı sunmayı üstlen-

miş bir erkek gür bir sesle Monna Rosa’yı okumuştu. 

Doğrusu ya, Viyana’da, Bakü’de, Prag’da ya da 

benzeri ülkelerde büyük zorluklarla tahsil görüp de 

mezun olduktan sonra ülkelerine dönen öğrencilerle 

Monna Rosa arasında bir bağ kuramadığım için, bu 

şiirin seçilmiş olmasını yadırgamıştım. 

Monna Rosa’nın bunca ilgi 

görmesinin bir rastlantı olma-

dığı açık. Öznenin yitirildiği 

dönemler, meleklere duyulan 

inancın da silikleştiği zaman-

lardır. Ruhsal ve bedensiz, 

aristokrat Monna Rosa beğe-

nisinin hemen yanında adeta 

izini belli etmeyen bir Türkan 

Şoray hayranlığının var oldu-

ğunu da hatırlamamız gereki-

yor burada. Soyutun hemen 

yanında olabildiğince hayat 

dolu ve fakat yine de bir rüya 

kadını yer almakta. 

Hüseyin Akın da Geçmiş 

Günler Matinesi şeklindeki 

başlığından da anlaşıldığı gibi 

daha ziyade sinema ve popü-

ler kültürün yoğunlaştırdığı 

denemelerden oluşan kita-

bında, “Film Adamları” bölü-

münde yer alan “Yok Olan 

Sarayın Yıkılmayan Sultanı: 

Türkan Şoray” başlıklı dene-

mesinde bir temsil yeteneği-

ni irdeliyor. Akın’a göre Türk 

kadın prototipini yansıtmakta 

Şoray kadar başarılı olan yok-

tur. Öyle ki yaşlısı genciyle 

Türkan Şoray ismi bir imgeye 

dönüşmüş, efsaneleşerek her-

kesin âşık olduğu bir fotoğraf 

haline gelmiştir. Bu bakışın 

erkeklere özgü olmadığının 

ispatı ise, “Türkan Şoray kirpiği” örgüler ören anne-

ler kuşağıdır.4 

Bakü’de yaşadığım yıllarda komşumun Rus Dili 

ve Edebiyatı bölümünde öğrenci olan kızı Ayten, 

“Bizim duyduğumuza göre Türkiye’de Türkan Şoray 

Bu şiirle Karakoç, bir kuşağın 
kadın algısını derinden etki-
lemiştir denilebilir. Bununla 
birlikte Monna Rosa’dan 
sonra kadın, Karakoç şiirlerin-
de artık görünmez olmuştur. 
Sanki kapatılmış, kabuk bağ-
lamış bir yaraya dönüşmüştür 
bu şiir. Şairi tarafından dilden 
dile dolaşmaların keşiflerine 
ve yorumlarına terk edilmişse 
de, kaderi şairin tasarladığın-
dan farklı bir istikamete sey-
retmiştir. Kanaatimce güzel, 
değerli bir şiirdir Monna Rosa. 
Karakoç’un İkinci Yeni şiiri 
bağlamında yazdığı “Balkon”, 
“Anne”, “Kapalıçarşı” gibi 
önemli şiirleri arasında sayıla-
bilir. Şairin şu şiiri çok erken 
yaşta yazmış olması ise, şiirde 
ilerleyeceği yolun işaretlerini 
kısıtlı olarak sunduğu hâlde 
bile dikkat çekicidir. Fakat 
Monna Rosa’nın güzelliği, onu 
içine alan efsanenin oluştur-
duğu yeni okuma biçimleriyle, 
görülmez hâle gelmiştir sanki.
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ağladığında bütün kadınlar ağlar, güldüğünde ise 

gülerlermiş, bu doğru mu?” diye sormuştu. 

 Şoray’ın Türk kadınını temsili konusunda Akın’ın 

görüşlerine bütünüyle katıldığımı söyleyemem. Yine 

de ünlü oyuncunun 1980’li yıllara kadar filmlerinde 

ağırlık kazanmış olan, hayat ne getirirse getirsin her 

şeye rağmen erkeğine sadık kalan anaç kadın tip-

lemesiyle, geniş kitlelerce zorlanmadan uyarlanma 

sağlayan bir model olarak kabul gördüğü de bir ger-

çeklik. Şoray, açık tenle balıketi vücudu birleştiren 

cazibe modeline uyuyordu: “O, ellerinden alınmış, 

özledikleri kadındı. Nihayet izleyici Ortadoğulu ve 

taşralı yüzünü perdede bulmuştu. (...) O, insanların 

kalbine önce kara kız olarak girdi, bu kara kız daha 

sonra Sultan oldu. (...) Filmlerinde günahkâr olsa 

bile melekti; bazen kara, bazen lekeli, bazen ağlayan 

melek...”5 

Melekuti âlemin yadsındığı bir dünyada kitlelere 

sinema yine de ‘meleksi’ temalarla ulaşabiliyordu 

işte. Melekleşmek; emaneti, kelimeleri, bilgiyi, bun-

larla ilgili her çaba ve durumu her açıdan üstlenme 

sorumluluğu olmaksızın, başka bir düzeyde, kötüyle 

iyi, doğruyla yanlış, güzelle çirkin arasında seçme 

yapma konumunda bulunmadan, trajediye sapma 

ihtimaline kapalı bir korunmuşluk, bir safiyet ve şef-

faflıkla var olmak... Melek olmaya çalışmak: Ben’ini, 

zaaf ve tutkularını yükseklerde bir yere bağlılığı 

adına eritmek, yok etmek. 

Yeryüzünde bir melek olmak, insanın ayaklarını 

toprağa başka bir şekilde basmayı öğrenmesi demek, 

kuşkusuz. Başörtüsü mücadelesini temsil eden ilk 

kuşakların yönelimi aynı zamanda bir melekleşme 

hareketi anlamına geliyordu: Zamanın ruhu bu 

hareketi destekliyordu; hazcılık ve bedene yönelik 

yoğunlaşma o kadar da kapatmamıştı insanların 

ufkunu ve ekranlar bu denli hâkim değildi evlere, 

kamuya. Attila İlhan, 1980’li yıllarda başörtülü kız-

ları hippilere benzetmişti; bir açıdan doğruydu bu, 

sonuçta hippilerin yoğun tepkileri ve tiksintileri, 

Katmandu seferlerini yaygınlaştıran eleştirileri, aynı 

zamanda meleklere inancını yitiren bir uygarlığa 

yönelmekteydi. Mucizeler ve olağan üstü hadiseler 

sanki, sıradan ve basit sahnelerle tamlanıyor, hatta 

tanımlanıyorlardı. Bir tarafta gül bahçelerine ilişkin 

imgeler, diğer tarafta devrimci dindarlar... Foucault’a 

göre, İran, bir devrimle postmodern dönemlerin 

altını çizerken, “modern siyasetin kısır topraklarında 

baş gösteren köklü bir manevi olay”ı geçekleştirebil-

mişti.

