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Uyumayacaksın
Memleketinin hali
Seni seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o sen değilsin
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku giremez ki...
Uyumayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur metin sade
Çalacaksın.

Melih Cevdet ANDAY
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vatanseverler için tanıdık ve yüz yıldır mücadele
ettiğimiz diğer gerici-hainlerin bir replikasıdır.
Bundan yüz yıl önce Dürrizade Abdullah, İskilipli
Atıf, Derviş Mehmet, Şeyh Said neyse, o’dur. Ve
yeri geldiğinde Kubilay misali bunların karşısına
dikilmek, “dur” diyebilmek, aydınlık ve çağdaş bir
Türkiye’nin özlemiyle yanan her vatansever için
bir görevdir. Ayrıca, günü geldiğinde, bu ihanet
şebekelerine çanak tutan Damat Ferit’ler ile Ali
Kemal’ler de paylarına düşeni alacaklardır.
Ve artık, 15 Temmuz tarihi, bizler için
Necip Hablemitoğlu Hocamızı ve onun -uğruna
can verdiği- tarihi uyarılarını sonsuza kadar
unutmamak demektir.
Bu nedenle, Anlık Dergisi’nin üçüncü
sayısında ana konu olarak “laikliği” seçtik. Ancak,
biraz sıra dışı bir laiklik sayısı olması için de
elimizden geleni yaptık. Anlık Dergisi’nin bu
sayısında Atatürk’ün inancına dair hiçbir yazı
bulamayacaksınız. Zira dergi yayın kurulu olarak
bizler, laikliğin konu edildiği bir yayında, bir
kişinin inancının tartışılmasını laiklik açısından son
derece mahsurlu buluyoruz. Eğer inanç, Atatürk ile
Allah arasındaysa, bırakalım orada kalsın.
Aralarına girmek biz laiklik taraftarları için yakışık
almaz…
Bu sayıda, “laiklik” başlığı altında
bendenizin, Deniz Yüce, Doç. Dr. Hasan Aydın,
Ali İhsan, Niyazi Berkes, Doğacan Başaran, Saltuk
Buğra Yurteri, Leyla Gürdal, Erhan Sandıkçı,
Önder Mehmet Eren ve Emirhan Akman’ın
yazılarının yanı sıra; Bilim ve Gelecek Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ender Helvacıoğlu

Karart göklerini Zeus,
Duman duman bulutlarla;
Diken başlarını yolan çocuk gibi de
Oyna meşelerin, dağların doruklarıyla.
Ama benim dünyama dokunamazsın,
Ne senin yapmadığın kulübeme
Ne de ateşini kıskandığın ocağıma.
Goethe
15 Temmuz 2016’da yaşanan Fethullah
Gülen Cemaati Terör Örgütü’nün gerici hain darbe
girişiminin ardından bir yıl geçti. Bu bir yıl pek çok
olaylara, Türkiye’de pek çok değişime sahne oldu.
Ancak, Türkiye, acaba 15 Temmuz’dan ne ölçüde
ders çıkardı?
Örneğin; bir dini cemaat maskesi ardında
toplum ve devlet içerisinde yuvalanan bu ihanet
şebekesinin ortaya çıkması, Türkiye’de on yıllardır
tartışma konusu olan “laikliğin” anlamını ve
önemini anlamamıza bir katkı sağladı mı?
Örneğin; Büyük Türk Devrimi’nin fikir ve
vicdan özgürlüğü savunusunun, hocaefendi
görünümlü din sömürücü hainlere karşı takındığı
hoşgörüsüz tavrın, cemaat ve tarikatlerin toplum
için yarattığı tehlikeleri sezip, bunları ortadan
kaldırmaya çalışmasının önemi geçen bu bir yılda
hiç düşünüldü mü?
Bugün ne yazık ki bu sorulara olumlu cevap
vermek pek güçtür.
Ancak, 15 Temmuz’un arkasındaki failler,
biz çağdaşlık ve aydınlanma taraftarları, biz
3
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ile
gerçekleştirdiğimiz
röportajımızı
okuyacaksınız. Ayrıca bu başlıkla ilişkili olarak
Jean Meslier’in Sağduyu kitabının bir incelemesi
de dergimizde yer almaktadır.
Güncelliği, önemi ve hassasiyeti sebebiyle
dosya konusu seçtiğimiz “Kıbrıs Meselesi”
üzerine; Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi, Yrd. Doç. Dr.
Ozan Örmeci ve Çiçek Cihangir’in yazılarına da
sayfalarımızda yer verdik.
Yine, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da,
tarih, felsefe ve edebiyat köşelerinde Sait Kaya,
İpek Esen ve Beyza Selen Çavuş bizlerle.
Türkiye’de gerici ihanet ile mücadele ve
laiklik savunusu için pek çok şehit vermiş bir
düşünsel yolun takipçileri olarak, bu sayımızı laik
düşüncenin savunusu uğruna can veren başta Prof.
Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy,
Turan Dursun ve Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
olmak üzere, tüm aydınlanma ve devrim
şehitlerimizin
aziz
hatıralarına
armağan
ediyoruz…
İyi okumalar…
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LAİKLİK, BİR ZORUNLULUKTUR

Muharrem ANIL

Laiklik Mi? Sekülerlik Mi?

bu görevini yerine getirdiği sürece, ruhbanın
ortaçağdaki gibi toplumları yeniden baskı altına
alması olanaksızdır.1

Laiklik ve sekülerlik, her iki olgunun da
din-dünya işleri arasındaki ilişkiye dünyevi yönden
yaklaşmaları nedeniyle, sıklıkla -ve kimi
çevrelerce kasıtlı olarak- birbirine karıştırılan,
fakat aralarında çok ince ancak son derece de
belirgin farklılıklar bulunan iki kavramdır.

İnançlara Saygı Mümkün Müdür?
“Fikir ve vicdan hürriyeti, inançlara saygı”
kavramları çağımızda genel kabul görmüş ve
üzerlerine çok fazla tartışılmayan düsturlar halini
almışlardır. Bunlar, insanların insanca bir biçimde
yaşamalarını ve mutluluklarını pekiştirici ideallerin
birer ifadesidir.

Burada çok uzun bir biçimde her iki
kavramın tanımına, tarihçesine değinecek kapsamlı
bir tartışmanın içerisine girmeyeceğiz. Ancak,
denememizin
ilerleyen
kısımlarının
anlaşılabilirliği açısından iki kavramın kısaca
tanımlanması ve aralarındaki temel farklılıkların
belirginleştirilerek ilerlemenin bir gereklilik
olduğu kanaatindeyim.

Ancak, genel kamuoyunca tartışma
götürmez bir biçimde kabul edilen bu idealler,
“İnançlara saygı mümkün müdür?” ya da “Mevcut
dinler, farklı inançlara saygı duyulmasına elverişli
midir?” sorularının sorulmasına ve bunlar üzerine
fikir üretilmesine engel değildir.

Evvela,
sekülerlik
ile
başlayalım.
Sekülerlik, en yalın tanımıyla, dünyeviliktir. Din
işleri
ile
dünyevi
işlerin
birbirinden
bağımsızlaştırılması ve her birinin kendi yetki
alanlarında birbirlerinden bağımsız olarak
işlerliklerine devam etmeleridir.

Gerçekten de, acaba inançlara saygı
mümkün müdür? Dinler, farklı inançlara saygı
duyulmasına elverişli midir?

Laiklik ise, kısaca, din ve devlet işlerinin
birbirinden ayrılması ve dinin devlet işlerine
müdahalesinin devlet tarafından engellenerek,
dünyevi işlerde tek yol gösterici olarak akıl ve
bilimin rehberliğinin kabul edilmesidir. Buna göre,
laiklik, sekülerlikten fazlasını içeren bir kavramdır.

İnsanlık ve medeniyet tarihi ile, dinler tarihi
büyük ölçüde paralel ilerlemiştir. İnsanlık, karanlık
çağlardaki belirsiz metafizik sezişlerden, animizm,
paganizm ve tektanrıcılık gibi inanış formlarına
doğru evrilmiştir. Doğa karşısındaki hayret ve
korkunun eseri ve insanın belirsizliklere verdiği bir
cevap olan inançlar da, insan aklının gelişimi ve
medeniyetin, bilimin ve tekniğin ilerleyişi ile
birlikte zamanla birbirinden farklı konseptlere
dönüşmüş ve bugün Hristiyanlık, İslamiyet,
Hinduizm, Budizm gibi cemaatleri yüz milyonları

Sekülerlik dinin devlet işlerine, devletin de
din işlerine karışmamasıdır. Başka bir deyişle, din,
ibadethanelerin dışına çıkarak kamu alanlarında
faaliyetlerini sürdürmelidir. Devletin buna engel
olma görevi yoktur. Laiklikte ise din ile devlet
işleri birbirinden ayrıldığı gibi, din işlerini devlet
işlerinden ayrı tutmak da devletin görevidir. Devlet
5
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bulan büyük ve kompleks inanç sistemleri olan
dinler halini almıştır.

değildir. Bir din, ancak bir başka dinin “putlarını
kırarak” kendi gerçekliğini pekiştirebilir.

Dinler tarihi incelendiğinde açıkça görülen
bir olgu vardır. Her yeni din, içinde filizlendiği ve
kendinden önceki bir dine bir tepki, bir itiraz olarak
ortaya çıkmıştır. İsa Peygamber, pagan bir
coğrafyada bir Yahudi cemaatinde dünyaya
gelmiştir. Dile getirdiği ilkeler, bir nevi Yahudilik
ve paganizm eleştirisidir. Buda, Hindu bir
toplumda, iyi bir Hindu olarak yetişmiş, ancak
Hinduizmin mevcut haline bir itiraz sesi
yükseltmiştir.

Buradan en baştaki sorularımıza dönecek
olursak, cevaben diyebiliriz ki:
Dinler, farklı inançlara saygı duyulmasına
elverişli değildir. En iyimser şekilde, kendi içinde
temelde mutabık kalınan farklı yorumlara
(mezhepler, tarikatler vs.) veya “hak din” tanımı
içerisine aldıkları az sayıdaki farklı dine “hoşgörü”
gösterebilirler.
Bu noktada, “saygı” ile “hoşgörü”
sözcükleri arasındaki anlam farklılığına da
değinmek gerekir. Saygı; bir şeye değeri,
üstünlüğü, yararlılığı veya kutsallığı nedeniyle
sergilenen davranıştır. Yani bir şeye saygı
duyulabilmesi için, o şeyin bir değeri olduğu yahut
bir
üstünlüğü,
faydası
veya
kutsallığı
bulunduğunun kabul edilmesi gerekir. Oysa, ezeliebedi ve mutlak doğru olduğu iddiasındaki bir din,
bir başka dine ne bir değer atfeder, ne üstünlüğünü,
ne kutsallığını kabul eder, ne de ondan bir yararlılık
umar. Zira, tüm bunlar kendi ezeli-ebedilik ve
mutlaklık iddiası ile çelişen olgulardır.

Burada ayrıca Robert Winston’ın dile
getirdiği şu görüşü de dikkate almak gerekir:
“Pek çok tanrısı olan paganizm daha ziyade esnek
bir dindir; içerisinde başka bir tanrıya her zaman
yer vardır. Ama İsrail’de ortaya çıkan tektanrıcılık
çok farklıydı: Öteki inançların baskı altında
tutulmasını ve reddedilmesini talep ediyordu.”2
Gerçekten de tektanrıcı dinler, kendi
tanrılarından başka hiçbir tanrıyı kabul etmez ve
bunları açıkça reddederler. Hatta, Winston’ın öne
sürdüğü “paganizm esnek bir dindir” önermesi dahi
kimi zaman geçerliliğini yitirmekte ve çok tanrılı
dinlerin -çoğunlukla görev paylaşımında bulunantanrıları dahi kendi sistemleri içinde birbirleriyle
barışık bir haldeyken, başka bir sistemin tanrılarına
karşı düşmanca ve reddedici bir tutum
alınmaktadır. Örneğin; Eski Mısır inancına göre
tanrılar Ra ile Osiris birbirlerini tanırken, Eski
Yunan tanrıları Zeus ve Hades’in gerçekliği ret
edilmektedir ve bunlara uydurma gözüyle
bakılmaktadır.

Hoşgörü ise, bir farklılığa karşı tepkisiz
kalma eylemidir. Müsamaha göstermektir. Bu
nedenle, ezeli-ebedi ve mutlak olduğu iddiasındaki
bir din ve inananları, bir başka inancın
mensuplarına ancak hoşgörüde bulunabilir. Zira,
kendi ezeli-ebedi ve mutlak dinlerine iman
etmemiş olmaları sebebiyle ortada bir ‘yanlışlık’,
bir tür ‘kabahat’ vardır ve bir yanlışa saygı
gösterilmez, en fazla o yanlış belirli koşullar
altında hoşgörülebilir.

Kısacası, hiçbir din, bir başka dine saygı
konsepti içermez. Bu, ezeli, ebedi ve mutlak doğru
olduğu iddiasındaki bir sistemin doğası gereği
içerisinde barındırabileceği bir olgu değildir. Bir
dinin, çatışmak yerine bir başka dine saygı
göstermesi, otomatik olarak kendisinin ezeli-ebedi
ve mutlaklık iddiasını sekteye uğratmakta, saygı
duyulması gereken başka doğrular da olabileceğini
gündeme getirerek, doğruluğu göreceli bir hale
sokması demektir. Bu ise dinlerin dogmatik
yapısına aykırıdır.

Tam burada ise diğer bir sorumuzun cevabı
ortaya çıkmaktadır:
İnançlara saygı, mevcut dinler göz önüne
alınacak olduğunda, mümkün değildir. Zira, kendi
dininin ezeli-ebedi ve mutlak doğruluğuna inanan
bir kişi, aynı zamanda diğer dinlerin kesin
yanlışlığını kabul etmiş, onu yok saymış demektir.
Sadece bu tercih bile, diğer bir inanca karşı başlı
başına bir saygısızlık eylemidir. Ancak, bu bir
dinin inananının, bir başka dine pek ala hoşgörü
göstermesine engel değildir.

Burada bir metafordan faydalanılarak konu
daha anlaşılır kılınabilir:

Hoşgörü, inançların teorisiyle de pratiğiyle
de barışabilecek bir eylemdir. Şu halde, genel
ilkeyi “inançlara saygı” değil, “inançlara hoşgörü”
olarak tabir etmek yerinde olacaktır.

İbrahim Peygamber, Kabe’nin içerisindeki
putları neden kırmıştır? Çünkü; ezeli-ebedi ve
mutlak olan, her şeyin sahibi, yaratıcısı ve hak olan
Allah ile kendilerine tanrısallık atfedilen diğer
varlık tasavvurlarının bir arada bulunması mümkün
6
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İnançlara Hoşgörü, İlkelliğe Hoşgörü Değildir

gerçekleştiren dini hareketlere bağlanmaları
oldukça tuhaftır. Son yirmi yıldan bu yana, toplu
intihar, ensest, tecavüz, kendini iğdiş etme, cinayet
vb. korkunç eylemlerin neredeyse tamamı Aum
benzeri dinsel örgütlerle ilişkili olarak meydana
gelmiştir. Bu vakaların pek çoğunda, failler,
gelişmiş dünyada yaşayan ve başka türlü bir yaşam
tarzı seçme şansına fazlasıyla sahip orta sınıf üyesi
eğitimli kişilerdir.”3

Yukarıdaki
tartışmamız
sonucunda
vardığımız “inançlara hoşgörü” ilkesi, insanca bir
yaşam için lüzumlu bir idealdir. Ancak burada da
ortaya başka bazı soru işaretleri çıkmaktadır.
Bir inanç, salt birileri tarafından inanıldığı
için, hoşgörüyü hak eder mi?
Bu soruya, daha irdelememizin başında ve
açıkça “hayır” cevabı vermemizin bir mahsuru
yoktur.
Zira
insanlık
çağlar
boyunca,
rasyonellikten uzak, son derece akıl dışı, çılgınca
şeylere inanmıştır ve bugün de inanabilmektedir.

Burada
Medeni
Bilgiler
kitabının,
“Hoşgörü” bahsinde geçen aşağıdaki cümleleri de
dikkatle okumamız gerekir:
“Şüphesiz fikirlerin, inançların başka başka
olmasından, şikayet etmemek gerekir. Çünkü bütün
fikirler ve inançlar, bir noktada birleştiği taktirde
bu hareketsizlik simgesidir. Öyle bir durum elbette
arzu edilmez. Bunun içindir ki gerçek hürriyetçiler,
hoşgörünün genel bir huy olmasını dilerler. Fakat,
hatta iyi niyetle dahi olsa bağnazlık yanlışlarına
karşı dikkatli olmaktan vazgeçemezler. Çünkü iyi
niyetle
hiçbir
zaman,
hiçbir
şeyi
onaramamışlardır. İnsanların ruhun güvenliği için
yakıldıklarını biliyoruz. Her halde bunu yapan
engizisyon papazları, iyi niyetlerinden ve iyi iş
yaptıklarından söz ederlerdi; belki de gerçekten bu
sözlerinde içten idiler. Fakat bir ahmaklığı, yahut
bir ihaneti iyi bir iş kalıbına uydurmak güç
değildir; en sonunda bu, bir isim değiştirme
sorunudur.

Sırf birileri, tanrılar insan kanı ile
yatışabileceğine inandığı için insan kurban etme
ayinlerine bugünün çağdaş dünyasında hoşgörü
gösterilmesi mümkün müdür? Lakin, Aztekler
yüzlerce yıl buna inanmış ve insan kurban etme
ritüelini defalarca tekrarlamışlardır.
Doğanın döngüsünü tanrıların sevişmesi
olarak algılayıp, günümüz genel ahlakına hiç
uymayacak biçimde, tapınak fahişeliği kültü
yaratan, toplu seks ayinleri düzenleyen Eski Babil
inancına ve bu tür ibadetlere, bugünün
toplumlarının hoşgörü ile yaklaşması olası mıdır?
Çok değil, cadı diye bir şey olmadığının
bilindiği günümüzden birkaç yüzyıl önce Avrupa
gibi medeni gelişimin yüksek evresindeki bir
coğrafyada milyonlarca kadın cadı oldukları
iddiasıyla akıl almaz işkencelere ve cinayetlere
maruz kalmışlardır. Bugün, birileri cadılığa
inanıyor diye, ortaya çıkabilecek bu çeşit bir zulme
hoşgörü gösterilebilir mi?