Bedene İndirgenme Korkusu 

1980’li yıllarda mümin genç kızlar ve kadınlar 

için sokaklarda yürüyebilmenin bir gerekliliği gibi 

görünüyordu, kendini çirkinleştirmek ya da melek 

kılmak. Yürüyüşünle meleklere benzeyemiyorsan, 

kadınsılıktan uzak bir görünüş sunmalı, gerekirse 

erkek gibi görünmeli ya da davranmalısın. İtici, kaba 

hatta sevimsiz olmalısın. Bana bu konuda önemli 

gelen bir örnek, Sümeyye’nin hikâyesi. Şahsen tanı-

şıyorduk, ancak asıl adını bilmiyordum. Annesinin 

babasının kendisine verdiği ismi reddetmiş, bir 

Asr-ı Saadet iklimini çağrıştıran, ilk şehit Müslüman 

kadına ait olan Sümeyye adını seçmişti kendine. Rol 

yeteneğiyle dikkat çekiyordu. 1980’li yılların ikinci 

yarısında, dindar kadınların, geniş kadın topluluk-

larına oynadığı, konusu Filistin ve Afganistan olan 

ya da ülke içinde yaşanan trajikomik veya dramatik 

hadiseler üzerinden kaleme alınmış oyunlarda baş-

rolde oynadı. Diksiyonu bir hayli düzgündü. Özel 

televizyonlar açıldığında, dindarlık vurgusuyla öne 

çıkan bir televizyonda spiker olarak çalışmaya başla-

dı. Meslek hayatı çok kısa sürdü. Seyirciler olumsuz 

tepki veriyordu çünkü. Sesi çok ‘etkileyici’, yüzü 

güzeldi. Sümeyye çok geçmeden veda etti spikerlik 

hayatına.

Uzun yıllar geçti aradan. En az on yıl diyelim. 

Sümeyye eşinden ayrıldı. Kim bilir nasıl geçirdiği bir 

evlilik hayatının bitiminde, başını açtı. Sesi güzel, 

yüzü güzel olduğu için ayrılmaya mecbur kaldığı 

aynı televizyon kanalına, spikerlik mesleğine geri 

döndü. Başında örtü yoktu şimdi; bunun nedenle-

rini biz bilmiyoruz. Seyirci de eski seyirci değildi ya 

artık. 28 Şubat 1997’de cisimleşen “büyük kapatıl-

ma” süreci, aklına ve hayatına vasi arayan zahirde kıt 

akıllı Fadime Şahin’lerin, “şeyhinin ayakkabılarını 

arabasının aynasına asacak kadar takva sahibi bir 

iş kadını olduğu” öne sürülen Emire Kalkancı’ların 

ekrandan ifşaatlarıyla başörtülü kızlara bakış açısın-

da kökten bir değişime yol açmıştı. 

 28 Şubat 1997, mütedeyyin kesimlere hitap 

eden ve kendini “muhafazakâr” olarak adlandıran 

medyanın vitrinlerinde de büyük değişimler gerçek-

leşmesinin miladı oldu. Bu gazeteler sayfalarındaki 
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başörtülü resimleri seyrettiler, veya başörtülü çalı-

şanlarını mutfağa tıktılar. Kariyer düşkünü müdürler, 

editörler, başörtülü kadınları dava adına geri planda 

durmaya çağırdılar. Eşleri başörtülü olan sayısız 

erkek yazara açık olan gazete köşelerinde başörtülü 

kadın yazarlara, hele bir de ‘ciddi konularda yazıyor’ 

olarak tanınıyorlarsa, yer açmaktan kaçındılar. 

Kendini “muhafazakâr” olarak isimlendiren bir 

medyanın “başörtüsüne özgürlük” çağrısının, başör-

tüsü yasaklarına yönelik olarak yaptığı yayınların 

içtenliğini nasıl değerlendirmek gerekiyor, peki... 

Kutsal amaçlara dönük derin ve hikmetli stratejiler 

midir izlenen... Hemen şimdi, gözümüzün önünde 

yaşanan acılar dikkate alındığında, bu belirsiz gele-

ceklere ve adreslere gönderilen “hikmetli” stratejilere 

nasıl güvenilir, nasıl saygı duyulur ki... 

Monna Rosa anlaşılan yeniden soyut adreslere, 

yeşil taşra kasabalarındaki gül bahçelerine geri dön-

dürülmektedir. Bu sunumumda, 1952 yılında yazıl-

mış, belirgin olarak 60’lı yıllardan itibaren dindar 

kuşakları bir hayli etkilemiş bulunan ve yazımından 

tam 46 yıl sonra şairin kitaplaştırmaya karar vere-

bildiği6 bir şiirden aldığım esinle, yukarıda kısaca 

değindiğim birkaç başlığı açmak istiyorum:

a) Sezai Karakoç Okuyabildiği Düşünülen Kadınlar 

Edebî kamu ve kültürellik elekleri bağlamında 

sınavı geçtikleri var sayılan kadınlardır bunlar. Sezai 

Karakoç’u bir erkek şiir okuyucusu kadar anlaya-

bildiklerini bir şekilde kanıtlamışlardır. Gelgelelim 

içlerinde kimileri, hatta büyük çoğunluğu, şairin 

dünyasına yakınlaştıkça, kendilerinden beklenilen 

kadın tanımını sorgulayan bir dil edinebilmişlerdir. 

“Ruh Kadın” olmaları beklenmiştir onlardan, 

Karakoç şiirlerini izlemek suretiyle ve fakat hayatın 

içinde var olmaya yönlendiren nedenlerden biri 

olarak gelişmiştir, Karakoç şiirlerini kavrama yete-

nekleri. 

Bu metni yazmaya başlamadan önce arkadaşları-

ma Monna Rosa şiirinin kendilerini nasıl etkilediğini 

açmaya dönük sorular yönelttim. Yazar bir arkada-

şım, Sezai Karakoç şiirlerini okurken kendini kadın 

olarak algılamadığını söyledi bana, bu konuşma için 

ön hazırlık yaptığım sırada. Anlattıkları aşağı yuka-

rı şöyle: “Bir metni cinsiyetçi bir bakışla okumayı 

sevmiyorum. Şairimizin ‘Benzerim değil benzersiz 

olmaya savaşan...’ mısrası bence feminist hareketin 

sunduğundan çok daha fazlasını vaat ediyor düşü-

nen kadınlara. Karakoç, İslâm dünyasından çevir-

diği şiirlerle ve bu medeniyetle ilgili yazdığı Diriliş 

yazılarıyla İslâm dünyası için umut kazandırmıştır 

insanlarımıza.” 

Arkadaşımın Monna Rosa üzerine görüşleri ise şu 

şekilde özetlenilebilir: Bu şiir bir kitapta yer alma-

malıydı. Elden ele dilden dile dolaşırken, belli bir 

duygu yoğunluğuyla algılanıyordu. Kitapta okuna-

bilir durumuyla nesneleştiğini, bu nesneleşmenin de 

neredeyse aşkın, hakiki ve saf aşkın sonunun geldiği-

nin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hiç tesadüf 

değil bu şiirin artık bir kitapta yer bulması. Leyla ile 

Mecnun hissiyatı azalıyor çiftler arasında. Evlilikler 

pragmatik ve dünyevi kaygılarla gerçekleşiyor.”

Bir doktor arkadaşımın Monna Rosa üzerine 

ifadelerini de aktarmalıyım: “Monna Rosa bendim”, 

diyor arkadaşım. “Eşim bana hep o şiiri okurdu. Ben 

de bu şiiri fotokopilerinden okur, bazen bir arkada-

şımın defterine yazardım.”

Grafiker bir arkadaşım, şiirle hiç ilgili değil, bu 

şiiri hiç okumamış, dinlememiş de; fakat Monna 

Rosa üzerine rivayetlerden haberdar. Monna Rosa’nın 

o yıllarda sahip olduğu sırlı itibarın, aşkın bir tabu 

olmasıyla açıklanabileceğini öne sürüyor: “Aşk elbet-

te vardı o yıllarda da, fakat âşık olanlar dünyevi tut-

kuları nedeniyle utandırıldıkları için, bunu dolaylı 

bir şekilde ifadeyi yeğlerlerdi.”

Bir diğer doktor arkadaşımın Monna Rosa üze-

rine anlattıkları da şöyle: “Ağabeyimin Erzurumlu 

bir arkadaşı bu şiiri kasete okumuştu. Öylesine 

etkileyici bir şekilde okumuştu ki şiiri defalarca din-

lediğim için ezberlemişim. Ağabeyimin arkadaşı o 

şiiri kasete okuduğu sırada âşıktı. Âşık olduğu kızla 

evlenemedi. Monna Rosa şiirinin temsil ettiği kaderi 

paylaştı denilebilir. Uzun yıllar bu şiir gündemimde 

yoktu. Yenilerde kızımın ağzından duyunca şaşırdım 

açıkçası.” 

Viyana’da yaşayan eğitimci bir arkadaşım oldum 

olası Monna Rosa’nın sırlı, sihirli bir şiir olduğunu 

düşünürmüş, fakat basılı olarak görünce o da çokları 

gibi şiirde hissettiği büyünün az da olsa yittiğini duy-

muş. Sanki bu şiirin bir dönemde çok az kişi tara-

fından biliniyor oluşundan kaynaklanan bir kalitesi 

olduğunu düşündüğünü ifade etti. O şiirdeki aşkın 

büyüsünün bozulmuş olmasının Müslümanların 

daha dünyevi kişiliklere dönüştüğü izlenimiyle bir 
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ilgisi kurulabilirdi belki. Yeni kuşak sabır, feragat, 

fedakârlık gerektiren bir aşkı anlamıyor. 

Matematik öğretmeni arkadaşım, Monna Rosa’nın 

Karakoç’un en beğendiği şiirleri arasında yer almadı-

ğını, şairimizin “Kapalı Çarşı” gibi şiirlerini daha çok 

beğendiğini söyledi. Onun kanaatine göre, Karakoç 

şiirlerinde duygusal olarak gözüken mısraların geri-

sinde köklü bir düşünümsellik ve matematik yer alı-

yor. Bu nedenle de mısraları insanlar üzerinde sarsıcı 

etkiler meydana getiriyor.

Ressam arkadaşım, Sezai Karakoç şiirleriyle üni-

versite öğrencisi olduğu yıllarda tanıştığını ve özel-

likle Monna Rosa’yı, hiç âşık olmadığı için özel bir 

ilgiyle defalarca okuduğunu söyledi. Kadın olarak bir 

erkeğin bir kadına duyabileceği aşkı bu şiir kanalıyla 

öğrenebileceğini umuyormuş; bunu belirtti. Bütün 

olarak Karakoç şiirleriyle, erkeklerde gözlemlediği 

düz mantıktan farklı, ayrıntıların önem kazandığı bir 

algılama biçimini kavradığını ifade etti. 

Uzun yıllar cemaat çalışmalarında ve sivil toplum 

kuruluşlarında faaliyet göstermiş ve eşi de yazar 

olan bir arkadaşım, Maraş’ta yaşadığı 1970’li yıllarda 

Monna Rosa şiirinin okullarda dilden dile dolaştığını 

anlattı. Monna Rosa’yı hâlâ, kendisine genç kızlık 

günlerini hatırlattığı için çok seviyor ve okumaya 

devam ediyor; bunu da belirtti.

b) Sezai Karakoç Okumaktan Uzak Duran Kadınlar

Karakoç şiirlerini defalarca okusalar da sınavı 

geçemedikleri için baştan “rüya kadını” adayı olarak 

veya eş ilişkilerinde yenik düşmüşlerdir. Karakoç 

şiirlerini anlasalar da, anlamasalar da bu yenikliği 

yaşayabilirler; çünkü, varlıkları bir şekilde, eşlerinin 

muhayyilesindeki Monna Rosa ile uyuşmaz. 

Mehmet Efe’nin Mızraksız İlmihal’inin kahrama-

nı İrfan, sık sık aynı evde kaldığı arkadaşı Hayrettin’i 

anlatır bu bağlamda. Başlangıçta kızlara ve evliliğe 

hiç sıcak bakmayan, en fazla görücü usulü evliliği 

savunabilen, evliliğin gerektirdiği sorumlulukların 

insanı kuşatırken, kaybedeceğine inanan Hayrettin, 

gün gelir bir kızla yakınlaşır nasılsa: “Bir gün 

baktım, okulun bahçesindeki bankların birinde, 

karşısındaki başörtülü kıza; “Bence kadın anadır, 

mücahidedir, dava arkadaşıdır, bir mücadele dina-

miğidir, yârdır, hayat arkadaşıdır, namus, iffet ve 

güzellik timsalidir...” gibi şeyler söylüyor... Sonra o 

kızla nişanlandılar ama bir ay sonra nişanı bozdular. 

Sebebini sorduğumda, ‘Yav İrfancığım., bu kızların 

fıtratı bozulmuş! Okul mahvetmiş onları! Gidip köy-

den bir kız alacağım’, demişti.” 7

c) Sezai Karakoç Kadınlarına Benzeyen Kadınlar

Bu başlık, “Sezai Karakoç Kadınlarını Arayan 

Erkekler” şeklinde de anlamlı olabilirdi. Romantik 

dindar-İslâmcı gençlerimizin hayallerindeki ruh-

kadınlardır bunlar. Monna Rosa, yitirilmiş güllü bah-

çeleri temsil eden bir semboldür. Dante’nin Beatrice’i, 

Kerem’in Aslı’sıdır. Monna Rosa aynı zamanda, ele 

geçirilemeden yitirilmeye yüz tutulmuş, elde edil-

mesi, keşfi ve fethi bazen olanaksız gözüken ütopya 

veya yurt’tur da. Mekânı, Şiraz’ın artık hayatta olma-

yan ünlü bahçeleridir onun.

Monna Rosa, çoğunlukla başörtülü kızda teces-

sümü beklenilen şiirli kadın, ilham yayan kadın 

modelidir. Genç şiir heveslisi, bir Monna Rosa’sı 

olsaydı, şiirsel dehasının kuvveden fiile çıkabile-

ceğini düşünebilirdi pekâlâ. Karakoç kadınlarının 

isimlerinin Ayşe ya da Fatma değil, Monna Rosa veya 

Liliyar olmaları önemli görünmez, sevdalı gençlere, 

genç şairlere. Bir bakıma başka bir kelime iklimini 

gösteren ismin perde niyetine seçildiği düşünülür. 

İnlemeli sızıntılı bir ses: Gizli bahçelerde beyaz 

atlı prensini bekleyen veremli bir Mehlika Sultan; 

Geyve’deki (veya artık ‘Gülce’deki) geniş bahçeler-

de, kazanlarda kaynamakta olan gül reçellerinde 

somutlaşan bir kadınlık bilgisinin temsili olabilecek 

maharetli hanımefendi. Monna Rosa’nın bir sayfa 

kâğıda yazılı olarak elden ele dolaştığı yıllarda Ali 

Şeriati de Meşhed veya Tahran’da uzaklardaki sev-

gili olarak Solanj’dan, bazen de “Rosas”olarak söz 

ediyordu. İran’da “Hüma”, Hindistan’da “Suma” adı 

1980’li yıllarda mümin genç kızlar ve 
kadınlar için sokaklarda yürüyebilme-
nin bir gerekliliği gibi görünüyordu, 
kendini çirkinleştirmek ya da melek 
kılmak. Yürüyüşünle meleklere ben-
zeyemiyorsan, kadınsılıktan uzak bir 
görünüş sunmalı, gerekirse erkek gibi 
görünmeli ya da davranmalısın.
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verilen büyüleyici çiçek, Şeriati’nin dilinde “sufinin 

çiçeği” olarak “rosas” adıyla İslâmi bir kimlik kaza-

nır.8 Eline kına yakılmasından pek de hoşlanmayan, 

yemeniyi boynuna aksesuar olarak dolayan bir kadın 

olabilir pekâlâ hakiki Monna Rosa. Muhayyel Monna 

Rosa’nın ise eli kınalı, gözü sürmeli olabilir. Ümmi, 

daha doğrusu ‘modernizmin kirletmediği’ bir yalıtıl-

mışlık durumunda yaşamayı başarmış, bir tür koru-

ma altında varlığını idame ettiren bir kadın olması 

arzu edilir onun. 