İşte bu sebepledir ki, hoşgörüyü aldırmamazlık
derecesine götürmemek önemlidir.”4
Zira, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde aleni
ilk siyasi-irticai söylem Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası tarafından kullanılan “Fırka, dini fikirlere
ve inançlara hürmetkardır” ifadesidir. Bu şekilde
gerici düşünce ve eylemlere, ‘inançlara hoşgörü’
ilkesi kalkan edilerek yol açılmaya çalışılmış ve ne
yazık ki daha sonraki dönemlerde laikliği basit bir
sekülerlik ve ‘inançlara hoşgörü’yü sınırsız bir ilke
zannedenlerce de buna müsamaha gösterilmiş,
sonucundaysa bugünkü vahim duruma gelinmiştir.
Oysa sadece, inanç maskesi takan bir ihanet
grubunun yakın geçmişimizde 15-16 Temmuz
2017 tarihindeki darbe girişimi ile en üst seviyesine
çıkan kötülük dolu faaliyetlerini dahi göz önüne
aldığımızda, en iyi eğitimli kişilerin bile, inançları
nedeniyle nasıl feci ve ahmakça girişimlere alet
edilebileceğini çok açık bir şekilde görmek
mümkündür.

Kimi dinlerin kutsal metinlerinde dahi yer
almasına karşın bugün; çok eşlilik, kadınlara
şiddet, kölelik gibi olgular ya da daha ziyade
geleneklere dayanan kadın sünneti, yamyamlık,
kendini şişleme gibi sapıklıklara çağdaş insanlığın
akıl ve vicdanı hoşgörüde bulunabilir mi?
Elbette ki bu mümkün değildir. Ayrıca,
örnek verdiğimiz bu hallerin tarihin geçmiş
dönemlerinde kendilerine yer bulabilmiş olması,
bu ilkel eğilimlerin bugün de kendilerine fırsat
yaratabileceğini göz ardı etmemize neden
olmamalıdır. Robert Winston’a bir kez daha kulak
verdiğimizde, Tanrının Öyküsü kitabının “Modern
Çağda Din” bölümünde Aum hareketi üzerinden
aşağıdaki tespiti ile karşılaşırız:

Yine, Atatürk’ün bu konudaki şu sözleri de
konuyu aydınlatıcı niteliktedir:

“Evrensel eğitim ve seçme özgürlüğü gibi
niteliklerin egemen olduğu bir ortamda, insanların,
karizmatik önderlerin emriyle şok edici eylemler
7
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“‘Fırka, dini fikirlere ve inançlara hürmetkardır’
düsturunu bayrak olarak eline alan zevattan iyi
niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, asırlardan
beri, cahil ve mutaassıpları, hurafeperestleri
aldatarak özel maksatlar teminine kalkışmış
olanların taşıdıkları bayrak değil miydi?”5

sadece terör örgütü yönüne vurgu yapan FETÖ
(Fethullahçı Terör Örgütü) söylemi bir başka
gerçeği hala gözlerden gizlemektedir. Fethullah
Gülen Cemaati, bir “terör örgütü” olmasının
yanısıra, bir “dini cemaat”tir de. Fethullah Gülen
ve kadroları, insanların inançlarını ve dini hislerini
suistimal ederek, onları kendi karanlık çıkarları
doğrultusunda faaliyetlere sevk etmişlerdir.
Fethullah Gülen Cemaati Terör Örgütünün organik
yapısındaki bu gerçek asla ama asla göz ardı
edilmemelidir.

Şu halde, bu başlık altındaki tartışmamızı
da şu şekilde sonlandırabiliriz; bir inanç, sırf
birileri inandığı için hoş görülemez, zira bu son
derece akıl dışı, kişiye ve topluma zararlı, ilkel bir
inanç olabilir. Bu noktada “inançlara hoşgörü”
ilkesinin bir kısıtı vardır; bu kısıt, inancın çağdaş
akla ve insanlık vicdanına aykırı olmaması, genel
yasayla uyumlu olması, kişiye veya topluma zarar
vermemesi ve siyasete alet edilmemesi kısıtıdır.6

Ev hanımından, memuruna, generalinden,
profesörüne, toplumun çok çeşitli katmanlarından,
eğitimlisi-cahili, fakiri-zengini hiç farketmeden bir
yığın insan, Gülen Cemaati’nin öne sürdüğü, dini,
çıkarlarına perde eden söylemlere inanmış ve bu
yanlış inançlarının sömürülmesi sonucu, devlete ve
millete
yönelik
ihanet
eylemlerinde
kullanılmışlardır.

İnançlara hoşgörü, ilkelliğe hoşgörü
değildir. Hoşgörüyü hak eden inanç değil, saygıyı
hak eden insandır.

Yarın, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik
benzer terör tehditlerinin, Fethullah Gülen Cemaati
dışındaki diğer dini tarikat ve cemaatlerden de
gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bugün,
bir başka cemaatin, insanların dini hislerini
suistimal ederek, kendi müritlerini, devlete ve
millete yönelik başka ihanet eylemlerine sevk
etmeyeceklerinin bir garantisi var mıdır?

Fethullah Gülen Cemaati ve Diğer Cemaatler
Üzerine
30 Kasım 1925 tarihli “Tekke ve
zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile
birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun” ile
Türkiye’de her türlü dini tarikat yasaklanmıştır.
Yasa bu noktada çok açıktır ve bugün de hala
yürürlüktedir.

Sadece bu ibret tablosu dahi en başta
bahsettiğimiz anlamıyla laikliğin önemini,
inançlara hoşgörünün sınırlarının neresi olduğunu
ve “Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve
türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve
ilgasına dair kanun”un, asırlardır milletin temiz
hislerini sömüren bu din tacirlerine karşı ne denli
hayati bir mücadelenin aracı olduğunu gözler
önüne sermektedir.

Ancak, art niyetli kimselerce yasanın
gereğince uygulanmaması sonucunda, Türkiye’de
tarikat ve cemaat yapılanmaları hortlamış ve bugün
sayıları yüzleri aşan bir halde, toplumun ve
devletin olmadık kısımlarına sızmışlardır.
Bunlardan en bilindik olanı, hiç şüphesiz
son dönemde gündemde sıkça yer alan Fethullah
Gülen Cemaatidir. Aslında 30 yıla yakın süredir,
kim oldukları ve amaçları tüm kamuoyunca
bilinen, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu gibi
aydınlarca yarattığı tehlikelere dikkat çekilen bu
oluşum, birileri tarafından, kasten göz ardı edilmiş
ve devlet içerisinde kadrolaştıkları ve yabancı
emperyalist devletlerle olan ilişkileri sanki
bilinmiyormuşçasına,
faaliyetlerine
göz
yumulmuştur. Yakın zamanda iyice palazlanan bu
terör örgütü, bu ihanet çetesi, en sonunda 15-16
Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi trajedisinde
başrol oynamışlardır.

Gelin burada, Niyazi Berkes’in şu sözlerine
kulak verelim:
“Laiklik bir din savaşının değil, bir siyasal ideoloji
savaşının ürünüdür. Dinsel değil, siyasal bir
sorundur. Laiklik bir yandan çağdaşlaşma karşıtı
bir din sömürücülüğü ideolojisine, diğer yandan
onu dışarıdan yürütmek isteyen siyasal güçlere
karşı ulusal varlığın bağımsızlığı, kişi olarak
vatandaş özgürlüğü ilkesidir.”7

Laiklik, Bir Zorunluluktur

Fethullah Gülen Cemaati’nin Türkiye
Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmayı amaçlayan dış
destekli bir “terör örgütü” olduğu yaptıkları
eylemlerle aşikardır. Ancak, örgütün son dönemde

Alman
filozof
Nietzsche’nin
beğendiğim bir deyişi vardır:
8
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“Yaşamın ağırlık noktası, yaşamın içine değil de
‘öte’ye -hiçliğe- yerleştirildiğinde, ağırlık noktası
toptan kaldırılmış demektir.”8

hoşgörü” ilkesi de bir retoriğin ötesinde, bir
gerçekliğe dönüşecektir.
Ancak yaygın bir tartışma konusu olduğu
için bitirmeden evvel şuna da değinmek gerekir;
laiklik sonucu, dinlerin, dünyevi işlere
müdahalelerinin
engellenmesi,
birtakım
kimselerde dinin ortadan kaldırılması gibi
algılanmaktadır. Bu tamamen yanlış ve istismarcı
kimi çevrelerce maksatlı olarak üretilen bir
önyargıdır. Laikliğin ve laiklik taraftarlarının,
dinleri ortadan kaldırmak gibi bir ihtirasları yoktur.
Bilakis laiklik, dinin, kişinin vicdanında, saygın bir
şekilde muhafaza edilmesi taraftarıdır. Laikliğin
karşıt olduğu şey, din adı altında dünyevi hırsların
peşinde koşanlar ve dini bu hırslarına kılıf olarak
kullananlardır. Ve eğer birilerince, laikliğin
uygulamaları, dinlerin ortadan kaldırılması gibi
algılanıyorsa, meselenin kaynağını laiklikte değil,
o birilerinin, dünyevi işlerden uzaklaştırıldığında
yok olma noktasına gelen manevi teselliden
yoksun, garip inançlarında aramak gerekir.

İnsanların, ahiret inancı ve buna dair
hazırlıkları ile, dünyada var olan biricik hayatın
gereklerini birbirine karıştırmaması gerekmektedir.
Din, bir vicdan meselesi ve kişisel bir teselli olarak,
insanların yüreğinde hak ettiği saygın yerinde
kalmalıdır. Oysa, dünyevi her mesele, ancak
dünyevi usuller ile çözülebilir. İnsanlar,
çalışmalarında
bu
gerçeği
göz
önünde
bulundurmak zorundadır. Hiçbir savaş dua ederek
kazanılmaz, savaşı kazanmak için askerlik becerisi
gerekir. Ekonomi, şansa-kadere yönetilmez, bunun
için ekonomi prensiplerini uygulamak gerekir.
Denize giren bir insanın, suda batmaması için
tanrıya yakarması değil, kulaç atması kafidir. Bu
gibi, örnekleri çoğaltılabilecek pek çok davranış,
yani dünyevilik, yani din işleri ile dünya işlerinin
bağlantısız yürütülmesi, yani dünyevi işlerde
dünyevi usullerin uygulanması, en mutaassıp
olduğu iddiasındaki bireyler ve toplumlar
tarafından dahi zaten bilinçsiz bir şekilde her gün
tekrarlanmaktadır.
Ancak, ilerleme ve barış içinde bir düzen
için bu yeterli değildir. Zira, inanç, nesnel değil,
bütünüyle öznel bir kavramdır. Ve öznel
kanaatlerin, nesnel doğrulara müdahil olmak çabası
pek mahsurludur ve tarihte pek çok örneği
görüleceği gibi çatışma ve kargaşaya neden
olabilmektedir. Ayrıca, bu öznel kanaatlerin,
rasyonellikten son derece uzak olması da
mümkündür.
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İSLAMİYET

VE

TÜRKİYE

BAĞLAMINDA

LAİKLİĞİN
GELİŞİMİ
DOĞURDUĞU SONUÇLAR

VE

Deniz YÜCE

Eğitim hayatımız boyunca laikliği; “din ve
devlet işlerinin birbirinden ayrılması” olarak dar
anlamda ve yetersiz bir şekilde bilmişizdir. Ötesini
kurcalamaya ya üşenmişizdir ya da işimize
gelmediğinden dolayı hiç ilişmemişizdir. Halbuki
başkalarına havale ettiğimiz bu konuyu toplum
olarak en çok önemseyen ve sahip çıkan biz
olmalıydık. Bu yazıda, konuyu daha kapsamlı bir
şekilde ele alacağız. Bunu yaparken de özelde
Türkiye – İslam ilişkisi çerçevesinde kalacağız
ancak yer yer İslamiyet – Hristiyanlık veya Türkiye
– Batılı ülkeler arasında karşılaştırmalara yer
vereceğiz.

değişen koşullara uygun yeni kurum ve kuralların
konulmasını zorlaştırmakta, hatta engellemektedir;
2) Dine dayalı devlet, iktidardaki “tek inanç”ın
dışındaki inanç gruplarına aynı hakları tanımadığı
için, farklı inançtan toplum kesimlerinin “barış
içinde” yaşamaları olanağını büyük ölçüde ortadan
kaldırmaktadır. (Din ve mezhep savaşlarını
kolaylaştırmaktadır.)³ Din temeline dayalı bir
devlet, ister istemez “tek doğru”yu temsil ettiğini
öne sürer. Bu nedenle de, o “tek doğru”yu kendisi
gibi anlayıp yorumlamayana bile hoşgörü
göstermez, gösteremez. Örneğin Osmanlı Devleti,
başka dinden olanlara belirli bir hogörü gösterip,
kendi dinlerinin gereklerini yerine getirmelerine
izin verdiği halde, Müslüman Türk halkına aynı
hoşgörüyü göstermemiştir. (⁴) Müslüman olmayan
topluluklara gösterilen hoşgörü, Sünni olmayan
Müslümanlara gösterilmiyordu. (⁵) Osmanlı
İmparatorluğu’nda dinsel hoşgörü vardı, laiklik
yoktu. (⁶)

Öncelikli olarak laikliğin Türk Devrimi
sonrasında kurulan yeni devlet için öneminden
başlayalım. Laiklik kaçınılmaz şekilde ana prensip
olarak kabul edilmiştir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri Kemalist Devrim’in egemenlik
kaynağını gökten yere indirerek değiştirmesidir.
Cumhuriyet rejiminin sigortası, diğer beş ilkenin
dayanağı ve kurulmak istenen demokratik sistemin
üzerinde şekilleneceği bir temel olmuştur.

Laik toplumun kimi özelliklerini de şöyle
özetleyebiliriz: a) Yanılgısız ve kutsal bir üst
otorite yokluğu; b) toplum kurallarının ve
değerlerinin bölüşümlü ve otonom olması c) özel
kişi için davranma ve karar verme özgürlüğü,
yararlık ölçülerine uygun ölçülerin benimsenmesi;
d) gelenek kavramı karşıtı olarak değişme
kavramının üstünlüğü. (⁷)

Modern laik devletin benimsediği görüş, dinin
kişisel vicdan inancı sorunu olduğu görüşüne
dayanır. (¹) En üst ilke, kişilerin inanç özgürlüğünü
korumaktır. Gerçek laikliğin anlamı da budur.(²)
Laikliği günümüzde “çağdaş toplumlar” için
vazgeçilmez kılan iki temel neden var: 1) Dine
dayalı devlet, özgür düşünceyi, bilimsel gelişmeyi,
10
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Bu genel girişin ardından, laikliğin bugün hala
ülkemizde tartışılan öncelikli konulardan biri
olduğundan yola çıkarak dinsel sorun olarak
gösterilmesi üzerinde duralım. Bu konu soğuk
savaş ertesinde gerek içeride gerek dışarıda yoğun
olarak gündeme gelmiş, bazı görüşler Türkiye’nin
laiklikten vazgeçip İslam’ın liderliğine soyunması
gerektiğini söyleyerek “Ilımlı İslam” gibi
kendilerince kullanışlı bir “ucube” ortaya
çıkarmışlardır.
Bu
cümlenin
sonunda
söyleyeceklerimiz, konunun dinsel bir sorun
olmadığını ortaya koyacaktır: “İslamlık bir kişi
inancıdır, bir devlet bir toplum inancı değildir.
İslamlığa özgü bir devlet biçimi dogması yoktur.
Din bir anayasa kaynağı olmadığı gibi, devlet
kanunları da hiçbir zaman değişmez kanunlar
sayılmaz. Halk yığınlarıyla devlet arasındaki
bağlılık din bağı olmaktan çıkınca onun yerini
ulusal demokratik örgütleme bağları alacaktır.
Henüz bütünüyle çözümlenmemiş olan bu sorun,
soyut anlamda bir din sorunu değil, siyasal bir
sorundur.”(⁸)

Laiklik prensibinin ortaya çıkışı, geçirdiği
evreler ve bugün geldiği nokta farklı toplumlarla,
farklı dinlerle ilişkilerinden dolayı değişkenlik
göstermiştir. Bu konuda Hristiyanlık ve İslamiyet
arasındaki farklılık üzerinde de ayrıca durmamız
gerekir.
İlk
olarak
şunu
söyleyebiliriz;
Hristiyanlıkta kilise dini bir otoriteyi temsil
ederken İslamiyette buna benzer bir dini otorite
oluşmamıştır ve örneğin Türkiye’de din devlet
kontrolü altında tutulmak istendiğinden dolayı
devlet hizmeti olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla
bu hizmeti verenler de devlet tarafından
görevlendirilen bir anlamda kamu personelidir.
Ancak Hristiyanlıkta bağımsız bir kilise ve ona
bağlı ruhban sınıfı vardır. Kontrol devlette değildir.
“... Laikliğin gerçekleştirilmesi bakımından
hıristiyanlıkta ortaya çıkan bir sakınca,
müslümanlıkta yok. Özellikle Ortaçağ boyunca İsa’nın yerini almak- iddiasıyla gücünü arttırmak
yoluna giden kilise, hükümdarlardan da ağır basan,
‘devlet içinde devlet’, hatta “devlet üstünde devlet’
niteliği taşıyan kocaman bir kuruluş haline
gelmişti. Bu nedenle, hıristiyanlık dünyasında
laikliğin çeşitli aşamalarında atılan her adım o
büyük güçle uğraşmak zorunda kaldı. Oysa,
müslümanlığın yapısı ve inançları, hiyerarşik
düzene göre içinde örgütlenmiş bir din kuruluşun
meydana çıkmasına elverişli olmadığı için laiklik
davasının
bu
yönü
daha
kolaylıkla
gerçekleşebiliyor; çünkü devlet gücüne karşı
uğraşacak, direnecek ayrı bir örgüt yok. Ama
bunun yanında, müslüman bir topluluktaki din
hizmetlerini devlet hizmetlerinden kesin olarak
ayırmak da pek güç. Daha doğrusu, böyle bir yola
gidildiği zaman, Hıristiyanlıkta kilise varlığının
ortaya çıkışı gibi, devletten ayrı ve ister istemez
ona karşı direnecek bir kuruluşun ortaya çıkışına da
katlanmak gerekiyor.” (¹⁰)

Sadece İslam özelinde değil ancak bütün dinler,
yenilikler ve değişimler karşısında doğası gereği
tutucu bir rol oynar ve işlevini yitirir. Bu konuda
Mustafa Kemal’in takındığı tutum kısmen buna
örnektir. İçinde bulunduğu koşullar gereği, ilk
başta pragmatik olarak “hilafeti ve saltanatı
kurtarmak” söylemini de dillendiren Mustafa
Kemal, ilerleyen zamanda şartlar olgunlaştığında
iki yapıyı da ortadan kaldıran, devlet dini ibaresini
anayasadan çıkarıp laiklik ilkesini yerleştiren kişi
olmuştur ve "Hangi şey ki akla, mantığa, toplum
çıkarına uygundur; biliniz ki o dinimize de
uygundur" çizgisine gelmiştir ki, bunu deist bir
tutum olarak da yorumlayabiliriz. “Din, yeni
toplumsal değişimlerle karşılaşınca bunları
denetleyemez hale gelir. Bu dönem için, her
sorunu çözümleyebilen din, diğer bir dönemde,
bir sistem olmaktan çıkıp, kapalı dar bir sistem
olmaya razı olur. Değişme esnekliğini yitirir.
Böylelikle ne denli incelikli tefsirler yapılırsa
yapılsın, dünya sorunlarının dışında kalır.