  Aşk konusunda bir tanım sıkıntısı vardır elbet. 

“Müslüman, bir kadına aşık olamaz, Müslüman 

ancak Allah’a aşık olur”9 diyen gençler için uzak 

bahçelerde dolaşan bir huri, bir cennet kadını etra-

fındaki söylemler, aşık olmanın getirdiği suçluluk 

duygusunu azaltabilir miydi? Âşık olunan kız o aşka 

Monna Rosa’laştığı ölçüde lâyık olabilirken, süreç 

içinde somut hayatın icaplarını da gerektiği gibi üst-

lenerek hayal kırıklıklarından da sakındırmalı. 

Bir masal ihtiyacıdır Monna Rosa’nın temsil 

ettiği, okurlarının nezdinde; ya da destansı bir 

arzuyu korumaya dönük bir hassasiyet. O, bir yan-

dan ısrar ve tutkuyla aranırken, gerçek kişiliğiyle 

yüzleşilebildiğinde bile kayıp bir resim (bir şiir) 

olarak yaşayabilmelidir benliklerde. Hakiki Monna 

Rosa varsa bir yerlerde, elbette şiirsel olanın yerini 

tutamaz. Otto Preminger’in Laura (1944) adlı filmi, 

gerçeğin tecessümünün oluşturduğu sıkıntıyı anlatır 

adeta. Polis dedektifi, öldüğü iddia edilen Laura’nın 

portresine bakarken uyuyakalır. Uyandığında ise 

portrenin hemen yanıbaşında, gerçek Laura’nın sağ 

salim durduğunu görür. “Gerçek” Laura’nın bu mev-

cudiyeti, portreyi bir taklit olarak gösterir; öte yan-

dan, gerçek Laura simgeselleştirilmemiş fantazmatik 

bir fazla, hayalvari bir görüntü gibi ortaya çıkar.10 

(7) Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı (1964) isimli 

filmindeki resmin temsil ettiği de, surete aşık olma 

olgusudur. Boyacı Halil, resmine aşık olduğu kızı 

karşısında görünce, onunla ilgilenmeyecektir. Ya da 

Şehriyar Parsipor’un “Aşkın Portresi” (Nakş-ı Aşk, 

1991) filminde, filmin kahramanının peşine düştüğü 

“Güneş Hanım” temsilidir, Monna Rosa; kanlı canlı 

biri değildir.11 Süzgün yüzlü, vereme yatkın, sanatta 

dekadansın göstergesi sayılan, “uğursuz bir şekilde” 

hastalıklı Rosetti kadınıdır ya da... (Dante Gabriel 

Rossetti’nin zaten Monna Rosa isimli bir karakalem 

tablosu vardır.) 

Sanki Doğu’nun ‘Doğululaştırıldığı’ süreçte 

“Venus giderek daha fazla Asya tipi olmaya başla-

mıştır. Onun rüyaları aysı, hayaletlerle ilgili, karanlık 

ve anlaşılmaz bir tehditin varlığını duyurur.” 12

 İdeal güzelliği yansıtırken yozlaşan, bozulmaya, 

çürümeye yüz tutan imge, kendini ona adayacak 

şövalyenin mücadelesiyle kanlanıp canlanarak hayat 

bulabilir mi?.. Şövalye aşkının nesnesi olarak “Leydi”, 

nâmevcut bir kadındır. O; Dante’nin Beatrice’i gibi, 

daha yüce dini vecd alanına giden yolda bir tür tinsel 

kılavuz olarak algılanır. Lacan’ın bir dizi gerekçeyle 

yalanladığı bir tinselleştirmedir söz konusu olan: “Bu 

şiirsel alanda kadınsı nesne her türlü gerçek içerikten 

yoksundur. Gelgelelim, Leydi’nin bu soyut karakteri-

nin tinsel arınmayla ilgisi yoktur. Daha ziyade soğuk, 

mesafeli, insan dışı bir eşe ait bir soyutlamayı işaret 

eder varlığı. Sıcak, müşfik, anlayışlı bir yoldaş sayıl-

maz hiç.” Kadının sırrı, erkeğin fantazisidir Lacan’a 

göre. Bu nedenle de “tek doğru feminist hareket, 

gerçek olarak kadının ona erkek tarafından atfedilen 

gizemli X’e sahip olmadığını, kısacası ‘kadın diye bir 

şeyin ileri olmadığı’nı öne sürmek olacaktır.13 

Benzeri bir yargıya Jacques Derrida’da da rastla-

rız. Kadının kültür içindeki varlığına yönelik kurca-

lamanın son tahlilde bizi “kadının yok olduğu” sonu-

cuna götüreceğini savunur, postyapısalcı düşünür. 

Erkekegemen kültürün reddiyle sanki kendi 

oluşmuş-tanımlanmış cinsel varlığını, kendisiyle ala-

kalı oluşturulmuş söylenceleri de ateşe vermiştir, 

feminist kadınlar. Monna Rosa, bu yangında kül 

olmaya direnecek güçlülükte bir maneviyata sahip 

kadın olmalıdır. Feminist kadınların gül bahçele-

rinde gerçekleşen romansları küle dönüştüren, yele 

veren eleştirilerine karşılık, kurtarılacak, hatta kur-

tarılmayı bekleyen bir genç kız hâlâ var olmalıdır 

oralarda bir yerde, kız kalelerinde, ıssız çöllerde 

hatta. Irıs Murdoch Melekler Zamanı’nda o para-

doksu hatırlatır: Din adamları bile tanrıtanımaz 

söylevler vermeye başladığına ve dünyevî zevklere 

gömüldüğüne göre, meleksilik bir tarafta umutsuzca 

yozlaşmakta, çürümekte olan bir şeydir, ama işte 

bu nedenle sırf, meleksi duruşlara ihtiyaç duyuyor 

zamanımız. Dünya zevklerine daha fazla battıkça 

neşeleri değil de hüzünleri çoğalan insanlığımız, 

görünmeyene, elle tutulmayana daha çok yöneltiyor 

dikkatini ve astrologların açıklamalarından medet 

ummaya başlıyor. 
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Murdoch’un Melekler Zamanı’nda vermekte 

başarılı olduğu bir diğer paradoks, kadın özgürlü-

ğünün anlaşılma ve yaşanma biçimiyle ilişkili ola-

rak süren yozlaşmaların cinsler arasındaki dengeyi 

bozan yanıdır. Romanın kahramanlarından genç 

bir adam, kendini koruma ve arıtma konusunda bir 

sorumluluk hissetmediği halde, hiçbir kirin ve kötü-

lüğün bulaşmadığı, yüzünü sadece kendisinin göre-

bileceği korunmuşlukta bir genç kızı düşlemektedir. 

Hayalindeki kız üzerine işte böyle şeyler söyler kilise 

kapıcısının oğlu Leo:

“Ayrı bir yere kapatılmış, hiç görülmeyen. 

Günümüzde kızlar fazla kolay. Zor bir kız tanımak 

istiyorum ben, ailesinin sıkıca koruduğu bir kız, 

kent dışında bir eve kapatılmış, görülmesi kolay 

olmayan, kafesler, perdeler, kilitli kapılar ardında bir 

kız. (...) Yürütülmesi gereken entrikaları düşünsene! 

Bir mektup ulaştırmak için kurulacak sonsuz plan-

lar, geceleyin pencerelerde beklemeler, hizmetçileri 

satın almalar ve onca tehlike! Valla sıradan kadınlar-

dan resmen usanç getirdim ben... Bu yüzden şimdiye 

kadar gerçek anlamda hiç âşık olmadım ya. (..) O 

sanki uyuyan bir güzel olacak, onu özgürlüğe kavuş-

turmak görevi de bana düşecek ve onun gördüğü ilk 

erkek ben olacağım.”14

 Günümüzün bir kısım dindar gençleri ise, 

kadınları hakiki insan-varlıklar olarak tanımaktan 

alıkoyan imgelerle kuşatılmışlıktan kaynaklanan bir 

tepkiyle, melek-azize sevgiliyi düşlemeye devam 

ederler. Kadın melek/azize/anne hüviyetiyle harman-

lanarak bir sevgili kimliği sunamıyorsa, fitne fesat 

kaynağı şeytan ya da kötü yolun yolcusu olmaya yat-

kınlaşacağı kaygan bir zeminde bulunuyor demektir. 

Bir internet sitesinde, kadın meseleleri bağlamında 

sürdürülen bir tartışmadan alıntılanmıştır, aşağıdaki 

paragraf: 

“Yıllarca tiksindim kadınlardan, şeytanın uşakla-

rından, gayya kuyusuna yuvarlanasıcalardan!.. (...) 

Peygamberin ruhban uşağı olmak istedim; ya da 

hiç olmazsa tapılacak bir kadın, bir melek, bir azize 

bulsaydım... Yok, bu da mümkün görünmüyordu. 

Ve yasakladım kendime, çakallık yakışmazdı bana; 

oysa şimdi görüyorum ki haddimi bilmezlik etmişim 

yine... Kaçtığım her şey gibi o kaçışım da geldi tok-

mağını indirdi başıma.” 

Şeytani, baştan çıkarıcı “fitne-fesat kaynağı” kadı-

nın zıddı olan meleksi genç kız ne olursa olsun 

yaşıyor, belki Kafdağı’nın ardında da olsa bir kur-

tarılışın umuduyla nefes almaya devam ediyordur; 

fakat arada dağlar bulunur ve ejderhalar. Bir kuleye 

veya derin bahçelere kapatılmış genç kız Monna 

Rosa’laşırken, kurtarılış sürecinde muhtemelen yıp-

ranacak ve tahammül edilemeyecek kadar hakiki, 

fazlasıyla kanlı canlı ve fazlasıyla dünyevi bir varlığa 

ya da kokusunu yitirmiş solgun bir gül yaprağına 

dönüşecektir. 

Hiçbir kadın Monna Rosa’ya benzememelidir esa-

sında, bu nedenle... Bu, yitik ülke’ye tutulan yastır, 

çoraklaşmış ülke yüzünden geliştirilmiş yastır aynı 

zamanda ve Hakan Arslanbenzer’in ifadesiyle, mazo-

şist bir duyuşun ifadesidir. Yeni bir kadın modelinin 

gelişinden duyulan bir korku nedeniyle de belki, 

hâlâ gül bahçelerinde gezinmeye devam eden, değer-

li bir şairin aşkına mazhar olmuş o kadının çok da 

belirgin olmayan kişiliğine övgüler gönderilecektir.

Siyasal eylemlerde bir hayli sert ve kırıcı olabilen 

erkekler, odalarına çekildiklerinde imkânsızlaşmasına 

neredeyse izin verdikleri aşkları yüzünden çocuk-

lar gibi hüngür hüngür ağlayabilirler. “Sana olan 

sevgim, peygamber efendimize olan sevgimin bir 

görünümü, bir yankısı, bir devamı olmalıdır” diye-

cektir aşık genç belki de, sevdiği kıza. Fakat hayat 

sufî bakış açısına göre zaten uzun bir rüya olsa da, 

sürekli rüya hali içinde yaşamaya izin vermiyor. Çok 

geçmez, yollarını ayırabilir, aşkın tanımı konusunda 

anlaşmazlığa düşen çift. Bir aşk efsanesidir, yaşatıl-

makta olan; Monna Rosa’nın anlatmaya devam ettiği 

gibi. Adam bir zamanlar içine düştüğü aşka sadaka-

tini korurken, rüya kadın evlenmiş, çoluk çocuğa, 

gündelik hayatın telaşına karışmış olabilir.

d) Sezai Karakoç Kadınlarına Benzemeyen Kadınlar

Kavgacı olmasa dahi, gül bahçesinde gezinen 

rüya kadın da değil o; öyle olmak istemiyor, istese 

de olamaz. Başörtülü bir grafik sanatçısı anlatıyor: 

“Sezai Karakoç şiirinin dervişane hissiyatına uzağım-

dır. Monna Rosa şiirinin genç kızlığımda beni özel 

bir şekilde etkilediğini hatırlamıyorum. Fakat yaş 

ilerledikçe, çoluk-çocuk sahibi oldukça daha farklı 

bir ilgi oluştu bende Karakoç şiirlerine karşı. Monna 

Rosa şiirinin ise bende şöyle bir hatırası var:

Öğrenciydim. Nişanlanmıştım. Nişanlandığımın 

ertesi günü tutuklandım. İzmir’de, Kemeraltı’nda 

arkadaşlarla dolaşıyorduk. Polisler yakınlarda bulu-
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nan bir caminin önünde barikat kurmuş; Cuma 

namazı saatleri olabilir. Başörtülülere geçit vermi-

yorlar. Başörtülüler niye geçemezmiş buradan, ne 

anlama geliyor bu, diye bir öfkeyle, barikatı geçtim. 

Polis tutuklamalar yapıyor, basın mensupları fotoğ-

raflar çekiyor. Bu insanları hangi nedenle çekip 

götürüyorlar böyle, diye yüksek sesle sorduğum 

için, beni de bir arabaya aldılar. DGM’ye götürül-

dük. Kızlar bir koğuşta, erkekler bir diğerinde; 

aradaki duvar alçak, birbirimizin seslerini duyabi-

liyoruz. Çoğumuz birbirimizi tanımıyoruz. Tuhaf 

duygular içindeydim. Bir gün önce nişanlanmıştım, 

şimdi ise bana çok anlamsız gelen nedenlerle tutuk-

luydum. İşte o sırada erkekler koğuşundan biri 

Monna Rosa’yı okumaya başladı. O ortamda, taşıdı-

ğım hissiyat içinde şiir beni çok etkiledi doğrusu. İki 

koğuştan yükselerek birbirine karışan gürültünün 

şiirle bütünleşerek bir ritim oluşturması sanırım, bu 

etkiyi güçlendirdi. Çünkü dışarıda hâlâ akıp giden 

bir hayat var, güzellikler iyilikler var, gül bahçeleri-

nin kokuları var... Gürültüyü düzene sokan Monna 

Rosa mısraları, dışarıdaki düzenin de habercisiydi 

sanki. Şiir bana hayatla yakından ilgili görünmüştü 

o anda.