Bir diğer önemli husus ise İslamiyetin, din ve
devlet işlerini birleştirmiş olmasıdır. Hem bu
dünyaya hem öteki dünyaya müdahale eder.
Günlük hayatın her evresinde etkindir. İslam dini,
din ile devlet işlerini ayırmak şöyle dursun
bunlarda tam bir kaynaşma getirmiştir. Din,
insanların iç dünyaları kadar devlet içindeki
davranışlarını da tanrısal kurallara bağlamak
amacını güdüyor. Bu alanda laikleştirmeğe doğru
atılacak olan her adım, eninde sonunda dinin
kendisiyle çatışmaya kadar varmaktadır. (¹¹)

Bunun anlamı; Şeriat’ın bunları kendi içine
almaması, kabul etmemesi, daha doğrusu onlar
karşısında kuralı bulunmamamkta olması
demektir. Her değişme sorunu; Şeriat
karşısında değişmez bir din kuralına bağlanır;
Şeriat hukuk kuralları alanı olmaktan çıkar;
sadece din kurallları toplamı olur. Laiklik yani
din alanı dışı sayılacak alanlarla arasında
gittikçe artan ayrılık hatta çatışıklık gelişir.” (⁹)

Dolayısıyla dinde reform söylemi de çatışmaya
yol açıyor. Hristiyanlıkta neyin din dışı olduğuna
karar verecek bir otorite varken İslemiyette böyle
bir durum söz konusu olmaması gerekir. Ancak
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İslamiyette de “durumdan vazife çıkaran sahte
din adamları” aracılığıyla böyle bir otorite
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ne var ki din adamı
söylemi de İslamiyette ruhban sınıfı olmamasından
ve devlet tarafından görevlendirildikleri için
anlamsızlaşmaktadır.

niteliğinde görülmüş ve devletçe bir görev olarak
üstlenilmiştir: Diyanet İşleri Başkanlığı bunun
sonucudur.”(¹²)
1923 Devrimi’ni yapanlar, Batı dünyasında bu
olup biteni biliyorlardı. Öte yandan, kendi
ülkelerinde farklı bir dinsel ortamın da
bilincindeydiler: İslam, Hıristiyanlıktan farklı
olarak, ne din-dünya işleri ayrılığı tanıyordu, ne din
ve devlet ayrılığını; yalnız insan-Tanrı ilişkisi
değil, insanlar arası ilişkiler hakkında da kurallar
ve yasaklar koyuyordu; iktisadi ilişkilerden devlet
yönetimine değin de yayılıyordu bunlar ve din
kuralı oldukları için de kutsaldılar. Bu bağlamda,
devletten
bireye
tanımasını
beklediğimiz
özgürlüğü, İslam, bireye tanımıyordu; bireyin
yaşamının her yönünü sımsıkı kurallara bağlayan
şeriat, özellikler kadın-erkek ilişkilerinde eşitsiz bir
yapı kuruyordu. Bu “bütüncül”, dahası “totaliter”
yapı, onun aynı zamanda bir “devlet dini” ya da
“din devleti” olarak doğmuş olmasından
kaynaklanıyordu.
Ortaçağ
toplumunun
ihtiyaçlarına yanıt vermiş olabilirdi bu kurallar;
ama
çağdaş
toplumun
gereklerine
ters
düşüyorlardı. Dahası, İslam ve İslam dünyası bir
“reform” ve “Aydınlanma Çağı” yaşamamıştı. (¹³)

Daha önce İslam’ın bir kişi inancı olduğundan
bahsetmiştik. Bu yüzden Türkiye’de dinin
toplumsal, ekonomik ve sosyal alandan
soyutlanması amaçlanmıştır. Din, kişinin vicdanına
çekilmedikçe bireysel bir hal almadıkça; İslam
dininin “iki cihanı” birden yönetme eğiliminden
dolayı “eskiye dönüşü ve tutuculuğu” besleyebilir
ve bu alanda “gerici özelliklere sahip toplumsal
bir taban” oluşturabilir. İşte bu kişiler dışarıdan
yapılmak istenen müdahalelerde piyon görevi
görüp rejim aleyhine kullanılacak kesimdir. Daha
net bir şekilde söyleyecek olursak “emperyalizmin
yerli işbirlikçileridir.” Nitekim bugün geldiğimiz
nokta bunun kanıtıdır. Dernek, vakıf, yardım
kuruluşları gibi örgütlenmeler altında sosyal ve
ekonomik alanda nasıl etkinlik gösterdiklerini,
milli eğitime nasıl darbe vurduklarını, milletin
parasını “yardım” adı altında nasıl gasp ettiklerini,
maddi gücü olmayan öğrencilerin bu durumundan
faydalanarak
onları
nasıl
sömürdüklerini,
yurtlarda-evlerde beyinlerini nasıl yıkadıklarını,
siyasal iktidarı ellerine geçirdiklerinde toplumu
nasıl birbirine düşman ettiklerini, “alnı secdeye
değenden zarar gelmez” mantığıyla devletin kilit
kurumlarına sızıp, devleti nasıl işlemez bir aygıt
haline getirip çökerttiklerini yaşayarak gördük.

Batı ile ile kıyaslamayı bir tarafa bıraktığımızda
laiklikle ilgili olarak laikliğin gerekliliği,
kaçınılmazlığı veya Kemalist Devrim’e temel
oluşturması üzerine de konuşmak gerekiyor. Yeni
rejimin mevcut durum ile varmaya çalıştığı nokta
arasındaki arasındaki mesafenin de bu durumda ne
kadar etkili olduğu ayrıca değerlendirilmeli.
Cumhuriyeti kuranların bakış açısı ve amaçlarını
ortaya koyması bakımından şunları söyleyebiliriz:
“Kurulan Cumhuriyet’in hedefi “çağdaş
uygarlığa ulaşmak”tı; çağdaş uygarlığın
felsefesinin temeli ise, “bireyin özgürlüğü ve
kendi geleceğini belirleme hakkı” idi. Bireyin
özgür olması ve yaratıcı gücünü ülke ve insanlık
yararına kullanabilmesi için de, “dinsel
baskılardan kurtarılması” gerekiyordu. Bu,
“bireysel özgürleşme”nin ana koşulu idi. İşte
bunu sağlayacak yapısal dönüşümün anahtarı
laiklikti. Böylece laiklik, yalnızca “din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir
ilke” değil, “dünya yaşamının din kurallarının
etkisinden kurtarılıp, bilim ve aklın egemenliğine
bırakılması”; onun yanısıra da, “dünya
sorunlarına akılcı ve bilimsel bakış açısı getiren
bir yaşam biçimi”ydi; “dogmalarla bağdaşmayan
ve onları reddeden bir niteliği” vardı laikliğin. Öte
yandan, “aklı önemseyen ve eleştirel düşünen
çağdaş yurttaşlar” yetiştirmenin yolu da laiklikten
geçiyordu. Sonuç olarak laiklik, Türk

Yeni rejimin kuruluşunda laiklik ilkesinin
uygulanma biçimini Batı ile karşılaştırdığımızda şu
şekilde yorumlayabiliriz: “Batı’da sorun,
yüzyıllarca süren bir gelişmenin sonunda
çözülmüş ve üstelik sosyal bir onaya da kavuşmuş
ve kökleşmişti. Bizde böylesi bir yeğleme
olmadığından, bunun, devrim uğruna “tepeden”
yapılmasından başka çare yoktu. Bu davranışın
yadırganacak ya da kınanacak bir yönü de yoktur.
Kendi temelini “bilim”e, “akla” ve özgürlüğe
dayandırma iddiasıyla siyaset sahnesine çıkanlar,
ister istemez dinin dünyasal ilişkilere uzanan
alanını daraltmak zorundaydılar; politik eylemin
alanını genişletmek için bu şarttı. Yapılanlar da
işte bu gereğin sonucudurlar.
Ancak hatırlatmalı da: Bu yeğleme yapılırken,
din kurumunu büsbütün kaldırmak ya da özünü
değiştirmek, kimsenin aklından bile geçmemiştir.
O kadar ki, din, inanç olarak bireyin vicdanına
terk edilirken; genel din hizmetlerinin yerine
getirilmesi de, eskisi gibi bir kamu hizmeti
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Aydınlanmasının temeli idi ve bütün bir sistemin
varlığı ona bağlıydı.

gereksinmelerine ters düşürek toplum için
giderilemeyecek bir köstek ve cendere
oluşturmasından ötürü, toplum yaşamını geriliğe
ve
devleti
çökmeye
mahkum
edeceği
kuşkusuzdur.” (¹⁶)

Laiklik, yalnız devleti değil, bireyi ve toplumu
da yeniden biçimlendirme görevini yüklenince,
ister istemez “radikal” ve “militan” bir renge
bürünecekti. Bunun bir sonucu da şu oluyordu:
Dinle devlet birbirinden ayrı olacaktı, din devlet
işlerine karışamayacaktı ama, devlet din işlerine
– özüne olmasa da – sosyal çıkarlar adına
karışabilecekti; Diyanet İşleri Başkanlığı, bu
misyonla da kurulmuştu.” (¹⁴)

Yukarıda Muammer Aksoy’un bahsetmiş
olduğu “14 yüzyıl önceki koşullar için
öngörülmüş hukuk kuralları” şeriat kurallarıdır.
Şeriat kurallarının ne olduğu ve nasıl oluşturulduğu
üzerine Niyazi Berkes’in açıklaması da gayet
açıklayıcı olacaktır: “Şeriat olarak geliştirilen ve
sistemleştirilen kuralların çoğu Kuran'ın
kendisinden alınmış değilse de böyle bir
yaklaşımı haklı gösterecek görüş Kuran'da
zaten vardı. Şeriatın mimarlarının tek yaptığı iş,
Tanrı hukukunu İslam ümmetinin yaşamının
her yanına uyacak biçimde genişletecek
kuralları ve bu kuralların inançlara uyan
metodolojisini getirmek olmuştur. Temel ilke şu
olacaktı: Peygamber'e gönderilen gerçeğin
temeline dayanılarak, onun tarafından konmuş
bir hukuk olarak ileri sürülmesi. Doğru yol
(şer') Tanrının iradesinden başka bir şey
olamazdı. İnsan istekleri, insan düşünü, onlar
için kurallar konması işinin dışında kalacaktı.
Onlar, ancak Tanrının bir 'hikmeti' olabilirdi.
İnsan bu hikmetin nedenlerini bilemezdi. İnsan
ancak 'taat' eder” (¹⁷)

Ve bundan dolayıdır ki aslında laiklik prensibi,
Türkiye’de hiçbir zaman din ile devletin mutlak
ayrılığı olmamıştır. Din, devletin kamu hizmeti
olarak benimsediği bir konudur. Siyasal iktidar,
tarihi tecrübelerin ışığı altında, dini suistimalden
korumak ve dini çevrelerin siyasal ve sosyal
vesayetini önlemek gayesiyle, din işlerini kontrolü
altında tutmuştur. (¹⁵)
Hukuk ve Türk Anayasaları bakımından
laikliğin önemi kavramamız açısından durumu şu
şekilde açıklamak yerinde olacaktır: “Hukuk ve
Devlet düzeninin (Osmanlı İmparatorluğu’nun
çöküş nedenini oluşturan dinsel kurallara, yani
nakillere değil) akılla ve çağdaş bilime
dayanmasını sağlayan laiklik ilkesi, “yüzyıllar
boyu şeriat kurallarının egemen olduğu bir
imparatorluğun
mirasçısı
yeni
Türkiye
Cumhuriyeti’nde, Batı’da taşıdığından çok daha
kapsamlı bir anlama ve işleve sahiptir:
“Atatürk’ün
ve
Türk
Anayasalarının
benimsediği laiklik ilkesi”, bir yönü ile, kişilerin
vicdana ve ibadet özgürlüklerini güvence altına
aalıken, öteki yönü ile de, Türkiye Cumhuriyeti
bakımından özel bir anlam ve olağanüstü bir
önem taşıyan, “Toplumsal düzenin akla, bilime ve
halkın istencesine (iradesine) dayanması”
kuralına güvence kazandırmıştır. Laiklik
ilkesinin bize özgü bu ikinci yönü, “İman ve
ibadetile hiçbir ilgisi bulunmayan ve yalnızca
toplum yaşamının düzenlenmesine ilişkin dinsel
kaynaklı
kurallar”ın
hukuksal,
siyasal,
ekonomik, eğitimsel ve sosyal sorunların
çözümünde, artık asla egemen olamamalarını,
hatta hiçbir suretle etkinlik gösterememelerini
öngörmektedir. Geçmişten gelen olumsuz birikim
ve İslam dininin hayatın her alanına el atan
niteliği nedeniyle de, laiklik ilkesinin bu ikinci
yarısıi yeni Türk Devleti bakımından vazgeçilmez
ve yaşamsal bir değer taşımaktadır. Zira 14 yüzyıl
önceki koşullar için öngörülmüş hukuk
kurallarının, yüzyıllar sonrasının bambaşka
koşullarında dahi uygulanmalarının zamanın

Türkiye’nin nüfusunun çoğunluğun Müslüman
olmasına
rağmen
Türklerin
geçmişteki
inanışlarının gelenek ve göreneklerin etkisiyle laik
sisteme geçmesi ve diğer Müslüman toplumlara
öncülük etmesi de dikkat çekmiştir. Bu konuda
Muhammed İkbal şunları söylemiştir: “(Türkiye)
Müslüman ülkeler arasında dogmatik kisveden
kurtulmak için silkinen ve kendi benliğinin
bilincine kavuşan ilk ve tek ülkedir... Diğerleri
eski değer ölçülerini ve geleneklerini mihaniki
şekilde sürdürmekte iken, Türkiye yeni değerler
peşindedir...” (¹⁸)
Aslında radikal tavrı ve açık sözlülüğüyle
dogmatik düşünceyi en keskin en sert şekilde
eleştiren Muammer Aksoy ve Turan Dursun ile
birlikte laikliğin en ateşli savunucusu İlhan
Arsel’in şu söylemi daha da anlamlı hale geliyor:
“Söylemeye gerek yoktur ki, getirdiği ‘yeni değer’
ölçülerinin başında din rehberliği yerine akıl
rehberliği gelir: ‘Hayatta en hakiki mürşid
ilimdir’ derken ‘ilim’ deyimini Kur’an hükümleri
ya da hadisler olarak değil, müspet aklın ortaya
vurduğu ve genellikle Kur’an ayetlerine ve
hadislere ters düşen şeyler olarak anlamaktaydı.
Oysa ki İslami anlayışa göre her türlü ilim Tanrı
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ve peygamber sözlerinde yatmaktaydı ve aslında
ilim demek, ‘Kur’an’ demekti. Örneğin
Muhammed, ‘İlmi Çin’de de bulsanız arayın’
derken bunu kastetmişti. Ona göre Kur’an’a
aykırı hiçbir şeyi ‘ilim’ saymamak gerekirdi.

konuşurken demokrat olur, çağdaş olur; ama yine
de fırsat kollar, sırası gelince ortaya çıkar
yapacağını yapar. (²¹)
Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet idaresi
konusunda söylemiş olduğu ve bugün hala
tartışılan özellikle de bu söylem üzerinden
kendisinin Müslüman mı değil mi, deist mi yoksa
ateist mi olduğu tartışması yürütülen bir sözü ile
yazıyı noktalayalım. Ancak şunu belirtmekte fayda
var. Ne bizim ne de yazının amacı Atatürk dahil hiç
kimsenin inanıp inanmamasını ispat etmek değil.
Dolayısıyla okuyucu da yazının genelinden sapıp
sonuçsuz ve gereksiz bir tartışmaya düşmemelidir.
Türk toplumu açısından Atatürk’ün bu toplum için
ne yaptığı önemlidir. Dolayısıyla Atatürk’ün inanıp
inanmaması yaptıklarının değerini azaltmaz. Bu
sadece Atatürk için değil tüm insanlara bakış
açımız olmalı. Bu kısa hatırlatmadan sonra
konumuza geri dönüp sözü paylaşalım: “Dünyaca
bilinmektedir ki, bizim devlet idaresinde ki ana
programımız CHP programıdır. Bunun
kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi
aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipleri
gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla
asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten
ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan
almış bulunuyoruz.”