Daha sonraları Karakoç’u başka bir algıyla oku-

maya başladım. İsyankâr ruh halim, hayatın akışı 

içinde ritim değiştirdi. Karakoç’u artık daha yerli 

yerinde anlamaya başladığımı söyleyebilirim.” 

e) Sezai Karakoç’u Okumuş Olarak Şiir Yazan 

Kadınlar

Ruhu inkâr edildikçe kadın, erkeğin temsil etti-

ği kültürün içinde bir yer tutmayı bir ülkü olarak 

benimser olmuştur. Aynı şekilde, ruhsal bir varlığa 

dönüştürüldükçe de kadın, ‘ben bir insanım, düşü-

nen, akıl yürüten bir insanım’ diye bağırmasına yol 

açan tepkiler biriktirmiştir. 

Yazılı kültüre dâhil olmanın kadını yozlaştır-

dığı şeklindeki bir kanaat, dinsel dayanaklardan 

yoksundur. Böyle bir kanaat kaynağını, Rousseau 

romantizmiyle bir yerde bütünleşen -alelacele Hz. 

Peygamber’e (s.a.v.) de atfedilen- bir ümmîlik övgü-

sünden alır. Kültür kirletir, bozar, yok eder. Temiz 

ve iffetli kalması gereken kadın bu nedenle de yazılı 

kültürün dışında bir yerde, doğallığını koruyan bir 

çatı, sakin bir liman gibi kalsın istenir. 

Şair kadınlar şair erkeklere nispeten daha keskin 

tanımlamalarla marazi kişiliklere sahip sayılmış, 

ayrıca yakıştırıldıkları bu marazi kişiliğin sınırları-

na itilmişlerdir. Şairlik gibi zihinsel yoğunlaşmanın 

fazlasıyla gerektiği bir sanatla ilgilenen kadının, dişil 

özelliklerini yitirdiği düşünülür. Kadın, üzerine şiir 

yazılan kişi olmalıdır. Bunlar sadece varsayımlardır. 

Kelimelere inatla sahip çıkan kadınlar, eserleriyle bu 

bakış açısının dayanıksızlığını kanıtlamışlardır. 

Şiir yazma yeteneğini geliştirme imkânını bula-

mayan şair ruhlu kadın, kelimeler tarafından büyü-

lenmiş kadın yani, içine çekilerek veya gevezeleşerek 

marazi bir kişilik sunabilir. “Ben, aslında gördü-

ğünüz kişi değilim.” Söylenen bütün cümleler, bu 

ifadeye gönderilir. Zorla, engellerle karşılaşarak şiir 

yazmaya devam eden kadından acılı bir ses, bir 

ağıt sesi yükselebilir. Hâkim dili alıp kabul etmiş 

olarak görünse de kendine ait, kendi benliğinin 

süzgecinden geçirilmiş bir dilin peşine düşen kişi, 

kendini ağulamayı da göze almıştır. Riyakârlığını, 

kalleşliğini, tuzaklarla dolu oluşunu hiç unuttur-

mayan bir dünyada iyiliği ve yiğitliği öğrenmiş ya 

da bunların değerini bilmekte olan kişilerin ayakta 

durabilmek için hayatı dönüştürmek, bunun için de 

dua etmek dışında, dua eder gibi şiir yazmak ve şiir 

okumaktan daha kabule şayan bir yolu kalmış mıdır? 

Aynı zamanda inancını savunamayacak kadar zayıf 

düşmüş herkes için akan bir şiirdir bu. “Yaşıtlarım, 

Monna Rosa’nın Türkiye’de yitirilmiş 
bir uygarlığa ait değerler manzumesi 
bağlamında ciddi bir temsili olduğu-
nu kabul etmek gerekir. Şiirin uzun 
yıllar boyunca matbaada basılmamış 
olması, bazen ezberle, bazen de elle 
yazılan kopyalarla kitlelere ulaşması, 
temsil kapasitesi açısından hiç de 
yabana atılacak bir gösterge sayılma-
malıdır. Yine de Monna Rosa’nın bu 
etkisinin, şairinin şiirindeki coşkulu 
akışı görmeyi engelleyen bir rolü 
olduğu şeklindeki kanaatimin altını 
çizmeliyim.
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hemcinslerim, erkeklerim yollarda heder olmuştur”15 

Hiçbir şey verildiği gibi alınmamalı, yine de her şey 

aslına uygun olmalı! Olmak istediği şeye sonuna 

kadar inanmış da olsa bunun için parmağını kıpır-

datmamış kişilerin içindeki yarılmayı duymaktayız 

işte! Bir bakıma yeterince beslenmediği için güdük-

leşen erkeklik gururunun çöküntüsünün sesleri, 

hıçkırıkları... “İstesem olurdum yani” diyen sestir, 

Hayriye Ünal’ın şiiri.16

Sanki şiir yazdığını bilmek ve bildirmek için, 

Monna Rosa’ların ötesine, çok uzağına taşımak gere-

kir, imgeleri ve dili. “Türkçenin eriyim ister er niye-

tine ister hatun kişi” diyen şair, dil alanında bir mey-

dan okumayı seslendirmeye devam eder kitapta yer 

alan şiirlerde. Fakat bu meydan okumanın amaçları 

da her zaman akılda tutulmalıdır.17 

 Modernizmin ne menem bir şey olduğunun 

tartışıldığı yıllar. Kadınlar, bir taraftan lekesiz melek-

ler, diğer taraftan da çay kenarında çamaşır yıkayan 

kadınlar tablosunu şehir şartlarına taşıma yeteneğine 

sahip güçlü kuvvetli kadınlar/analar olabilmeliydiler. 

Leke tutmaz melekler/azizeler ne kadar uzakta ve 

imkânsızlarsa, keşif ve kuşatmaları daha bir değer 

kazanacaktır. Bütün kadınları aynı kişi gibi görmek, 

kadınlara menkıbelerin ve onlara kötü özellikler 

yükleyen, özellikle fitne-fesat kaynağı eksik etek 

varlıklar olarak tanımlayan rivayetlerin perspektifin-

den bakmak, önemli bir sorundur. O bakış açısın-

dan uzak durmak için de Monna Rosa’nın sunduğu 

gizemli, yine de iç açıcı ve umut vaad eden bahçenin 

yaydığı düşlere sığınıldığını düşünmek olası.

 “Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi varsa 

evinde, sen de kadın mısın?” Bu aslında, kadının 

arta kalan zamanını nasıl kullanacağına dair eksik 

cevapların uyandırdığı bir endişeyi de dillendiren bir 

sorudur.18 Kadın kitap okusun, Sezai Karakoç şiir-

lerini anlayabilsin, o anlayış dolayımıyla da Monna 

Rosa’laşsın, gül bahçelerinde gezinen bir huriye 

dönüşsün... Ama aynı zamanda kadın, kitapla zehir-

lemesin kendini, Sylvia Plath’ın, Furuğ Ferruzad’ın 

şiirine az da olsa bulaşma tehlikesiyle yüzleşmesin. 

Şiir yazacaksa da kadın, evcimen, evcil, nostalji 

yüklü, hisli, Osmanlı cümlelerle bezeli bir şiir olsun 

bu. 

Kavgacı, öfkeli, acılı, hüzünlü, yaralı, kelimele-

rin arasından kan sızan bir dil yakışmazdı, Monna 

Rosa okumuş kadın şaire… Militan, çeliğin sertliğini 

duyurtan bir dili olmalıydı kadın şairin, ya da verem-

li ciğerleri olan hıçkırıklı ağlamaklı bir dili.

Sonuç Yerine 

Karakoç’un Monna Rosa’yı 1998’de yayımlaması-

nın 1980 kuşağı üzerinde oluşturduğu farklı duygu-

lara ve düşüncelere yer verdim yukarıda. 1960’larda 

daktiloyla, 1970’lerde teksirle, 1980’lerde fotoko-

piyle çoğaltıldığı ve şimdilerde internet sitelerinde 

dolaştığı” sıklıkla hatırlanan19 bu şiirin kitaplaşması, 

kimi genç kuşak şiir eleştirmenlerince, sebeple-

ri ancak şairi tarafından bilinebilecek bir geriye 

dönüş muhasebesinin ifadesi olarak okunmuştur. 

Baki Ayhan T., Sezai Karakoç Şiiri üzerine yazdığı 

bir incelemenin son bölümüne, “Cinayet Mahalline 

Dönüş: Monna Rosa’nın Kitap Olarak Yayımlanışı” 

şeklinde bir başlık atmıştır.20 Ali Emre’ye göre ise bu 

şiirin kitaplaşması, Taha’ya yönelik postmodern bir 

darbedir: 

“Ece Ayhan ‘Sezai Karakoç sürmeli gözleriyle bir 

başına ve yalınayak yürümeyi seçti kızgın çöllerde, 

pingponglu bir aşk kırgınlığı onu Mecnun kıldı. 

Monna Rosa şiirini hemen hemen bütün Boğaziçi 

Üniversitesi’ndekiler çok severler. Kafasındaki kıza 

ihanet etmemek, derviş olmak için hiç evlenmedi’, 

derken, onun yaşam biçimine de dikkat çekmekte-

dir. Köpük şiirinde geçen ‘Bir insanı al onu çöz çöz 

çocuk olsun’ dizesindeki çocuğun tutkulu aşkıdır 

Monna Rosa. Fakat zaman ona da galebe çalmış, 

yıllardır sahiplenmekten bile çekiniyor göründüğü 

Monna Rosa, onun en son şiir kitabı olarak yayım-

lanmıştır. Gelinen noktada o yırtıktan, Karakoç’un 

yarım asırdır kaçtığı bir Monna Rosa silueti sökün 

etmiş; dirilişi çiçeklendiremeyişin hüznünü gider-

mek ve yeni zamanlarda şairi teselli etmek Monna 

Rosa’ya kalmıştır. Bu durumu kuşkusuz, Taha için 

postmodern bir darbe ve diriliş erleri için önemli bir 

yitiriliştir.”21

 Bu konuda pek çok yorum yapılabilir. Her 

halükârda Monna Rosa’nın Türkiye’de yitirilmiş bir 

uygarlığa ait değerler manzumesi bağlamında ciddi 

bir temsili olduğunu kabul etmek gerekir. Şiirin 

uzun yıllar boyunca matbaada basılmamış olması, 

bazen ezberle, bazen de elle yazılan kopyalarla kit-

lelere ulaşması, temsil kapasitesi açısından hiç de 

yabana atılacak bir gösterge sayılmamalıdır. Yine de 

Monna Rosa’nın bu etkisinin, şairinin şiirindeki coş-
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■ Monna Rosa ya da İmkânsız Aşk

kulu akışı görmeyi engelleyen bir rolü olduğu şeklin-

deki kanaatimin altını çizmeliyim. Karakoç  2007’de 

Kültür Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Büyük 

Ödülü’ne layık görüldüğü zaman da, www.okuma-

yeri.net’te bu konuda yapılan bir tartışmada da aşağı 

yukarı şu cümlelerle dile getirmiştim görüşlerimi:

 “Monna Rosa, belki de muhafazakâr erkeğin 

düşlerindeki yitik gül bahçelerinde süzülen gizemli-

soyut-meleksi, aristokrat, aynı zamanda da açığa 

vurulmamış bir yetkeye (ilme, iktidara, mevcut 

iktidara) sahip kadını yansıttığı için bunca ilgi görü-

yor. Monna Rosa etrafında oluşturulan gizemli hâle, 

Karakoç şiirini bütüncül olarak görmeyi ve değer-

lendirmeyi engelleyen bir duvara dönüşüyor bazen.” 

“Gül” ve “ideal kadın” ile ütopya arasında kuru-

lan bir koşutluk olduğu açık. “Bazen o gözümde bir 

gül olarak şekilleniyor; bu dünyada bulunmayan 

güllerden bir gül; bahçe, sera ve tarlaların bütün 

gül, renk ve kokuları arasında onu görüyorum ki 

beni tanıyor, varır varmaz tamamı kağıt, plastik ve 

kumaştan olan diğer güllerin arasında onu görüyo-

rum, bana karşı açıyor, açılıyor, gülümsüyor, tanı-

şıklıktan, yakınlıktan, ahit ve bağlardan söz ediyor, 

onu her an görüyorum, her yerde, her şeyde”, diye 

yazıyor Ali Şeriati, Hubut’ta.22 

Bütün mistik geleneklerde tazeliğin, gençliğin, 

kadın zarafetinin ve genel olarak güzelliğin bir sim-

gesi, eğretilemesi, alegorisi ya da teşbihi olarak beli-

rir gül; Umberto Eco, bunu yazıyordu. Bir nesneye 

veya kavrama aşırı anlam yükleme bazen anlamın 

içinin boşaltılmasına sebep olabilir. Mesela, öylesine 

anlam yüklü, simgesel bir nesnedir ki gül, Eco’ya 

göre, artık hiçbir anlamı yoktur. 23

Yine de gülün temsil kabiliyeti sürüyor olmalı ki 

Umberto Eco bile başyapıtının adını onsuz düşüne-

memiş. Bir gül bahçesinde gezinmeye terk edilmiş; 

gezinirken güllere karışan, gülleşen bir kadın var. 

Aklımıza sorular geliyor: O kadın o bahçeye nasıl 

gitti, hayatından memnun mu, aslında bir hayatı var 

mı ve yaşadığı hayat bize görünenden, bizim algıla-

dığımızdan ibaret olabilir mi… Monna Rosa o denli 

farklı bağlamlarda okunan bir şiir ki sorularımız yeni 

cevaplarla çoğalarak yol alıyor. 

Sezai Karakoç, şiirinin toplumda, özellikle şiirle 

ünsiyeti olan dindar gençlerde oluşturduğu farklı 

algıların ve yorumların kendisine dönerken kazan-

dığı yeni anlamların baskısına nasıl dayandı, bunu 

hep merak ederim. Kendisini her ziyaret edişimde 

bu soruyu sormak istedim, ama bir sonraki ziyarete 

erteledim bunu, ortamın kalabalık olması nedeniyle. 

İlk ziyaretimde kendisine sorduğum ve daha sonra 

birkaç defa anma gereği duyduğum bir soruya 

verdiği cevapla noktalamak istiyorum bu metnimi. 

“Gençlere neler tavsiye edersiniz?” diye sormuştum. 

Siyasi kişilikler bağlamındaki deneyimlerini aktar-

mış olan Üstad’a. “Klasikleri okusunlar” diye cevap 

vermişti. 

Bana öyle geliyor ki, ancak klasikleri, yani insanlık 

toplumunun süzülmüş mirasını okumayı, incelemeyi 

başarmış kişiler olabilir, Karakoç şiirini ve Monna 

Rosa’yı da yerli yerince anlayacak şiir okurları. 
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Osmanlı Entelektüel Geleneği / Fatih M. Şeker / Dergâh Yayınları, 2013, 462 s.