İşte Atatürk, din verilerinin (ve daha açık
konuşmak gerekirse Kur’an’ın) ‘üstünlüğü’ fikri
yerine aklın üstünlüğü fikrini getirmekle ve devlet
ve hükümet sistemini bu anlayış üzerine bina
etmekle, her şeyden önce teokratik zihniyeti
yıkmış oluyor ve Türk toplumunun değer
ölçülerini çağdaş düzeyde kılıyordu.” (¹⁹)
Günümüzde ılımlısından tutun da en radikaline
İslamcıların laikliğe karşı tutumları, ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmaları, laik düzeni
dinsizlik olarak görmeleri ve sanki laik düzen
bireyin ibadetini yapmasını yasaklıyormuş gibi
toplumda bir algı yaratmasının amacı sadece bir din
hatta bir mezhep özelinde özgürlük talebi, aslında
kendi uydurdukları dini topluma dayatma
çabasıdır. “Demokrasi ve laiklik, insanların
inançlarına göre yaşamalarına, inançlarının
gereğini yerine getirmelerine engel değil. Böyle bir
toplumda, insanlara namaz kıldıkları, oruç
tuttukları,
camiye
gittikleri
için
baskı
uygulanamaz. Öyleyse köktendinci akımlar niçin
laikliğe ve demokrasiye karşı çıkıyorlar? Bu
sorunun da yanıtı açık: Bu akımlar kendiler için
özgürlük istemiyorlar; başkalarının da kendileri
gibi davranmaya zorlanması hakkını, yani
başkalarının özgürlüklerinin ellerinden alınacağı
bir düzen istiyorlar. O düzeni bir kez kurduktan
sonra da, değiştirilmesine izin vermemeyi “doğal”
sayıyorlar.” (²⁰)

Bu söz, yazının daha önceki kısmında
bahsedilen Mustafa Kemal’in dine bakış açısının
zamanla nasıl değiştiğine ve nereden nereye
geldiğine
dair
önemlidir.
Bu
konuda
söyleyeceklerimize geçmeden önce yine kısa bir
hatırlatma yapmakta fayda görüyoruz. Atatürk’ün
ve Türk Devriminin Fransız Devrimi’nden ziyade
laiklik konusunda Türk tarihinde farklı yerlere
dayandırmak
uğruna
zorlama
yorumlara
başvurmanın bir anlamı yoktur. Türk Devrimi’nin
Fransız Devrimi’nden etkilendiği çok nettir ve
Atatürk’ün de bu konuda söylemini bulmak
mümkünür. Ayrıca şunu da belirtelim; Atatürk’ün
Kemalist Devrim ile gerçekleştirdiklerinin 200
yıllık bir oluşma ve tartışma geçmişi vardır, yapılan
devrimler köklerini buradan alır. Dolayısıyla
gerçekleştirilen toplumsal devrimlerin, 1923
yılından sonra bir anda Atatürk’ün aklına gelmiş
gibi anlamsız bir çabaya da gerek yoktur.
Atatürk’ün buradaki en büyük etkisi iyi bir
stratejist olması ve yapmak istedikleri için doğru
zamanı
bekleyip
ardından
kararlılıkla
düşüncelerini uygulamaya geçirmesidir. Biliyoruz
ki Atatürk aynı zamanda iyi bir eylem adamıdır.
Konuyu
sonlandırmak
adına
yukarıda
bahsettiğimiz sözü şu şekilde açıklamak yerinde
olacaktır: “Fransız Devrimi’nin açık tutumu

Muammer Aksoy’un öldürülmesi üzerine Turan
Dursun, Kışlalı’nın yukarıdaki tezini bir adım daha
öteye götürüyor. Sanki bugün yükselen radikal
İslam’ı ve yarattığı terörü o günlerden görmüş gibi
şunları söylüyor: “İslam aşamalar belirlemiştir,
önce mümaşat [uysallık-uyumluluk] aşaması
vardır. Yani İslam, inananlarına, “Biz gelinceye
kadar barış içinde birlikte yürüyeceksiniz” der.
Muhammed’in ilk zamanlarında bu yapılmıştır.
Köprüler atıldıktan sonra kıran kırana bir savaş
olmuştur... İslam’ın bu mekanizması içinde
bağımsızlık da yaşamaz. İslam bundan sonra
cihat dönemine, yani doğrudan vurma, saldırma,
kırma, öldürme aşamasına geçer. Fakat bu
aşamalar ülkelere ve şartlara göre değişir.
Türkiye’de
mümaşat
şimdiye
dek
bırakılmamıştır. Türkiye’nin kendine özgü bir
yapısı vardır... Laik ortam içinde İslamcılar ancak
mümaşat
yolunu
seçebilirlerdi.
Sizinle
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vardır bu sözlerde; burada da gökten yere
inilmiştir. Jean-Jacques Rousseau’nun “toplum
dini”nde olduğu gibi, Atatürk’te de dinin,
“toplum çıkarı”ndan hareketle tanımlandığını
görüyoruz: Atatürk’e göre, “hangi şey akla,
mantığa, toplum çıkarına uygundur, biliniz ki o
bizim dinimze uygundur”; Rousseau, “ din son
derece yalın olmalıdır” derken, Atatürk de, “dinin
icabatını öğrenmek için şundan bundan ders ve
akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın,
babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler
bile, dinimizin esasatını anlatmaya kafidirler”
demektedir. Açıktır ki, böylesi bir din anlayışı,
Kutsal Kitap’ı, sünnet’i, icma ve kıyasıyla bir
bütün olan “İslam dini”nden pek farklıdır:
Atatürk’ün tanımlamak istediği din, modern bir
toplumun kabullendiği ve reddettiği değerler
bütünüdür; kişinin aile çevresinde ya da,
Atatürk’ün başka bir konuşmasında değindiği
gibi, laik eğitimin egemen olduğu okulda
öğreneceği “din”, ancak böyle bir “din”dir.

KAYNAKÇA

Cumhuriyet’i kuranların bakışı, günümüzde
din konusunda çözümün ne olduğu bahsinde çok
önemli ipuçları ve örnekler veriyor. Şöyle
özetleyebiliriz bunları: Devletin resmi dini yoktur,
öyle olduğu için de, devlet, herhangi bir dinin
propaganda ve eğitimine araç edilemez; din,
devlet yaşamının bütünüyle dışına çıkarılmıştır.
Öte yandan, hangi alanda olursa olsun, din
ilkeleri ile çatışılan her yerde, günün
ihtiyaçlarına ve aklın söylediğine göre hareket
edilmiştir; çünkü, “on dört yüzyıl önceki zamanın
ve ortamın ihtiyacına göre lüzumlu ve yeterli
görülmüş esasların yerine, bugün birçok çeşitli
kanunlar veya usuller konulması zorunluluğu
görülmüştür.” (²²)

(¹⁵) Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı sf. 171

(¹) Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik sf. 22
(²) a.g.e. sf. 23
(³) Ahmet Taner Kışlaı, Siyasal Sistemler sf. 77
(⁴) a.g.e. sf. 73
(⁵) a.g.e. sf.75
(⁶) a.g.e. sf.68
(⁷) Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik sf. 28
(⁸) Niyazi Berkes, Atatürk ve Devrimler sf. 166-167
(⁹) a.g.e. sf. 20-21
(¹⁰) Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş sf. 253
(¹¹) a.g.e. sf. 252
(¹²) Server Tanilli, Din ve Politika sf. 57
(¹³) a.g.e. sf. 55-56
(¹⁴) a.g.e. sf. 59

(¹⁶) Muammer Aksoy, Laikliğe Çağrı sf.5
(¹⁷) Niyazi Berkes, Felsefe ve Toplumbilim Yazıları sf. 62
(¹⁸) İlhan Arsel, Şeriat Devleti’nden Laik Cumhuriyet’e sf.
716
(¹⁹) a.g.e. sf. 716
(²⁰) Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler sf. 81
(²¹) Turan Dursun, Kontrgerilla mı İslamcılar mı? (İkibine
Doğru, 4 Şubat 1990)
(²²) Server Tanilli, İslam Çağımıza Yanıt Verebilir mi? Sf.
169
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ATATÜRK, İSLAM VE LAİKLİK

Doç. Dr. Hasan AYDIN
laiklik ilişkisi konusunda doyurucu
söylemek pek kolay gözükmemektedir.

“Atatürk, İslam ve Laiklik” ilişkisi
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze, sürekli
tartışma konusu yapılmıştır. Kimileri İslamın
doğuş koşullarından kaynaklanan siyasal doğasına,
Hz. Muhammed’in devlet kurucu vasfına ve siyasal
içerikli ayetlere işaret ederek İslamın laik bir
sistemle uyuşmasının mümkün olmadığını
savunmakta, kimileri ise, hangi din olursa olsun
laik sistemle barışık yaşayabileceğini ileri
sürmekte, hatta laik sistemi, dinsel-mezhepsel
çoğulculuğun temeli saymaktadır. Türk düşün
dünyasında, sorunun tümüyle çözümlenmiş
olduğunu söylemek olası değildir; zira kimi
muhafazakâr ve dini çevrelerde, dinsel içerikli
yayınlarda ve medyalarda laik sisteme yönelik
dinsel eleştiriler hala devam etmektedir. Özellikle
muhafazakâr iktidarlar döneminde, sorunun daha
fazla tartışmaya açıldığını, laiklik karşıtı
söylemlerin daha fazla yoğunlaştığının altını
çizmek gerekir. Kimi muhafazakâr ve dindar
kesimlerin Atatürk’e yönelik hemen tüm
eleştirilerinin merkezini, geçmişten günümüze
laiklik oluşturmuştur.

şeyler

Bana öyle geliyor ki, laiklik kavramını ele
alırken, ünlü felsefe tarihçimiz Ahmet Arslan’ın
haklı olarak belirttiği gibi, öncelikle laikliğin
birbiriyle az çok ilintili olmakla birlikte, iki farklı
algılanışını birbirinden ayırmak gerekmektedir.
Bunlardan ilki, laikliğin “total”, bir başka deyişle
bütüncül kavranışı; ikincisi ise, laikliğin, “salt bir
siyasal sistem” olarak algılanışıdır. Eğer laikliği,
evren ve evrendeki varlık, nesne ve olaylara salt
insansal olanaklarla yönelmek; onları, maddi ve
nesnel ilişkileriyle kavramak ve öylece anlamak
şeklinde tanımlarsak, laikliği total, yani bütüncül
bir bakışla ele almış oluruz. Bu bakış doğal olarak
insan odaklı bir ontoloji ve epistemoloji var sayar.
Böylesi bir laiklik kavrayışı, tümüyle insan odaklıdünyevi bir paradigmayı (düşünsel çerçeveyi)
imler ve bu paradigma, doğrusunu söylemek
gerekirse, sadece İslam’la değil, hiçbir dinle
kolayca bağdaştırılamaz. Çünkü laikliğin bu türden
kavranışı, tepsentrik bakışın olmayacağını savunur;
doğal olarak kutsalın da insan ürünü olduğunu ileri
sürer. Laikliğin bu total/bütüncül algılanışı, insanmerkezlilik,
karşıtı
ise
Tanrı-merkezlilik
(teosentrizm) olarak nitelenebilir. En ilkelinden en
gelişmişine değin, tüm dinler, evrene ve evrendeki
varlık, nesne ve olaylara, belli bir kutsalın
penceresinden
bakar.
Çoktanrıcılıkta,
bu
pencerenin birden çok gözü (yani Tanrıları),
tektanrıcılıkta ise, bir tek gözü (bir Tanrı) vardır.
Tektanrıcı olarak bilinen Yahudilik, Hıristiyanlık
ve İslamiyet, metafizik (fizikötesi) tutamakları
açısından ele alındığında, ortak bir düşünsel
çerçeveye dayanır. Bu çerçeve, görülür ve

Gerçekten, laiklik ve İslam uzlaşamaz mı?
Ben bu yazımızda, güncelliğini sürdüren anılan
sorunsala farklı bir perspektiften bakarak olgusaltarihsel temelde bir yanıt aramak istiyorum.
Yanıtını aradığım söz konusu soruya, tutarlı ve
olgusal temellere dayanan bir yanıt verebilmek
için, öncelikle laiklik kavramını çözümlememiz,
laikliğin
nasıl
doğduğuna
ilişkin
kimi
belirlenimlerde
bulunmamız
gerekmektedir.
Kavramsal çözümleme ve laikliğin doğuşuna
ilişkin kimi belirlenimlerde bulunmadan İslam ve
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görülmez tüm olguları, yani evrendeki her şeyi,
onun her parçasını şu ya da biçimde Tanrı ile
ilintilendirilir. Bu çerçeve bir paradigmayı ifade
eder; bu ise Tanrı-merkezli (teosentrik) bir
paradigmadır.

soruya, iki temel yanıtın verildiği görülür. “İlk
yanıt, temelde tüm tektanrılı dinlerin din ve dünya
ayrımına yer vermediği; her tektanrılı dinin şu ya
da bu biçimde, dünya işlerine tanrı-merkezli
paradigma gereği düzenlemeye yöneldiğidir. İkinci
yanıt ise, tektanrılı bir din olarak Hıristiyanlık’ın
din ve dünya işlerini düzenleme açısından,
Yahudilik ve İslamiyet’ten farklı olduğudur. Bu
yanıtı benimseyenlere göre, Hıristiyanlık özde din
ve dünya işlerini birbirinden ayırmıştır; teokrasi
karşıtı olarak algılanan laiklik, bu nedenle
Hıristiyan ülkelerde ortaya çıkmıştır. Laiklik,
Hıristiyanlık açısından ele alındığında, bir öze
dönüş hareketidir. Çünkü Hıristiyanlık, ‘Sezar’ın
hakkı Sezar’a, Tanrı’nın hakkı Tanrı’ya’
demektedir. Oysa İslam ve Yahudilik, hayatın tüm
cephesini düzenlemeye yönelmiş bir dindir; bu
dinlerin yaygın olduğu ülkelerde laikliğin
benimsenilmesi, dine aykırıdır.” Acaba bu iki bakış
açısından hangisi daha gerçekçidir? Bu soruya
doğru bir yanıt bulabilmek için Yahudilik ve
İslam’dan farklı olduğu söylenen Hıristiyanlık
üzerindeki bakışımızı bir parça netleştirmeliyiz.

Eğer düşünce tarihi irdelenirse, laikliğin
total/bütüncül algılanışının, büyük ölçüde
materyalist ve hümanist düşünen insanlar
tarafından benimsendiği; fakat böyle bir
düşüncenin, Batı dahil, dünyanın hiçbir yerinde
kitlesel anlamda bütünsel bir varlık kazanamadığı
görülür. Bu total/bütüncül kavrayış, tanrısalmerkezliliğe karşı olmanın yanında, kurulu dinleri
yadsıyan, evreni kendi nesnel ilintileri ışığında, içişleyişiyle kavramaya çalışan, fakat buna rağmen
evrendeki iç-işleyişi, evrimsel süreci ve diyalektik
ilişkiyi kozmik bir gücün ya da kozmik bir
enerjinin yönlendirdiğini savunan bir sisteme de
karşıdır. Çünkü burada da, nesnel olanı aşan bir güç
devreye girmektedir. Laiklik bu türden bir
algılanışla ele alındığında onun, bir sistem olarak
varlık kazandığı söylenemez. Böyle bir sistem,
mantıksal açıdan çelişik olmasa da, yeryüzünde
böylesi bir sistemi benimsemiş, herhangi bir devlet
mevcut değildir. Sadece böyle bir paradigmayı
benimseyen kimi insanların varlığından söz
edilebilir.

Hıristiyanlık’ın, Yahudi ve İslamiyet’ten
bir parça farklı olduğu reddedilemeyecek bir
olgudur. Bu fark, en etkin bir biçimde, anılan
dinlerin doğuş koşullarında kendini gösterir.
Hıristiyanlık, Roma gibi güçlü bir siyasal ve
hukuksal yapının egemen olduğu bir ortamda
doğmuş; bu durum, Hz. İsa’nın başlattığı hareketin
daha tam teşkilatlanmadan sindirilmesine,
bastırılmasına neden olmuş, siyasal açıdan bir
tehlike olarak algılanan Hz. İsa, kısa sürede
çarmıha gerilmiştir. Bu baskılar ve sindirme
hareketi, Hz. İsa’nın söylemini önemli ölçüde
etkilemiş, onu, sevgiden, hoşgörüden, barıştan bir
yana söylem içerisine itmiştir. Hz. İsa’nın “Tanrı
devletini” öte dünyaya ötelemesi, “Sezar’ın (yani
dünyevi yöneticinin) hakkının Sezar’a Tanrı’nın
hakkının Tanrı’ya verilmesi” gerektiği söylemi
Hıristiyanlık’ın doğduğu koşulların ürünüdür.

Laikliğin ikinci tür kavranışı olarak
belirlediğimiz salt siyasal bir sistem olarak
algılanışına gelince, bu laikliğin total/bütüncül
algılanışından bir ölçüde farklıdır. Bu farklardan en
önemlisi, birincisinin yaşayan bir sistem olarak
varlığından söz edemezken, ikincisinin yaşayan bir
sistem olarak varlığından söz edebilmemizdir.
Batı’da, Rönesans’la birlikte, önce bilimsel alanda,
sonra da siyasal alanda kilisenin egemenliğine
yavaş yavaş son vermeye başlayan, Aydınlanma ve
Fransız İhtilali ile büyük bir sıçrama yapan laiklik,
laikliğin total/bütünsel kavranışı değil, kısmi yani
siyasal kavranışıdır. Bu kavranış bir sistem olarak,
tanrı-merkezcilikten çok, teokrasinin (din-devleti)
karşıtıdır. Kuşkusuz, teokrasinin safdışı edilişi
tanrı-merkezli paradigmada belli bir parçalanma
yaratmış, bilimin, sanatın, ahlakın, hukukun,
eğitimin, vb.’nin laik bir paradigmayla
algılanmasına zemin hazırlamıştır.

Yahudilik’e gelince onun özde, Mısır
firavununa başkaldırı ve Mısır’dan kaçış eksenine
oturduğu görülür. Mısır’da baskıdan ezilmiş
İsrailoğulları’nı baskıdan kurtaran ve onları
seçilmiş yurda götürüp, orada yeni bir sosyal yapıyı
kurmaya yönelen Hz. Musa, toplumsal önder
olmanın avantajını yaşamış ve bu durum,
Yahudilik’in dünyevi yaşamı düzenleyen pek çok
yaptırım içermesine neden olmuştur. Bu olguda,
Yahudi krallarının pek çoğunun peygamber olarak
görülmesi de önemli bir etken olmuştur. Tevrat’a
ek olarak, Talmut geleneği irdelenirse,
Yahudilik’in açıkça insan yaşamının hemen her

Şimdi burada sorulması gereken önemli bir
soru vardır: Laikliğin teokrasi karşıtı olarak
görülen ve din ile dünya işlerini birbirinden ayıran
bir sistem şeklinde algılanışı konusunda tektanrılı
dinler niteliksel açıdan farklılaşmakta mıdır? Başka
bir deyişle, din ve dünya işlerine yönelme
açısından dinler birbirinden farklı mıdır? Bu
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bölümünü düzenlemeye yönelik kurallar içerdiği
gözlenir.

tamamlamak içindir. Tevrat ise, daha önce de
kaydettiğimiz gibi, yeme-içme, giyim-kuşam vb.
kurallardan tutun da, yaşamın hemen her yanını
düzenleme eğilimindedir.

İslam’ın, doğuş koşulları açısından ele
alındığında,
hem
Yahudilik
hem
de
Hıristiyanlık’tan, bir parça farklı olduğu
söylenebilir. Bu fark, Hz. Muhammed’in hayatının
iki ayrı safhaya ayrılmasından kaynaklanmaktadır.
Bunlardan ilki, Mekke dönemidir (610-622). Bu
dönemde
Hz.
Muhammed,
peygamberlik
iddiasında bulunduğu için, Mekkeli tüccar
aristokratlarca baskıya uğrayan bir insan
konumundadır ve bu döneme ilişkin söylemi, Hz.
İsa’nın söylemine çok yakındır. Topluma yönelik
bir protesto hareketini örgütleme girişiminde olsa
da bir ölçüde bu örgütlenmeyi önlemeyi amaçlayan
hareketleri kırmak için özgürlükçü, hoşgörülü ve
barışçıl bir söylem benimsemiştir. Oysa Medine
döneminde (622-632), Hz. Muhammed Medine’ye
hicret edip Medine İslam Devleti’ni oluşturunca,
önce hakem sonra yönetici konumuna yükseldiği
için, özgürlükçü söylemden önemli ölçüde
vazgeçmiş; onun toplumsal önder oluşu, yani
yönetici konuma yükselmesi, Kuran’ın Medine
dönemine ait ayetlerinde, kimi hukuki ve siyasi
yargıların yer almasına neden olmuştur. Bu açıdan
Hz. Muhammed’in Mekke dönemi Hz. İsa’yı;
Medine dönemi İse, Hz. Musa’yı andırır.

- Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, siyasi
açıdan tehlikeli bulunmasındandır. Yoksa yeni bir
din kurmaya çalışmaktan değil. Çünkü Roma,
birden fazla tek ve çoktanrılı dini bir arada
barındırmış, dinsel hoşgörüsü oldukça esnek bir
devletti.
- Kilise, Hz. İsa’nın baskıları yüzünden
ötelediği “Tanrı devleti”ni bu dünyada kurmaya
çalışmakla, aslında Hz. İsa’nın başaramadığı, fakat
amaçladığı bir şeyi yapmaya girişmiştir.
- Hıristiyanlık, evrenin yaratılışına ilişkin
ifadelerinin yanında pek çok ahlaki söylem
benimsemektedir ve pekâlâ o ahlaki söylemlerin
önemli bir bölümü hukuksal ve siyasal bir söylem
için gerekli kimi malzemeler olarak görülebilir ve
görülmüştür de.
- Tüm bu gerekçelere ek olarak,
Hıristiyanlık özde laik idiyse, “niçin laiklik Batı’da
son iki yüz yılda çıktı; kilise ve papalık neden
sürekli iktidarı ele geçirmek ve dünyevi yönetimi,
denetimi altına almak için çabaladı; Vatikan
devletinin anlamı nedir; bugün kendilerini
Hıristiyan ön takısıyla sunan (Hıristiyan Demokrat
vb.) partiler niçin yer almaktadır” gibi soruların
yanıtları
üzerinde
bir
parça
düşünmek
gerekmektedir.

Görüldüğü gibi, Hıristiyanlık, doğuş
koşulları itibariyle İslam ve Yahudilik’ten bir
ölçüde farklılaşmaktadır. Ancak, Hıristiyanlık, salt
doğuşundaki bu farklılığa ve “Sezar’ın hakkı
Sezar’a, Tanrı’nın hakkı Tanrı’ya” söylemine
dayanılarak, özde laik bir din olarak
nitelendirilebilir mi? Ahmet Arslan’ın da haklı
olarak belirttiği gibi, bu soruya evet yanıtını
vermek, Hıristiyanlık’la ilgili pek çok olguyu
görmezden gelmek anlamına gelmektedir. Eğer
bütüncül
bir
kavrayışla
ele
alınırsa,
Hıristiyanlık’ın, Yahudilik ve İslam’dan özde pek
de farklı olmadığı, en azından özde laik sistemi
olurlu kılan bir din olarak algılanamayacağı
ortadadır. Çünkü:

Laikliğin, Batı’da doğuşunu Hıristiyanlık’a
bağlayanlar,
laikliğin
taşıyıcısı
olan
sosyoekonomik
koşulları
yeterince
değerlendirmemektedirler. Basit bir tarihsel
değerlendirme,
düşüncenin,
sosyoekonomik
koşulları değil, sosyoekonomik koşulların
düşüncelerin temelini oluşturduğunu; ortaçağın
sonlarından itibaren, derebeyler ve kilise karşısında
gücünü gittikçe artıran burjuvazinin, laik sistemin
doğuşunu hazırladığını gösterebilir. Kısacası,
laikliğin Doğu’da değil de Batı’da doğmasının
nedeni, dinlerin farklılığında değil, tarihsel,
sosyoekonomik
faktörlerin
farklılığında
aranmalıdır.

- Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam gibi
teosentrik bir dindir ve yaşamın her yönünü
düzenleme iddiasındadır.
- Yahudilik, İslamiyet ve Hıristiyanlık,
Ortadoğu kültürünün ürünüdür ve İbrahimi
geleneğin uzantılarıdır.

Bu
değerlendirmelerin
ışığında,
Hıristiyanlık’ın, tanrı-merkezli yapısı açısından
İslam ve Yahudilik’ten farklı olmadığı gibi,
dünyaya yönelik yaptırımlar açısından da, özde pek
de farklı olmadığı sonucuna varabiliriz. Çünkü
evlenme, boşanma gibi olguların Hıristiyanlık’ta
dinsel bir zemine oturtulduğu; Hıristiyanlık’ın faiz

Hıristiyanlık
sadece
İncil’den
oluşmamakta, aksine, “Bible” hem İncil’i hem de
Tevrat’ı içermektedir. Hz. İsa’nın deyişiyle,
Hıristiyanlık, Yahudi şeriatını yıkmak için değil,
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vb.’ye karşı durduğunu, öte yandan Tevrat’ın
yaşamı
düzenleyen
kurallarını
(şeriat)
benimsediğini biliyoruz. Şu halde, laikliğin Batı’da
gelişiminin, sosyoekonomik koşullarla tetiklenen,
ciddi bir mücadele sonucu kurulduğunu; bu
mücadelenin karşısında ise Hıristiyanlık’ın yer
aldığını söyleyebiliriz.

o denli ileri gitmektedir ki, tıpkı Hıristiyanlık’ta
olduğu gibi, laikliği İslam’a bağlamakta ve laik
sisteme geçişi, İslam’da öze dönüş hareketi olarak
görmektedir. Postmodern ilahiyatçıların, laiklik
dahil her şeyi tanrı-merkezli bir eksene oturtma
çabaları, yöntembilimsel açıdan “kutsal metinlerin
sosyal bilimin ilkeleri ışığında, tarihsel ve kültürel
olarak okunması gerektiği” anlayışıyla örtüşmese
de, İslam’la laik sistemin uzlaştırılması konusunda
önemli bir adım olarak görülebilir. Nitekim pek
çok
laik
çevre
tarafından
postmodern
İlahiyatçıların tutumu önemli ölçüde benimsenmiş,
bu konuda onların görüşlerini halka yaymaları için
pek çok olanak sunulmuştur. Fakat yöntem farkının
önemli olduğunu, kalıcı çözümler için “bilimsel bir
yöntemin” vazgeçilemez koşul olduğunu belirtmek
gerekir. Eğer postmodern ilahiyatçılar gibi, tanrımerkezli çerçevede kalıp, modern değerlerin
tümünü dine iliştirirsek, yeni bir bağnazlık
yaratmış oluruz. Çünkü bugün ulaştığımız değerler
nihai değerler değildir; insanlığın diyalektik
gelişimi, daima daha iyisini ve yenisini aramayı ve
bulmayı getirecektir. Bugünün değerlerini nihai
değerlermiş gibi din eksenine, yani tanrı-merkezli
bir çerçeveye oturtursak, bizden sonraki kuşağın
önünü tıkamış; bizim uğraştığımız benzer
sorunlarla uğraşmalarına zemin hazırlamış oluruz.
Eğer, sonraki nesilleri düşünüyor ve bilimsel, yani
eleştirel, kuşkucu, devingen ve nesnel bir dünya
imgesi mirası bırakmak istiyorsak, dine sosyal
bilimlerin yöntemi ışığında bakmak, cesaretle
tanrı-merkezli çerçeveyi sorgulamaya çalışmak
zorundayız. Anadolu’da, sağduyu sahibi hiç
kimsenin sosyal bilimin ilkeleri ışığında İslam’ın
kutsal metinlerinin irdelenmesinden rahatsız
olacağını sanmıyorum. Önemli olan, hırpalamadan,
ötekileştirmeden, esnek bir dille kutsal metinleri
irdelemek ve kutsal metinlerin pek çok öğesinin
oluştuğu dönemle ilişkilerini ve bağını
göstermektir. Daha önceki yazılarımda da
belirttiğim
gibi,
Kuran’ın
yargılarının
sosyokültürel bağlamlarını, bir sosyal bilimci
tavrıyla, nesnel bir biçimde ortaya koymak hiç de
zor değildir. Görebildiğim kadarıyla, halkımızın
çoğu, okuma kültürü cılız olduğu için, Kuran’da
nelerin yer aldığını bilmemekte, postmodern
ilahiyatçıların medyada boy göstermesi nedeniyle,
tüm çağcıl değerlerin Kuran’da bulunduğuna
inanmaktadır. Oysa, Kuran’ın Hz. Muhammed’in
savaşlarından, anlaşmalarından, o dönemdeki
insanlarla
ilişkilerinden,
eşlerine
ilişkin
ayrıcalıktan, kölelerden, cariyelerden, kadının yeri
geldiğinde dövülebileceğinden, kadına erkeğin
yarısı hak verilmesinden, zina edene sopa
atmaktan, hırsızın elinin kesilmesinden, Tanrı’yı ve

Hıristiyanlık özde laik olmamasına rağmen,
laik
siyasal
yapı
Hıristiyan
ülkelerde
tutunabilmişse,
İslam
ülkelerinde
neden
tutunmasın? Bir Hıristiyan, laik bir sistem
içerisinde yaşayabiliyorsa, bir Müslüman neden
yaşayamasın? Neden İslam laik bir toplumsal yapı
ile uzlaşmasın?
Bana öyle geliyor ki, İslam’ın laik bir
siyasal sistemle uzlaşmayacağına inananlar, çoğu
kez Türkiye gerçeğini görmezden gelmekte, ya da
en azından, İslam ülkeleri içinde Türkiye, laik
sistemi benimsemede yalnız kaldığı için, Türkiye
gerçeğini bir yanılsama olarak algılamaktadırlar.
Oysa Türkiye gerçeği bir yanılsama değil, bir
gerçekliktir. Türkiye’de laikliğin var olması, tıpkı
burjuva sınıfının, Hıristiyanlık’a rağmen laikliği
yaşama geçirmesinde olduğu gibi, Mustafa Kemal
Atatürk’ün, bir devrimle İslam şeriatına rağmen
laik sistemi kurmasından kaynaklanmaktadır.
Kuşkusuz, Mustafa Kemal ve yandaşlarının bir dizi
devrimle yaşama geçirdiği laiklik, bir halk hareketi
olmaktan çok, bir seçkinler hareketidir. Buna
rağmen, yani üstten inmeci yapısına karşın, laik
sistem Türkiye’de belli ölçülerde yerleşmiş;
laikliğin taşıyıcısı olan sosyoekonomik koşullar
önemli ölçüde oluşturulmuştur. Bunu görebilmek
için, Türkiye dışındaki İslam ülkeleriyle Türkiye’yi
ve Türkiye’nin 1920’li 1950’li, 1970’li, 1990’lı,
2000’li
ve
2010’lu
yıllarını
birbiriyle
karşılaştırmak yeterlidir. Yer yer laiklik aleyhinde
zikzaklar yaşansa da, önemli mesafeler alınmış ve
köklü kazanımlar elde edilmiştir. Belki de tüm
bunlardan daha önemlisi, 1920’li yıllarda İslam’la
laik sistemin uzlaşabileceğini söyleyen bir din
adamı bulunmazken, bugün pek çok ilahiyatçı,
İslam’ın laik bir sistemle uzlaşabileceğini
söylemekte ve İslam’da yeniden yapılanma
hareketlerinden söz etmektedirler. Sanırım salt bu
olgu bile, düşüncelerin toplumsal koşulları
yaratmadığı,
aksine
toplumsal-ekonomik
koşulların düşünceleri değiştirdiğinin en özgün
kanıtıdır. Çünkü din gibi değişime oldukça kapalı
olduğu söylenen bir sistem bile, sosyoekonomik
koşullara uymakta, kendisini ona bağlı olarak
yenilemektedir. Benim metin yorumlamaları
açısından “postmodern İlahiyatçılar/İslamcılar”
olarak nitelendirdiğim bir grup, laiklik konusunda
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peygamberi
reddedenlerin
öldürülmesinden,
Yahudi ve Hıristiyanlar’ı dost (veli) edinmemek
gerektiğinden, vb. söz ettiği; Kuran’daki
öykülerin/kıssaların, kozmik öğretilerin ve hatta
Tanrı’ya yönelik ibadetlerin biçimsel yönlerinin
Kuran’ın ortaya çıktığı dönemin insanlarının yani
Arapların, dili, sosyal sınıfı, ekonomik koşulları ve
zihinsel/bilişsel düzeyleriyle ilintili olduğu
anlatılabilse, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı
laik paradigmanın ne denli önemli ve gerçekçi
olduğu daha net kavranabilir. Böylesi bir eğitimden
geçirilmiş bir kuşak, geleceğine daha sağlıklı
bakabilir. Fakat Kuran’ın sosyokültürel altyapısına
gönderme yapan bir bakış açısı, her nedense, kimi
kesimlerce din karşıtı olarak algılanmakta;
susturulmaya çalışılmaktadır. Bu kesimlerin bir
bölümünü ilahiyatçılar, bir bölümünü ise dinden
çıkar elde eden, insanların inançlarını sömürerek
iktidar olan siyasiler oluşturmaktadır. Gelenekçi ve
postmodern eğilimli ilahiyatçıların korkusu,
gerçeği halka olduğu gibi anlatırsak, halk dinden
uzaklaşır kaygılarıdır. Muhafazakar siyasilerin
kaygısı ise açık: Eğer kutsal metindeki pek çok öğe
tarihi ise, din sömürüsü yaparak iktidara nasıl
geliriz, korkusudur. Halkımızın okuma kültürünün
cılız olması bu kesimlerin işine de yaramaktadır.
Ancak ben “ahlaklı olduklarına inanmak istediğim”
ilahiyatçıların artık gerçeği söyleme zamanlarının
geldiğine inanıyorum. Çünkü genç nesil, hepsi
olmasa bile, okuma kültüründe belli ölçüde bir
hareketlilik yaratmış durumdadır. Gizlenen ve
söylenmeyen şeyleri okuduklarında daha fazla
olumsuz şeyler düşünmeyecekler mi? Bu
bağlamda, değerli hocam Prof. Dr. Mehmet Dağ’ın
bana anlattığı ve bir vesileyle Bilim ve Ütopya’da
yazdığı bir olguyu onun kaleminden aktarmak
isterim:

gibi göstermek yerine, dürüstçe, iyi ve kötü
yanlarıyla doğruları ortaya koymak daha iyi olmaz
mı?”
Burada, geleneksel ve postmodern
ilahiyatçıların, halka Kuran’la ilgili doğruları
olduğu
gibi
anlatmanın
onları
dinden
uzaklaştıracakları paranoyalarıyla ilgili birkaç şey
daha söylemekte yarar vardır. Bir şeyi ne kadar
gizlersek gizleyelim, birileri, bilgiye ulaşmak
çağımızda hiç de zor olmadığı için, gerçekleri
öğrenebilir ve bizi şarlatanlıkla suçlayabilir. Hatta
İslam’ın/Kur’an’ın
sosyo-kültürel
güdümlü,
tarihsel, yerel ayetlerinin çağcıl değerlerle
örtüştüğünü söylediğimiz için bizi bilimsel ahlaka
riayet etmemekle suçlayabilir. Bunlardan daha da
önemlisi gizleyici tutumumuz, gerçeği öğrenen
insanlarımızı nihilizme itebilir. Bu olumsuz
sonuçlardan kurtulmak için, tüm ilahiyatçıların
Kuran’ı tahrif etmeden, tarihsel ve yerel
nitelikleriyle olduğu gibi anlatmaları ve bu
gerçekler ışığında, daha sağlıklı bir kuram
geliştirmeleri daha doğru değil midir?
Sözgelimi,
Kuran’ın
sosyokültürel
altyapısına gönderme yapıp, Hz. Muhammed’in
Tanrısal esinle insanlığın çocukluk döneminde, o
dönemin Arap toplumunun koşulları ekseninde,
insanlığı eğitmek amacıyla bir örnek sunduğu;
kendisi son peygamber olduğu için artık insanlığın
kendi sorunlarını aklı ve ortak deneyimi
doğrultusunda kendisinin çözmesi gerektiğini
öğrettiğini söyleyemez miyiz? Böylelikle,
Kuran’da ifadesini bulan, insanın Tanrı’dan bir
parça taşıdığı (“O’na ruhumdan üfledim” deyişini
anımsatırım) ve insanın aklını kullanması gerektiği
doğrultusundaki söylemler daha sağlıklı bir zemine
oturmuş olmaz mı? Böylesi bir bakış açısı,
insanımızın kendine güveni, yaşamımla ilgili
kararlarımı ben alırım diyebilmesi ve Türk
ulusunun laik bir paradigmayla dinamik bir
geleceğe ulaşması konusunda daha etkili, verimli
ve gerçekçi olmaz mı? Ayrıca, kendisini hem laik
sistemle uzlaşı içinde gören, hem de bir
kutsala/Tanrı’ya
inanan
insanlarımızın,
kişiliklerinin paradokstan kurtulması için, anılan
gerçekçi yöntem daha doğru değil midir?

“Ankara’da
belediye
otobüslerinden
birinde tanık olduğum bir tartışmayı aktarmak
istiyorum. Konu, Kuran’da kadınların mirastan
erkeklere göre yarım pay almalarının buyrulması
idi. Tartışanlardan biri bunun Kuran’ın buyruğu
olduğunu, öteki ise son ve en yetkin kitap olan
Kuran’da böyle bir şeyin bulunamayacağını
savunuyordu: Kuşkusuz bunun Tanrı buyruğu
olduğunu söyleyen kişi az çok Kuran’ı biliyordu;
öteki ise bilmiyor, çağdaş değerlere aykırı bir şeyin
Kuran’da olamayacağını düşünüyordu. Sonunda
tartışma öyle bir noktaya geldi ki, böyle bir şeyin
Kuran’da olamayacağını söyleyen kişi, ‘Eğer
Kuran’da böyle bir şey varsa ben o Kuran’a
inanmıyorum’ deyip kestirip attı. Bu nedenle
Kuran’a ve hadislere söz söyletmeme veya onları
kendi kültürel bağlamlarından çıkararak, çağdaş
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28 ŞUBAT SÜRECİ, KEMALİZM VE
LAİKLİK

Ali İHSAN

görmek mümkün olacaktır. Bu konu ancak farklı ve
daha kapsamlı bir çalışmanın konusu olabilir.

1990’lı yıllar Kemalizmin düşünsel
gelişimi açısından bir dönüm noktasıdır. 12
Eylül’ün Türkiye’yi sürüklediği ortam Kemalizmin
de belirli ölçülerde restorasyona uğramasına neden
olmuştur. Kemalizm artık bu dönemden itibaren 12
Eylül’ün
perçinlediği
“resmi
ideoloji”nin
gölgesinde yaşama şansı bulabilmiştir. 12 Eylül
sonrasında artık Kemalizm adına üretilen siyasetin
genel karakteri, askeri darbe ile getirilen düzen
içinde belli başlı genel ezber söylemlere sahip ve
“statik” bir Kemalizmdir. Bugün “Kemalist devrim
şehitleri” olarak bildiğimiz ve 27 Mayısın
özgürlükçü ruhunu taşıyan, Kemalizmi “halkçı” ve
“devrimci” bir çizgiye
yeniden getiren
Aksoy’ların, Mumcu’ların geleneği artık yeni
dönemin Kemalizmi içinde “üvey evlat” noktasına
kadar gerilemiştir. 1990’lı yıllarla beraber
Kemalist geleneğin aydınlarının yok edilmesi ile
oluşan boşluk 12 Eylül’ün “statik” Kemalizmi ile
doldurulmak istenmiştir. Devlet eliyle yükseltilen
ve adına daha çok “Atatürkçülük” denen resmi
ideolojinin Mustafa Kemal ile ilişkisinin ne denli
içerikten yoksun bir “tören Atatürkçülüğü”
olduğunu ifade etmeye gerek yoktur sanıyoruz. 12
Eylül’e bu ölçüde yer verilmesinin sebebi
Kemalizmin 12 Eylül ile başlayan “restorasyon”
sürecinin 1990’lı yıllara taşınmış olmasıdır. Başka
bir ifadeyle 1990’lı yıllarda Kemalizmin içinde
bulunduğu düşünsel ortam 12 Eylül’den miras
kalmıştır. 2000’li yıllar itibariyle bu durumu halen

1990’lı yıllarda Kemalizmin genel karakteri
27 Mayıs’ın tüm etkilerinden arındırılmıştır. Soğuk
Savaş sonrası sürecin de etkisi altında gelişen
Kemalizm ilk olarak “emperyalizm” tahlillerini
noktalamıştır. Dış politikadan daha çok iç siyasal
gelişmelere dikkat edilen bir dönemde ilgi yalnızca
Kürt Sorunu (aslında PKK) ve siyasal İslama
çekilmiştir. Başka bir ifadeyle Kemalistlerin
yoğunlaştığı bölge etnik ve dinsel bölücülük
olmuştur. Laiklik de bu bağlamda Kemalizmin
1990’lı yıllarda indirgendiği bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Burada ifade edilmek
istenen husus laikliğin özüyle ilgili değildir.
Laikliğin gerek dünya gerekse Türkiye için ifade
ettiği anlamı tartışmaya gerek olmadığını
düşünüyoruz. Burada tartışmaya açılan husus
laikliğe 1900’lı yıllar itibariyle verilen içeriktir.
Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik
İslamcı tehdide karşı bir savunma bayrağı olarak
yükselmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe
taşımaya gerek bulunmamaktadır. Buna karşılık bu
dönemin laikliği, kısmen de cumhuriyetçilik ile
beraber Kemalizmi tarif etmek için yeterli bir
nitelik olarak ifade edilmeye başlanmıştır.
Kemalizmin beslendiği altı ilkede laikliğin bu denli
ön plana çıkmasının dönemin gelişmelerine bağlı
olduğu iddia edilse bile, yalnızca laiklik merkezli
bir Kemalizm algısı konunun diğer kısımlarının
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yeteri kadar anlaşılmamasını da beraberinde
getirmektedir. Hangi dönem olursa olsun ya da
hangi olay yaşanırsa yaşansın Kemalizmi bir bütün
halinde ifade ettiğimiz ilkelerin bir kısmını geride
bıraktığımız zaman dönemin Türkiyesini Kemalist
bir
perspektiften
anlayabilmek
mümkün
olmayacaktır. 28 Şubat sürecinin yarattığı algı
problemlerini değerlendirmek bu konunun
anlaşılmasını sağlayacaktır.

haberlerin ve kitapların okunmaması vs. tüm atalet
belirtileri mevcut duruma ülkenin hazırlanmasını
sağlamıştır. “Başörtüsü” ile devlet kurumlarına
girilememesi halkın gözünde laikliğin korunduğu
izleniminin ortaya çıkmasına yetmiştir.
Konunun bambaşka bir boyutu ise yalnızca
laiklik kavramına sarılarak siyasal İslamla
mücadele eder gibi görünen herkesin ve her
kurumun haksız bir itibar görmesidir. Kimi zaman
paranın gücüyle ön plana çıkan burjuvazi, kimi
zaman siyasal rantın göbeğindeki siyasetçiler
toplumun algılarıyla oldukça rahat bir biçimde
oynayabilmiştir. 28 Şubat’tan Ergenekon sürecine
kadar anlaşılamamış olan husus ve üzerine daha
derinlikli bir biçimde eğilmeyi hak eden husus
burjuvazinin laikliğinin sınıfsal çıkarlar ile uyumlu
bir nitelik taşımasıdır. Cumhuriyetin kurucu
iradesinin Türkiye’nin ekonomisinin güçlenmesi
için oluşturmak istediği “milli burjuvazi”nin biçim
değiştirmiş tarihsel ardılları ülkenin çıkarları yerine
kendi statükolarını koruma refleksini göstererek bu
yapay
laiklik
şemsiyesinin
altında
yer
bulmuşlardır. TÜSİAD burjuvazinin seküler
niteliği, Türkiye’de siyasal İslamcılığın ortaya
çıkışı ile birlikte kendisini göstermiş, TÜSİAD
burjuvazisi 1980’li yıllarda Özal eliyle palazlanan
İslami
burjuvaziyle
pastayı
paylaşmak
istememiştir. Burjuvazi sınıfının TÜSİADMÜSİAD arasında bölünmesi TÜSİAD’ı doğrudan
“laiklik” çatısı altına yerleştirmiştir. 80’li yıllarda
başlayan bu sınıfsal mücadele Türkiye’de “laiklerİslamcılar” mücadelesi gibi lanse edilmiştir. Bu
tartışmanın ya da kavganın Türkiye’deki
Kemalistler açısından laiklik bağlamında bir
karşılığı olmaması gerekirken Kemalistler bu
sınıfsal kavgada kendilerine bir yer seçmişlerdir.
Bu da 1990’lı yıllar boyunca Türk ekonomisini
daha da boyunduruk altına alan, devleti küçülten,
sermayeyi büyüten, sınıfsal uçurumları daha da
açan, yoksulluğu artıran “özelleştirme” sürecine
sessiz kalınmasını da beraberinde getirmiştir. Bu da
laiklik kavramının bir parça daha yapaylaşmasına
sebep olmuştur. Bu “devletçilik” kavramına bir
darbedir.

İlk olarak 1996 yılı ile başlayıp 28 Şubat’a
kadar süren dönemde İslamcılık adına basına
yansıyan görüntülerde Necmettin Erbakan’ın iftar
yemeğine katılan sarıklı ve cübbeli kişiler önemli
yer işgal etmiştir. Bunun yanısıra oldukça medyatik
olduğu ortaya çıkan ve sonrasında hiç
karşılaşmadığımız bazı tarikatlar ve kişiler ayalarca
haber bültenlerinde yer bulmuştur. RP’li birkaç
milletvekilinin Atatürk’e ettiği küfürlerle birlikte
Türkiye’de siyasal İslam algısının sınırları oldukça
belirginleşmiştir. 28 Şubat’ta yapılan müdahalede
gözler yalnızca Necmettin Erbakan’a çevrilmiş,
Erbakan’ın devrilmesiyle birlikte Türkiye’de şeriat
tehdidine
büyük
bir
darbe
vurulduğu
düşünülmüştür. Ancak 1990’lı yıllarda farklı
şekillerde ön plana çıkmalarına rağmen Erdoğan ve
Gül önderliğinde 28 Şubat’ın küllerinde yükselen
siyasal İslam tehdidi deyim yerindeyse
seyredilmiştir.
Öte
yandan
silahlı
kuvvetlerin
müdahalesine halkın tepkisi de başka bir algı
problemini beraberinde getirmektedir. Silahlı
kuvvetlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin bekçisi
olduğu tezine karşılık 28 Şubat’ın arkasında
NATO’ya göbekten bağlı, adına Batı Çalışma
Grubu (BÇG) denen ve başında Orgeneral Çevik
Bir’in olduğu dar bir yapılanmanın ortaya çıkması
toplumda gerekli karşılığı bulamamıştır. Çevik
Bir’in
daha
sonra
AKP’nin
yükselen
holdinglerinden Çalık Holding’e danışman olması
da toplumda herhangi bir karşılık bulamamıştır. 28
Şubat’ın Türkiye’deki “şeriat tehdidini” geçici
olarak ortadan kaldırması(!) toplumun bu konudaki
endişelerinin de geçici olarak giderilmesini
beraberinde getirmiştir. Bugün terörist ilan edilmiş
FETÖ’nün o dönemin MGK raporlarına girmesine
rağmen haklarında hatrısayılır bir işlem
yapılmamış olması da dikkate değerdir. Erbakan’ın
siyaset sahnesinden çekilmesi, Avrupa’daki
İslamcı örgütlerin geri plana alınması ile birlikte
derin bir nefes alan(!) toplumun seçimle iş başına
getirdiği çok sayıda krizle yüzyüze bırakılmış ve
Erbakan’a rahmet okutan bir iktidarın kollarına
ülke teslim edilmiştir. Bu öngörüsüzlük, oldukça
ciddi kaynaklarla yazılan çizilen yazıların,

Bir yandan silahlı kuvvetlere biçilen rol,
öte yandan yargı merkezli bürokraside iradenin
devrilmesi ve burjuvazinin sonradan keşfettiği
“laiklik” üzerinden kazandığı itibar toplum içinde
dikey bir hiyerarşinin oluşmasını sağlamıştır. Bu
dikey hiyerarşi ayrıcalıklı kişilerin ve grupların
ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Bu da
“halkçılık” kavramına bir darbedir.
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“Devletçilik” ve “halkçılık” kavramlarına
indirilen 28 Şubat post-modern darbesi Türkiye
topluma özgürlükler getirmekten ziyade ülkenin
ayrıcalıklı gruplarının pozisyonunu korumasını
sağlamış, AKP iktidarının yumuşak bir zeminde
inşasını beraberinde getirmiştir.

krizler içinde içeriksizleştirilmiş tüm değerleri aynı
ruhla yeniden Türkiye’de siyasetin gündemine
sokacağız.

Laiklik,
diğer
ilkelerle
birlikte
düşünülmediği
zaman
esas
içeriğinden
soyutlanacak ve güncel siyasal ortam içinde farklı
bir şekil ve içerik kazanacaktır. Bu da AKP gibi bir
iktidar sürecinde laikliğe her vurgu yapanın itibar
kazanmasını sağlayacaktır. Böylesi bir durumla
karşılaşmamak ve konuyu daha sağlıklı bir şekilde
değerlendirebilmek için laikliğe sınıfsal bir
karakter de kazandırmanın gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Bu yaklaşım geliştirilmediği sürece
Türk toplumunun refahına hiçbir katkısı olmayan
farklı sermaye gruplarının çatışması bir laiklik
mücadelesi olarak görülmeye devam edecektir.
Laiklik kurumlara değil halka aittir. Laiklik toplum
adına herhangi bir temsil makamı üzerinden
savunulmaz, toplumun özü olmalıdır. Laiklik,
ilgiyi farklı yerlerde toplamak için bir araç olarak
kullanılamaz.
Son olarak laiklik, Aydınlanma çağının
getirdiği ve o dönemin gerçeklerini yansıtan
burjuva içeriği ile de sınırlı değildir. Laiklik
üzerinden
“Batı”
ile
kurulan
ilişkinin
koşulsuzluğuna paralel olarak kapitalizmin kontrol
ettiği bir mecraya da mesafeli durmanın önemi
ortadadır. Laikliğin en önemli kazanımı bilim ve
bilimsel düşünme ise uluslararası sermaye odakları
ve emperyalist ülkelerle içli dışlı olan bir bilim
anlayışının tarafları ile değil toplumun refahını ve
dünya genelinde bir dayanışmayı kendisine hedef
belirlemiş, kapitalizmin ürettiği teknolojiye
insanları mahkum etmeyen, sorun çözmek adına
daha büyük sorunlar üretmeyen, emperyalist
ülkelerin çıkarlarına hizmet etmeyen, antisömürgeci bir bilim anlayışının da ardılı olmakla
mükellefiz. Bu bağlamda Batı’nın sömürge
çarklarına hizmet eden bir bilim anlayışını da
laiklik
üzerinden
benimsenin
imkanı
bulunmamaktadır.
Gerçek bir özgürlük, gerçek bir bilimsellik
ve buna bağlı olarak gerçek bir laiklik tüm
prangalardan kurtulmakla mümkündür. İyi prangakötü pranga gibi bir ayrımı kabul etmek mümkün
değildir. Dünyaya ve Türkiye’ye daha bütüncül ve
daha derinlemesine bakabildiğimiz zaman laikliğin
esas anlamını ortaya çıkarabileceğiz. Yalnızca
halkın çıkarlarıyla uyumlu bir laikliğin inşası için
1923’ün kodlarına geri döneceğiz ve güncel siyasal
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TEOKRASİ VE FEODALİZM*

Niyazi BERKES
bilerek bilmeyerek ya da isteyerek istemeyerek
çağdaşlaşmaya doğru bir yönelme başlayınca, o
zamana dek açıkça din şemsiyesinin altına
girmemiş birçok işler, değişme yağmuru karşısında, bu şemsiyenin altında toplanmaya başlar.
Örneğin, ilerde göreceğimiz gibi, sırf devlet
işlerinde suçlu görülen bir sadrazam «dine ihanet
etmiş bir kişi olarak» öldürülür. Demek ki.
«çağdaşlaşma» ile «dinselleşme» birbirleriyle
aşağı
yukan
çağdaştırlar.
Dinselleşme,
çağdaşlaşmaya karşı, kaplumbağanın kabuğuna
çekilmesi gibi bir korunma çabasıdır. Daha sonra
göreceğimiz gibi, her çağdaşlaşma döneminin
arkasından bir dinselleşmehumması başlar.

Değer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur;
ancak bazı değerler zamanın gereklerine göre
değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme
eğilimi gösterirler. Bu, bize üç şeyi anlatır;
toplumun insanları arasında birbirine çok yapışık
bir birlik vardır; kişiler değişmez kurallara uyarak
yaşamayı çok rahat ve kolay bulurlar; toplumları,
yaşlanan kişilerinin damarlarının sertleşmesi gibi
katılaşmıştır. Kişiler böyle bir durumu çok
beğenirler. Ancak değişme zorunluklarının
silsilesini yemeyen toplum da yoktur. Zamanın
yumrukları altında bazı kişiler, alışık oldukları
ölçüleri bırakmaya, bazılarını gizli ya da açıkça
çiğnemeye; bazıları da ya dışarıdan yeni kurallar
almaya, ya da kendileri yeni kurallar getirmeye
başlarlar. Bunu yapanların iç hayatındaysa
çatışmalar başlar, bunun da sayısız görüntüleri
vardır.

Görüyoruz kİ, geleneksel din kurumunun rolü,
sadece “ruhani” işlerle uğraşma ya da dünya
işlerine karışmama sorununun sınırlarına bağlı
değildir. Özellikle İslam geleneğinde! Çok ruhani
olan bir din kurumu (örneğin, Katolik Kilisesi)
dünya işlerine geniş ölçüde karışma eğilimindedir.
Bunu, inanç işlerinin dünyada kesin üstünlüğünü
sağlama amacı için güder. Protestanlık kollarının
çoğuysa, bunun tersine, inanç işlerinin mutlak
üstünlüğünü koruma amacıyla, din kurumunun ve
adamlarının mümkün olduğu kadar dünya
işlerinden çekilmesini isteme eğilimindedir.
Demek ki, ruhani (ya da dini) ile dünyevi (ya da
cismani) arası ayırımlar çok kaypaklıklar gösterir.
Birçok ruhani ya da dini sanılan şeyler gerçekte,
düpedüz dünyevi ve cismani işlerdir, ya da cismani
sayılan güçler, yetkililer gerçekte ruhani güçler ve
yetkililerdir.