Osmanlı ne taraftan bakılırsa bakılsın siyasî ve fikrî sahada istikrâr ve kemâlin aran-
dığı dönemdir. Tevârüs edilen miras, aktüel kıymetlere göre yeniden şekillendirilir. 
Mevcut düşünce sistemi, öteden beri hükmünü yürüten değerlere kendi tecrübesi 
nispetinde açılır, sosyal hayatı idare eden zihniyete doğru uzanarak genişleme 
ve derinleşme imkânı bulur, hesaplaştığı sistemin tazyiki altında kendini yeniler. 
Böylece mekanizma yeni baştan kurulur, düşünce hayatın ihtiyaçlarına çok tabiî 
şekilde cevap verir. Tefekkür belirli bir nazariye etrafında teşekkül edip kalmaktan 
çıkar; yaşanan zaman ve mekâna ait gelişmelerin bir neticesi hâline gelir. İslâm ente-
lektüel geleneğinin klasik çağında amelî aklın vazifesi, nazarî akla hizmet etmektir 
şeklinde kendisini gösteren anlayış, Osmanlı asırlarında nazarî olanın amelî olanı 
tahkim ve takviye etmesine dönüşür. Osmanlı Entelektüel Geleneği adlı çalışma, 
Osmanlı entelektüel geleneğinin iç bünyesini, kendi hakikat ve imkânları içinde 
kuşatma iddiasındadır.

İslâm Devletinde Kamusal Özgürlükler / Raşid el-Gannuşi / Mana Yayınları, 2013, 584 s.

Bu kitap, çağdaş İslam siyaset düşüncesinin en temel eserlerinden sayılır. Gannuşi 
eseri hakkında şunları söylüyor: “Özgürlük değerlerinin kökleşmesi, insana saygı 
ve insan haklarını yüceltmek suretiyle diyalogu kolaylaştırmaya katkıda bulunmak, 
dolayısıyla yeryüzünde acı çekenlerin yeniden direnme gücü kazanmasında ve azcık 
da olsa sıkıntıların hafiflemesinde pay sahibi olmak beni mutlu kılar. Yönetime katı-
lım, halkın yönetimi denetlemesi ve hangi din ve milletten olursa olsun diktatörlüğe 
karşı bütün güçlerini seferber ederek mücadele etmek temel hak ve özgürlük ilkele-
rini oluşturmaktadır. Zira bu yaşam sınavının temeli de, direği de çatısı da bunlardır. 
İslâm her şeyden önce zulüm ve zorbaları reddetmektir; ondan sonra iman kapıları 
açılır ve insan gerçek değerini bulur. Bu nedenle, İslâm’ı en güzel özetleyen tanım 
şu olabilir: “Tam kapsamlı bir özgürlük devrimi.”

İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si / İlhan Tekeli, Selim İlkin / İletişim Yayınları, 2013, 669 s.

 İkinci Dünya Savaşı, tam anlamıyla bir topyekûn savaş olarak, bütün dünyayı ve 
hayatın her alanını alt üst etti. Bu muazzam alt üst oluşun Türkiye’de nasıl yaşan-
dığını tahlil eden eserlerinin ilk cildinde İlhan Tekeli ve Selim İlkin, konunun askerî 
yanını ele alıyorlar. İlk ciltte yalnızca Türkiye’nin savaş tehdidi karşısındaki diplomatik 
eylemleri, askerî hazırlıkları ve bütün ekonominin bu savaş ortamından nasıl etki-
lendiği, olağanüstü ayrıntılı biçimde incelenmekle kalmıyor.  Kitap aynı zamanda 
genel olarak İkinci Dünya Savaşı’nın son derece kapsamlı bir tarihi. Nazilerin Yıldırım 
Savaşı’ndan Stalingrad Savunmasına, Pasifik’teki çarpışmalardan Normandiya 
çıkartmasına, İkinci Dünya Savaşı’nın bütün cephelerini kat eden bir analiz.“Türkiye 
(…) Savaşın diğer aktörlerinin niyetlerini kestirmiş, onlarla işbirliği geliştirmiş, kendi 
silahlı kuvvetlerine ilişkin aldığı kararlarla onların hesaplarını değiştirmiş, kararlarını 
etkilemiştir. Öte yandan hesaba katılan, aktif bir aktör olabilmesi için aldığı askerî 
önlemlerle oluşturduğu güç de ekonomisini büyük ölçüde etkilemiştir. (…) Türkiye, 
İkinci Dünya Savaşı’nda sıcak çatışmaya girmeden savaşın etkili aktörlerinden biri 
olmayı başarmış, yıkımdan korunmuş ama bir savaş ekonomisinin tüm zorluklarını 
ve bu zorlukların beraberinde getirdiği toplumsal sorunları yaşamıştır.”

Disiplinlerin Kaosu / Andrew Abbott / Küre Yayınları, 2013, 315 s.

Andrew Abbott, Disiplinlerin Kaosu’nda, sosyal bilimlerin gelişiminin yeni ve cesur 
bir analizini yapıyor. Disiplinlerin Kaosu bilginin gerçekte nasıl değişip geliştiğini 
konu edinen bir eser. Sosyal bilimlerin sürekli bir ilerleme halinde olduğu inancına 
meydan okuyan Abbott, bunun yerine, disiplinlerin zorunlu bir temel ilkeler modeli 
etrafında döndüğünü iddia ediyor. Disiplinlerin Kaosu, disiplinlerin modellerini 
açıklamak için fraktallardan yararlanıyor ve fraktalları sosyal bilimleri saran temel 
tartışmalara uyguluyor. Abbott farklı disiplinlerdeki bilginin kuramsal ya da yöntem-
bilimsel ölçeğin herhangi bir düzeyinde işlev gören ortak karşıtlıklarla örgütlendiğini 
savunuyor. Ayrıca, kendine-benzer yapıların nasıl geliştiğini ortaya koyuyor, onların 
bireysel tecrübe ve dayanışmaya olan etkilerini değerlendiriyor ve bu durumun aka-
demyadaki politikleşme tartışması içinde nasıl bir anlam taşıdığını gösteriyor. Son 
olarak, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanındaki politik savaşların sandığımızdan 
çok daha az anlaşmazlık içerdiğini savunuyor.

Yeni Oryantalistler

Iand Almond
Pinhan Yayıncılık, 

2013, 272 s. 

Bu kitap, post modern ola-
rak adlandırdığı metinlerde; 
Avrupa’dan ve Müslüman 
coğrafyadan çıkmış Batılı 
yazarların metinlerinde 
İslâm temsillerini sorgular. 
Kitabın amaçlarından biri 
de Batı modernitesi eleşti-
rilerinde İslâm’a ayrılan yer-
leri tespit edip incelemek 
ve İslam’la modernite eleş-
tirisi arasındaki ilişki üzeri-
ne süregelen bu tartışmaya 
katkıda bulunmaktır. Felsefi 
yanı kadar edebi tarafı da 
kuvvetli olan bu inceleme 
aynı zamanda postmoder-
nizmin, modernitede olduk-
ça hakim olan Oryantalist/
emperyalist pek çok meca-
zı nasıl daha incelikli bir 
yolla miras aldığını gösterir. 
Bir dizi evrensel gerçekli-
ğin aşamalı olarak ortaya 
çıkmasından çok, birta-
kım kültürel olasılık olarak 
modernite tasarısına ilişkin 
postmodern bir yeniden 
tanımlama, Avrupaî terim-
lerle ifade edildiğinde hala 
Avrupaî bir hareket olarak 
kalmakta. Avrupaî oyun, 
Avrupa merkezli moderni-
tenin eleştirisiyle bitmedi, 
sadece ikinci bir aşamaya 
geçti.

Kitaplık
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