Bir toplumda en yüksek sayılan değerler,
özellikle böyle zamanlarda, dinsel değerler kılığına
girmeye de eğilimlidirler. Din, geleneğin en son
sığınağı, en son savunma kalesidir. Aslında
toplumun eski yaşayışının kökeninden gelen birçok
alışkanlıklar, kolaylıkla din gereğiymiş gibi bir
nitelik kazanırlar. İşte bunun içindir ki,
çağdaşlaşma sözcüğünün özü, “laikleşme”
sözcüğünün söylemek istediği gibi toplumu, bu
dinselleşme hummasının yakasından kurtarma
işiymiş gibi gözüküyor ve burada “laicisme” ile
“secularism” terimlerinin anlamları, ayrı sözcük
kökenlerinden geldiği halde, birbirlerine uyuyor.
Bu söylediğimiz eğilimden ötürüdür ki, bir
toplumda değişme zorunluklan ortaya çıkınca,
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Laicisme ya da secularism, din ile dünya işleri
karşılaşması din kurumları, kuralları, güçleriyle
dünya kurumları, kuralları güçleri karşılaşması
sorunu olarak alınırsa Hıristiyanlıktaki Ortodoks,
Katolik ve Protestan kolları arasında farklar
görüldüğü gibi, herbirinin kendi tarihinde de ikisi
arası ilişkilerde tutum değişiklikleri görülür. Fakat
genel olarak, Hıristiyanlık tarihinde aşağıdaki şu
iniş çıkış aşamalarını belirlemek mümkündür.
Birinci aşamada, ilk Hıristiyanlıkta, İsa dininin
dünya ve devlet karşısındaki tutumunu ilk
belirleyen kişi St. Paul olmuştur. Hıristiyanlığın
gerçek kurucusu diyebileceğimiz bu kişiden önce,
Hıristiyanlığa katılanlann dünya ve devlete karşı
nasıl bir tutum takındıklarını bilmek güçtür. İlk
Hıristiyanlığa katılmayı dünyadan ve devletten bir
kaçınma sonucu sayabilirsek, tutumlarının olumsuz
olduğunu söyleyebiliriz. Fakat St. Pauli
Hıristiyanların iki sektörle karşılaştıklarını belirtti:
Biri Kayzere ait olan, öteki Tanrı'ya ait olan. Ona
göre Tanrı, kişinin, dünyanın ve devletin
kurallarına uymasını ister; ama İsa’ya inanan kişi
dünyanın kurallarıyla dünyanın ve devletin
kurallarını birbirine karıştırmamalıdır.
Bu mümkün müdür? Olsa bile, yapılması kolay
mıdır? Özellikle soruya kişi açısından değil de,
dünyanın istekleri, devletin zorunluklan açısından
baktığımız zaman? Kişi, bu karıştırmayış işini
başarabilse bile gerçek dünya, özellikle ekonomik
ve cinsel yaşamla ilgili itmeler kişiyi karışıklığa
sürüklemeyecek mi? O zamana dek gerçek bir
Hıristiyan ancak dünyadan, toplumdan, devletten
kaçan melek gibi birisi olacaktı. Cinsiyet
isteklerinden, dünya nimetlerinden, maldan,
mülkten, aileden, savaştan kaçan biri olacaktı.
Fakat dünyayı tüm inkâr eden din olamaz; kimi
seçkin kişiler böyle bir şeyi başarsa da onların
tutumu, kurallı bir kurum olan din tutumu olamaz.
Kişinin bildiği kadarına göre var olan din kurallan,
dünya işleri üzerine belirli, kesin kurallar koymalı
ki dinin üyesi olan inanıcı, bu dünyada, dinin kabul
edebileceği davranışların neler olduğunu bilsin!
Bütün dinler bu zorunluk derecesine göre
kurallaşır, kanunumsu bir din olmaya başlar.
Zamanla dünya ve devlet kurumlarının,
yetkilerinin karşısına güçlü din kurum ve yetkilileri
çıkmaya başlar.
Din, dünya ve devlete meydan okuyabilecek
ayrı bir güç olarak geliştiği döneme gelinince
Hıristiyanlıkta ikinci oşama başladı. Bizans'ta
merkezleşen Hıristiyanlık (daha sonraki Rum
Ortodoks kilisesi) devletten farklı ve onun
kaşısında var olabildiyse de, devlete karşı üstünlük
kuramadı. Burada, ayrı ve eşit İki kurum ve yetki
yerine devlete bağlı, devletten yardım alan, kendini

devlet modeline göre biçimlendiren bir Kilise
Hıristiyanlığı meydana geldi. Batı Avrupa'da,
Roma'da merkezlenen (daha sonraki Roma Katolik
Kilisesi) Hıristiyanlığındaysa böyle olmadı. Roma
devleti orada çok güçlü değildi. Devletin birçok
illeri kilisenin eline geçmişti. Uygarlık ve kültür
hayatında kilise önde geliyor, siyasal güçler onun
modeline göre biçimleniyordu. Okuma yazma
bilenler din adamları; kralları Hıristiyan edenler,
barbar sayılan halkı eğitenler, onlara yeni bir ahlak
aşılayanlar, uygarlaştıranlar kilise ve manastır
adamlarıydı. Bütün bu işlerin yürütülmesi
Roma'dakl merkeze bağlandıkça, kilise adamları
içinde bir mertebeleşme de doğdu. En sonunda da,
şu ya da bu kralın, şu ya da bu beyin, şu ya da bu
şehir, ya da bu bölgenin insanlarının dil, siyaset,
ekonomi, bölge farklılıklarının üstünde tümünün
tek bir Hıristiyanlık gövdesinin üyeleri olduğu
görüşü güçlendi. En üstün din makamı, Papalık, en
güçlü devlet başkanıyla boy ölçüşebilecek dinsel
bir dünya devletinin başı durumuna geldi.
Üçüncü aşamada, bu karşılaşma süreci boyunca,
kilisenin siyasallaşması, devletin de dine
bulanması gibi iki olay gelişti. Aşın uçlarda «kilise
devletleri« ile «devlet kiliseleri« belirmeye başladı.
Ancak bundan sonraki aşamada iki sektörü
birbirinden ayırma, ikinciyi birinciden üstün
yapma, ya da ikisi arasında bölgeleri belirleyerek
uzlaşma süreçleri başladı ki. Avrupa'da laïcisation
ya da sécularisation tartışmalan ve sorunlun
bununla başlar.
Demek Avrupa'da da laiklik sorunu yeni
zamanın bir sorunudur. Bu sorunlar, kilise
kuruluna, din işlerinin güdümünde, din adamlarının
yanında halktan (laikus, lay) kişilerin de girmesi
olayından ziyade ekonomi, siyasal, eğitim, aile,
cinsel hayat işlerinde kilise dışı olmuş bir dünyanın
gereklerinin serbestçe İnsanları etkilemesi olayı
daha önemlidir. İşte bu, «çağdaşlaşma« dediğim
oluşumdur.
Batı dünyasında din, kurum olarak kiliseyle bir
tutulduğu için (kilisesiz Hıristiyanlık olamaz),
çağdaşlaşmanın sadece bir kilisee devlet İlişkisi işi
olduğu sanısı (modern çağda en güçlü uygarlık olan
Batı uygarlığının etkisiyle) devlet ve kilise olarak
İki ayrı ve güçlü kurum ve yetkilileri olmayan
Hıristiyanlık dışı toplumlarda da (özellikle İslamlıkta) yerleşti. Bu yüzden, örneğin İslamlık
dünyasında, laikleşmeye, ya da çağdaşlaşmaya
karşıt olanlar, «bu Hıristiyanlık dünyası içindir
İslamlıkla böyle bir sorun yoktur» diyorlar.
Böyle bir İddianın ardında ya safça bir aldanma,
ya da saklanmak istenen başka bir istek,
değişmemek, geleneklere bağlı kalmak isteği
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bulunur. Fakat laiklik kavramını yalnız, devlet
kilise, hatta devlet din ilişkilerini belirleme, din
yargılarını devlet işlerinden çıkarıp atma davasından ibaret saydıkça, böyle bir tutumun
savunulması
mümkündür.
Gerçekteyse,
çağdaşlaşma, din kurallarının ruhani bir kurum
içinde, ya da onun kanalıyla uygulanması
karşısında (Hıristiyanlık dışında Musevilik,
İslamlık ve öteki Asya dinlerinde olduğu gibi) bazı
kuralların, yukarıda değindiğiniz gibi, değişmez
geleneksel kurallar oldukları ölçüde dinsel kurallar
olduğu sanılan toplumlarda, yalnız siyasa alanında
değil, her alanda (altın dış takma, ya da bisiklete
binme gibi işlerde bile) değişmez kutsal kuralların
sarsılması gibi daha kapsamlı bir sorundur.
Demek ki, laikleşme çabalarına karşı olanların
tersine; Hıristiyanlıktan başka dinlerden olan
toplumlarda bu akımın sorunları çok daha önemli,
çok daha büyük ve geniştir. Hıristiyanlıkta dinsel
olan ile cismani olan “kilisenin olan” ile “devletin
olan” arasında ayırım yapmak (bunlar arasında
içiçe girmeler olduğunda bile) kolay olduğu gibi
ruhani olan yetkili de belli olduğundan onun
cismani yetkili karşısındaki durumu çok ya da az
olsa bile, bir uzlaşmaya, hatta ikisi arasında çeşitli
biçimlerde uzlaşmalara (concordot’lara) varmak
mümkündür. Hıristiyanlık dışındaki dinlerdeyse,
bu ayrımları yapmak hem güçtür, hem de böyle
birbirinden ayrı iki otorite arasında bölüm ve
uzlaşma yapmak görülmemiş bir şeydir. Bunlarda
dinsel işler vardır ki bunları devlet yapar, siyasal
işler vardır ki bunları din destekler, kapsar ya da
saptar.
Şu halde, çağdaşlaşma konusunda asıl sorun,
kutsal sayılan alanın ekonomik, teknolojik, siyasal,
eğitsel, cinsel, bilgisel yaşam alanlarında
daralması, etkisizleşmesi sorunudur. Bu alanın (hiç
değilse bazı kişilerin yaşamında) hemen hemen
hiçe inmesi eğilimi olduğu için, buna karşı olanlar
“gerici” adını hak ederler. Bu nitelikle başını kaldırdığı ya da “dur, olamaz” diye kolunu kaldırdığı
zaman başka çeşitten bir savaş başlar. Bu savaş,
artık din devlet savaşı değil, ileri geri savaşı olur.
İlerleme ve gelişmeyle tutma ve denge gibi iki
amacı gerçekleştirme çabası biçimini alır. Hatta
kimi zaman toplum devlet arası çatışma, aydın
yobaz arası çekişme, ya da dengeleşme, millet devleti, millet toplumu olma biçimine de girer.
O halde, başlangıç noktamız gelenekselleşmiş
bir siyasal ve toplumsal sistemde dinin ne dereceye
kadar kutsal gelenekle ya da kutsal geleneğin ne
dereceye kadar dinle bir tutulma haline gelmiş
olduğunu belirleme olacaktır. Modern Türk
toplumunun
gerisinde
bulunan
Osmanlı
Devleti’nin kuruluşuna dönüp baktığımız zaman

ilk belirlenecek sorun bu olacaktır. Onu, Batı
dünyası devlet ve din kurum ve yetkilileri açısından
çok farklı yapan budur.
Türk - İslam - Osmanlı toplumunun, bilinçli bir
dûşünle çağdaşlaşması akımının doğuşundan
önceki kuruluşunun ne tür bir kuruluş olduğu,
bugün bile açık seçik kavranmış değidir. Düşün
hayatının en yüksek düzeyinde bulunan aydınlar
bile onu tanımlarken kimi kez feodal, kimi kez
teokratik bir düzen olarak, kimi kez de ikisi birlikte
olarak tanımlarlar. Gerçekte bu tanımlamaların
ikisi de Osmanlı geleneğine, geleneksel niteliğine
hem yabancı hem aykırıdır. Osmanlı rejimi ne
feodaldir, ne de teokratik; hele hem feodal hem
teokratik hiç değildir. Türk aydınlarının
devrimcilik geleneğinin üstün yanlarının yanında
kimi alanlarda ilginç bir direnicikleri vardır.
Bunun, eski gelişme karşıtı olan dedelerimizin
alışkanlıklarından birinin mirası olduğunu
görmezler, özellikle çok kesinlikle «Avrupalı» gibi
olmak inancındakiker, Avrupa (hatta Batı Avrupa)
ülkelerinin tarihsel gerisinde bulunan her şeyin
Türk tarihinde de bulunduğuna inanılmasını isterler. Bununla Batılılar gibi olduğumuzu kendimize
ve başkalarına inandırmanın kolaylaşacağını
sanırlar. Tarih ve bu tarihten bugüne geçiş bu
önyargıya göre tertiplenir, uydurulur.
Bu sorun özellikle duyarlık bulunan iki konudan
biri feodalizm, diğeri teokrasidir. Neden? Çünkü
Avrupa'da (özellikle Fransa'da) öyleydi. Bu iki
özellik, Batı Avrupa uygarlığının devrimsel
değişmelerinde en önemli rol oynamış yanlar
olduğu İçin bu iki alandaki değişimlerin anlatılışı
Avrupa kitaplarında hazırdan var. Onun İçin kendi
tarihimizi yorumlamak için olaylara bakmaya
başka kavramlar aramaya gerek kalmaz. Bir tür
ilericilik skolastikliği! Bu tanımlamaları yapanlar
bunları, Batı devlet ve din kurumlan tarihiyle
tanışmaları sonucu öğrenmişlerdir. Aradaki
farklara dikkat etmeden, Avrupadaki durumun
Osmanlı tarihi için de doğru olduğu sonucuna
kolayca varılabilir. Avrupa tarihinde feodal rejim,
kapitalist ekonomi öncesi bir ekonomiye dayalı bir
rejim olarak görülür. Liberal ve kapitalist olmayan,
yani anayasalı devlet rejimi örneğinde olmayan Asya ve Afrika uygarlıkları modem çağda hep geri
kalmış ülkeler olarak görüldüğü için, bunlar
gelişigüzel kestirmeden feodal olarak tanımlanırlar. Örneğin ekonomik düşün tarihinde
Adam Smith'den John Stuart Mlil’e kadar bunların
feodal toplumlar olarak nitelendirildiğini görürüz.
Halbuki feodal düzen, kapitalist sistemden önce
ancak Batı Avrupa'da, bir de Asya'nın uzak ve
küçük bir parçası olan Japonya'da önemli bir
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tarihsel döneme karşılıktır. Asya’da, örneğin Çin
ve Hindistan tarihinde feodal düzene doğru eğilimli
dönemler görülmüşse de bunlar büyük kara
ordularına dayanan despotik imparatorluklarca
yutulmalardır. Feodal düzende bulunan ülkelerde
feodalizmden kapitalist, liberal, anayasalı hukuk
düzenine geçiş (feodal düzenin egemen olduğu
yerlerde ekonomik, siyasal ve dinsel yaşamın her
yanına egemen olan güççe merkezleşmiş
imparatorluklar hiç yürümediğinden) ilk çıkış
aşaması olarak ancak merkezleşmiş mutlak
monarşilerin doğuşuyla başlayabilmiştir. Mutlak
monarkların, feodal düzenin geleneksel sınıflarıyla
olan çatışmaları boyunca, bir yandan ulus
dediğimiz birimler gelişirken bir yandan da yasalı
devlet rejimleri doğdu.
Osmanh düzeninden çıkma ve çağdaşlaşma
süreciyse bundan farklı olmuştur. Gerçi, örneğin
XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul da Padişah II.
Mahmut, Mısır’da Mehmet Ali mutlak monark
olma çabasında görünürlerse de, gerçekte ikisi de
birer doğu tipi despot imparator olma eğiliminden
kurtulamadıkları gibi, ne biri ne de öteki ulus yapısında ve bir topluma ve o toplumda yeni doğmuş
bir şehirli (burjuva) sınıfına dayanamamışlardır.
Despot sözcüğü eski Grekçe’den geldiği halde
ne Platon’un ne de Aristoteles’in devlet biçimleri
arasında despotluk rejimi görülür. Çünkü onlar,
eski Hellen dünyasındaki şehir devletlerinin rejim
biçimleriyle ilgiliydiler. Aristoteles’in eski
Grekçe'de “köle sahibi efendi” anlamına gelen
despot sözcüğünü Grekler dışı Doğulu
kavimlerdeki devletin adı olarak, ama sırf
benzetme ereğiyle kullanması, yüzyıllar boyu
gözlemcilerinin yanılmalarına yol açmıştır.
Feodalizme ve Roma kilisesi teokrasisine karşı
savaşan ve gücünü en üstün yapan (Devlet Benim
diyen Fransız kralı gibi) hükümdarların tutumunu
eleştiren Aydınlanma dönemi düşünürleri,
despotizm terimini, bunların hukuk ve akıl devleti
olmayan idarelerine uyguladıklarından bu defa da
despotizm hukuk kurallarından yoksun, tüm
keyifle güdülen bir rejim anlamına gelmeye
başladı. Şu halde despotizm ya da Padişahlık
rejimini feodalizmden, teokrasiden, tiranlık
yönetimlerinden de ayırmak gerekir.
Modem çağlarda Aristoteles’ten gelen terimin
özünü doğru olarak tanımlayan düşünür Hobbes
olmuştur. Ona göre devletin kaynağı, zapt ve
fetihle halk üzerine kurulan gücün miras gibi geçer
oluşu, yani devletin bir baba mülkü sayılışıdır.
İslam düşünürü îbn Haldun da, Padişahlık rejimi
diyeceğimiz bu devlet biçiminin en doğru modelini
ve tarihteki aşamalarını tanımlamıştır. Bu modelde
en önemli yan, en üstün siyasal gücün toplumdan

çıkarılmış, hatta yabancılaştırılmış bir Kul
kitlesinin desteğine dayandırılmasıdır. Bu hem
klasik Grek geleneğine, hem feodal Batı Avrupa
geleneğine aykırıdır. Ancak feodalizme benzetilişi
gibi, Halifelik ile Sultanlığın birleştirildiği
hallerde, teokrasiye benzer gözüken bir görünüşü
vardır.
XIX. yüzyıl öncesi Osmanlı düzenini teokratik
bir düzen olarak tanımlayış da yanlış ve yetersizdir.
Teokratik düzenin en tipik örneği Roma Katolik
din devletidir. Bunda en üstün dinsel siyasal güç
yerinde oturan papadır. Eski Osmanlı düzeniyse
bunun tersi olan bir biçimdir. Gerçi, dış görünüşte,
Osmanlı Halife padişahlarıyla papalar arasında bir
benzerlik vardır. İkisinde de en üstün güç sahibi
olan makam, feodal, şehirli, köylü, ya da emekçi
sınıflarını temsil etmez. Rejimlerinde böyle sınıflar
kabul edilmez. Papalar da, padişahlar gibi, toplum
sınıflarından sökülüp, sahneye
oyuncular
gibi kılık değiştirdikten sonra, içine girdikleri özel
bir ocakta yükselerek papa olurlar. Sınıfsal
niteliklerini kaybetme süreci, siyasal güç sahibi
olmanın koşuludur. Kilise büyük bir ekonomik
kurul durumuna geldiği zaman bile (yani ruhani bir
kurum olduğu kadar cismani bir kurum durumuna
geldiği zaman bile) onun ekonomisi ne feodal ne de
kapitalist ekonominin kurallarının sonucudur. Bu
rejime en uygun ekonomi »ahiret ekonomisi» ile
»öteki dünya» üzerine spekülasyonla elde edilen
mali kaynaklar sağlama ekonomisidir. Bunların
birincisi manastırlarda, ikincisi başkent Vatikan’da
uygulanmıştır. Manastırlarda keşiş emeğiyle
yapılan tarım ürünleri özel mülkiyet değildir.
Endülijans satışlarından sağlanan vergi ürünleri de
özel mülkiyet değildir. Ancak, cismani feodal
ekonominin güçlendiği dönemlerde ve ülkelerde,
Katolik kilisesinin ekonomisi de feodal ekonomi
kurallarına katılmışsa da sonuçta feodal beylerle
cismani kralların rekabeti karşısında ekonomik
gücünü onlara kaptırmak zorunda kalmıştır.
Özellikle İngiliz tarihinde papa ile kral çatışmaları
feodalleşmiş kilisenin ekonomik gücünü yok etme,
İngiltere topraklarında sağlanan serbetlerin papalık
hazinesine akmasını engelleme, kilisenin emlak ve
gelirlerini krallık devletinin hâzinesine çevirme
amacıyla yapılmış eylemlerdir. Bugün de bu
teokratik kilise devleti ancak kapitalist ekonomiye
uymak sayesinde ve böyle bir ekonomiye dayanan
devlete sosyalizm ya da komünizmin yayılmasını
önlemeye
yarama
aracılığı
sayesinde
tutunabilmektedir. Yani dünyasal güçler karşısında
saf
dinsel
niteliğini
kendi
başına
sağlayamamaktadır. Sosyalist rejimlerin kurulduğu
yerlerde Katolik kilisesi ancak dünya işlerinden
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elini
çekme
zoruna
uyduğu
ölçüde
yaşayabilmektedir.
Osmanlı Padişahlığı ise bir kilise, ya da din
hükümdarlığı değildir. O da feodal ya da kapitalist
ekonomiye katılamamıştır. Bu iki ekonominin
etkisi altına girdiği zaman da devlet mülkiyetine
dayanan ekonomik gücünü ve kaynaklarını birer
birer yitirmiştir. Osmanlı Padişahlığı rejiminde,
teokratik rejimin tersine olarak, din maslahatı değil, devlet maslahatı başta gelir. Din adamları
devlet maslahatının, yani gerekliliklerinin
görevlileri (hukukçuları, öğretmenleri ve propagandacıları)dır. Bunların kendileri ruhani bir
gövde, bir ruhban «corpus»u değildirler. En üstün
bir ruhani otorite makamı da yoktur. Bu rejimde
İslam dininin en üstün otoriteleri Kadıasker ve
Şeyhülislam’lardır. Bunlardan birincisi devletin en
üstün kaza yani yargı otoritesi; ikincisi en üstün
“ifta” otoritesi yani devlet işlerinde karşılaşılan
bazı sorunlarda din hukukunun yargılarının ne
olacağını yorumlama otoritesidir.
Din adamları kendi aralarında İslam dininin
bekçisi, koruyucusu, hatla halifesi oldukları
İnancını yalatmış olmakla birlikte, gerçekte bu İşte
asla kendi başlarına (auto-cephalus) olma yetkilen
olmamıştır. Böyle bir yetkiyi ancak devlet gücü
kendilerini eyleme ittiği zaman uygulayabilirlerdi.
Devlet işlerine karıştıkları çok olduysa da bu karışma, inanç, doktrin ve dogma işlerinde değil,
devlet işleri üzerinde ve devletin ya isteğiyle ya da
güçsüzleşmesi yüzünden olmuştur, inanç, doktrin,
dogma sorunlarına karıştıkları zaman da bu
sorunlarda ilert sürdükleri inançların yürümesi
devletin desteklenmesine, uygulamasına bağlı
kalmıştır.
İslam dünyasındaki devletlerin çoğunluğu
Sünni akidesini uygulamışlardır Böyle olmakla
birlikte, Sünniliğin reddi olan Şiiliği tutan az sayıda
devletler de olduğu halde onlarda da hükümdar
gerçek imam değil, imamın yokluğunda devleti
tutan dünyasal hükümdar olmuştur. Bu
hükümdarlarda bile tam anlamıyla ruhani bir
nitelik ve yetki yoktur. Osmanlı Padişahlığı rejimi
Sünniliği tutmuş olmakla birlikte, onun tarihinde
Sünni, Hanefi ve Matüridi mezhep, hukuk ve
ilahiyat türlerine aykırı düşen kişiler çok olduğu
gibi, bunlara karşı rafızi olmaları yüzünden
savaşılması ancak devletin lüzum gördüğü zamanlar, yani -devlet maslahatına zararlı yanları ve
eylemleri- olduğu zamanlar olmuş ve bu işte ulema
ancak bu açıdan görev yapmıştır. Ulemanın devlet
ve dünya işlerinde kendi başına yargı yürütmek istemesi, devlet gücünün çok aşındığı zamanlarda
olmuştur. Bir din devleti olarak -İslam Devletiideolojisi Osmanlı tarihinde ilk kez Kanunu

Esasi'yle başlamıştır. Ulema bir siyasal akım
karşısında «bu dinsel bir işdir; bir doktrin ya da
ilahiyat işidir; devleti ilgilendirmez» dedikleri
zaman devlet adamlarının, bunları hiç dinlememiş
olduğu çok görülmüştür. Batılı gözlemcilerin
Hıristiyan olanları, Hıristiyanlık dışında toplumlan
onların dinleriyle tanımlama eğiliminde oldukları
için, Batı uygarlığına karşıt her eylemi onların
dininin bir gereği olduğunu sanırlar.
Yeniliğe karşı çıkan bir tepkinin, olayları
incelemeden ve tanımadan, dinden ya da din
adamlarından geldiği inancı. Türk çağdaşlaşma
tarihinin ta başında Batılı gözlemcilerin yazılarında
kendini göstermiştir. Yenlliğe karşı oluşun bir din
davası haline getirilmiş olduğu dönemde zamanın
Osmanlı devletinin çöküşü süresince bir -din devleti- olma aşamasına doğru giden yolun açıldığını
gösteren en önemli gösterge, ilk reform
girişimlerinin geleneksel düzeni canlandırma işi
olarak görülmesindeki direnmedir. 1876'ya doğru
giden yol, III. Selim reform deneyinin
başarısızlığıyla açılmıştır. Kanunu Esasi, Türk
devletine bir -din devleti- sıfatı vermekle ileri bir
adım değil, geriye doğru bir adım olmuştur.
Abdülhamit yönetimine yol açan, devlet ilkesini din- yapan o kanundur. Batı dünyasına karşı devleti
Müslümanlığın en öndeki cephesi haline sokan da
o kanundur. Bu. bir ortaçağ döneminde normal
olan, yeni çağ döneminde nomal olan, “yenilik”
imparatorluğunun
yıkılmasını
önlemek
düşüncesiyle göze alınmıştı.
Midhat Paşa, anayasa devrimini Avrupalılara
sevdirmek için Osmanlı Devleti’nin bu kanunla bir
İslam devleti olduğunu Avrupa dillerinde yazılmış
kitapçığında derin bir saflık içinde övünerek tanıtır.
Bu görüşün bir başka nedeni daha vardır. Osmanlı
Devleti, İslam dininin yaratığı olarak kurulmuş
olmaktan çok, ancak siyasal bir güç haline geldikten sonra Hıristiyan devletlere karşı İslam
dininin yanını tutmuş olmanın ürünüdür. Osmanlı
devletini kuran ilk Osmanoğullannın ve
yanlarındakilerin Sünni, Ortodoks, Müslüman
olduklarından şüphe eden tarihçiler bile vardır.
Osmanlı devleti halifeliği kuruluşundan ancak iki
yüzyıl sonra olmuştur.
Bundan önce İstanbul’un alınışıyla, Osmanlı
Devleti dinler ve milliyetler topluluğu olan bir
imparatorluk haline geldikten sonra, hükmü altına
aldığı milliyetleri zorla ya da inandırarak
Müslümanlaştırmadığı için din ayırımı (Musevi,
Rum, Katolik ayırımları) siyasal terminolojide
daima yaşamıştır. Osmanlı rejiminin dinsel bir
rejim olduğu sanısı gerçeğin tersini yansıtır. Bir
dinsel rejimde, devletin dininden başka bir dine
tanınma hakkı verilmez. Bir iki istisnayla,
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Hıristiyan devletlerin egemen olduğu ülkelerde
değil Müslümanlara ya da Musevilere, hatta
oradaki Hıristiyanlığın başka ya da yeni
kollarından olan Hıristiyan halklara bile tanınma
hakkı verilmemiştir. Osmanlı siyasal rejiminde
İslam hukukuna, İslam mezheplerine, Musa dinine,
Ortodoks mezhebine aralarında siyasal hukuk
planında seviyece farklar olmakla birlikte özel
hukukça yer verilmiş olması, dinsel olmaktan çok
hukuksal bir durum görünüşüdür.
Çağdaşlaşma olayının incelenmesinde bize daha
yararlı olacak kavram, din kavramından çok
gelenek kavramı olacaktır. Osmanlı rejiminin en
önemli yanı, dinsellikten çok gelenekselliktir. Bu
daha kapsamlı kavram hem din hem (Max
Weber’in kullandığı bir terimle) Sultanizm
açılarını içine alan bir kavramdır. Birinci açıdan
geleneksellik şöyle ifade edilir; düzen (Osmanlı
deyimiyle nizam. Alem ya da nizam-ı âlem) Tanrı
tarafından olduğu gibi konmuştur. Olduğu gibi
tutulursa sonsuz ömürlüdür (ebed - müddettir).
İkinci açıdan bu tür devleti ka- nun-u kadim teorisi
meşrulaştırır, yani onu Tann’nın koyduğu düzen
yapar. Bu. rejimin siyasal ilkesidir. Böyle bir devlet
İslam dini açısından meşrulaştırılmaz. Dinsel
geleneğin değil, güçse], siyasal, militer geleneğin
bir ürünüdür. Hiçbir İslam düşünürü böyle bir
siyasa gücünün din açısından meşruluğunu
sağlamanın yolunu bulamamıştır. Düzen için
devletin varlığını gereksiz bulamadıkları için
devletin kaynağının, İslam dini dışında
bulunduğunu kabul etmek zorunda kalmışlardır.
Devlet, İslam din ve hukukunu korur ya da
uygularsa onun meşru olabileceğini kabul
etmişlerdir. Osmanlılarda bu, kanun-u kadim
dedikleri ve kimin koyduğunu asla göstermeye
gerek duymadıkları bir ilkeyle ifade edilir.
Bu iki İlkenin yol açtığı üçüncü bir ilke (Max
Weber’in Patrimo- nializm dediği) yanı tamamlar.
Yani Tanrı âlemin düzenini kurmakla kalmamış, o
düzeni tutmak ve yürütmek için padişahı seçerek
onu yeryüzünde kendinin bir gölgesi, vekili
yapmıştır. Osmanlı Padişahlığı, güçlenince
Tann'nın halifesi sayılmıştır. Peygamberin
halifeliği Osmanlılardan önce bile, tartışmalı ve su
götürür bir sorun olmuştu. Tanrı’nın seçmesi bir
hak olarak Osmanoğullannın en büyüğüne geçecek
bir mirastır; bir mal, bir mülk patrimonium gibi
tevarüs edilir. Bu asla şüphe ve tartışma konusu
olmamıştır. Padişahlık makamı bu inanca dayanır,
önemli ve geleneksel kutsallığı olanın kendisi,
padişahın kişiliği değil bu makamdır. Bu kişiler
arasında cahil olanlar, ahlaksız olanlar, akılsız
olanlar, hatta öldürülenler görüldüğü halde makamın meşruluğunu padişah gücünün hemen hemen

sıfıra indiği zamanlarda bile, inkâr edecek cesarette
bir güç çıkmamıştır. Onu, en son, Cumhuriyet’i
kuranların gücü inkâr edebilmiştir.
Bu ilkeleri kabul eden kişiler için normal ve
ideal toplum, düzeni dengelilik içinde tutan
toplumdur. Tanrı toplumun bölümlerini ayn ayn
yerlere koymuş, her birine verdiği görevlerle onlan
yerlerine yerleştirmiştir. Bu topluma reaya yani
sürü denir. Tann’nın seçtiği vekili (gölgesi) bu
sürünün çobanıdır. Hayatın kanunu değişme (inkılap) değil, düzen (nizam) dır. İdeal, değişme,
evrim, ilerleme değil, dengedir. Dengenin tecellisi
adalettir. Bunlara aykın olan her şey ihtilaldir,
anarşidir; çünkü değişme (inkılap) bozulmaya
(ihtilal haline) yol açar. Padişahın ödevi âlemin
nizamını, toplumun düzenini tutmaktır. Bu iş için
ona bir dizi yardımcı hizmet görevlisi gereklidir.
Bunlar devletin hizmet sınıflandır ve topu birlikte
militer ve sivil bürokrasiyi teşkil ederler.
Cumhuriyet rejimi. Türk toplumunu OsmanlI
rejiminin tam tersi olan bir yöne çevirmenin kesin
başlangıcıdır.

*Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik - Teokrasi ve Feodalizm
sf. 81
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MODERNLEŞME, BATI, BATICILIK

Erhan SANDIKÇI
anlamına geleceği için bir tür aşağılık
kompleksidir. Oysa çözüm basittir: İhmâl ettiğimiz
“gerçek İslâm”ı yeniden öğrenerek uygulamak.

Anlık’ın
geçen
sayısının
konusu
aydınlanma idi, bu sayı laiklik konusuyla çıkıyor.
Modernleşme, bu iki kavramla yakından ilişkili bir
kavram. Bu yazıda modernleşme kavramının veya
olgusunun Türkiye’deki algılanma ve yorumlanma
biçimleri üzerinde durmak ve Batı ile ilişkiler
bağlamında
modernleşmeye
yönelik
bâzı
spekülasyonları ele almak istiyoruz.

Bu “özcü çözüm” yaklaşımı Osmanlı
modernleşmesine yönelik eleştirinin, hattâ Osmanlı
modernleşmesinin başlangıcına kadar olan süreçte
devletin Batı karşısındaki yenilgiyi inkârının
temelini oluşturmuştur. Müslüman ve Osmanlı
olmanın toprak kayıplarını, iktisadî çöküşü ve
askerî yenilgileri önlemeye yetmediği anlaşılınca
başvurulan veya başvurulmak istenen reformlar da
dine dayandırılmış, köklerinin zâten “bizde”
olduğu fikri savunulmuştur. Örneğin Tanzimat
Fermanı diye bilinen 1839 Hatt-ı Hümâyunu’nda
“yüz elli seneden beri ortaya çıkan güçsüzlüğün”
nedeni olarak şeriata uyulmaması gösterilmiş,
Nâmık Kemâl meşrutiyetin İslâmiyet’teki “usûl-i
meşveret” esasında bulunduğunu yazmıştır. Bu
yöntem reform düşüncesi ulema1 başta olmak üzere
gelenekçi çevrelere kabûl ettirilmesi bakımından
işlevsel bir nitelik taşımakla beraber, öne sürülen
fikirlerin baştan hatalı olmasına da yol açmıştır2.
Netice itibariyle tarih, Batı’da olanı Türkiye’ye
getirmenin bir mecburiyet olduğu düşüncesini
Osmanlılara kabûl ettirmiştir. Batılılaşmanın
gerekli olup olmadığı tartışmasının yerini Batı’dan
neyin ne kadar alınacağı tartışması almıştır.
“Bilimini, tekniğini almak”, “gülüyle dikeniyle
tamamını almak”, “medeniyetini alıp kültürünü
almamak” gibi çeşitli yaklaşımlara sahne olan bu
tartışmanın Türk siyasî hayatını meşgûliyeti
bugüne dek devam etmiştir.

Etimoloji ve tanım bilgileriyle can sıkmak
istemiyoruz fakat “modern”in kelime ve kavram
itibariyle “güncel”i, “yeni”yi işâret ettiğini
belirtelim. Modernleşme, ortaya çıkan yeni
düşüncelere, yeni kurumlara, yeni sistemlere uyum
sağlama sürecidir. Söz konusu olan yenilikler,
yaklaşık beş yüzyıl önceden itibaren Batı
Avrupa’da ortaya çıkan yeniliklerdir. Yâni
modernleşme, -ister bilim, ister teknik, ister ahlâk,
ister kurum, ister kânun, ister din olsun- bir ithâlat
sürecidir. Dışarıda var olan fakat içerideki siyasî
ve toplumsal yapıda bulunmayan bir şeyi, ona
ihtiyaç duyduğunuzu (hattâ mecbur olduğunuzu)
düşünerek kendi bünyenize dâhil etmektir.
Osmanlı-Türk modernleşmesine başından beri
yapılan itirazların temel dayanağı, olayın bu
niteliği olmuştur. Geleneksel çevrelerde ortaya
çıkan ve varlığını bugüne taşıyabilmiş bu eleştirel
bakışta göze çarpan ilk eğilim bir tür romantizm
olan “Biz üstünüz, o hâlde kimseyi taklit
etmemeliyiz.” anlayışıdır. Bu bakış açısına göre
mensup olunan din veya millet (veya devlet) özü
itibariyle ötekilerden üstün olduğu için toplumsal
refah, huzur, birlik, zenginlik ve devletler arası
mücadelede güç sâhibi olmak için hiçbir “yabancı”
unsura başvurmaya gerek yoktur. Dışarıdan ithâl
yoluna gidilmesi kendi din veya milletinin
diğerlerinden daha “aşağı” olduğunun kabûlü

Gerek modernleşme karşıtları tarafından
modernleşmecilere yönelik, gerekse de “sınırlı
modernleşmeciler”
tarafından
“aşırı
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modernleşmeciler”e yönelik olsun, bugünkü
siyaset edebiyatında hâlâ yerini koruyan en büyük
ithamlardan biri de “Batıcı” suçlaması olmuştur.
Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse,
modernleşme/Batılılaşma taraftarları, tutucu ve
gerici çevreler tarafından Batı ülkelerinin Türkiye
üzerindeki siyasî, iktisadî, askerî vb. nüfuzunu
arttırmak
isteyen
“işbirlikçiler”
olarak
resmedilmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz “özünü
hakir
görme,
kültürel
yabancılaşma”
suçlamasından farklı olarak burada kavramların
daha nesnel olduğu, olayları birbirinden ayırmanın
ve analitik yaklaşmanın daha olanaklı olduğu bir
tartışma söz konusudur. Zira “aşağılık kompleksi”
tartışmasında “Kültür ile medeniyet arasındaki
fark nedir?”, “İslâmiyet de Türklere ‘dışarıdan’
gelmiş bir düşünce olduğuna göre sosyal-siyasî
‘ithâlat’ kategorik olarak iyi veya kötü müdür?”,
“Teknolojiyi alıp kültürü almamak mümkün mü?”
gibi, sonuca varılması ve uzlaşılması çok zor
sorular karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 3. Selim’in
kurduğu Nizam-ı Cedid ordusunu yalnızca askerî
bir yenilik olarak mı ele almalıyız? “Askere
pantolon ve ceket giydiren Padişah’a Allah’ın
yardım etmeyeceği” söylenerek3 ve “Moskof
olurum Nizam-ı Cedid olmam!” denerek4
muhalefet edilen bir askerî reform, Batılılaşmayı
maddî-mânevî (veya teknik-kültürel) olarak
ayırmanın
pek
mümkün
olmadığını
göstermektedir. Esas olarak “özünden kopma”
tartışmasının muğlak olmasına karşı, siyasî
akımların uluslararası anlamda bağımsızlık
taraftarı mı yoksa Batıcı mı olduğu konusu ise
kişilerin ve toplulukların söylem ve eylemleriyle
anlaşılabilecek bir meseledir.

Gericilerin modernleşmecileri Batı’nın5
hesabına çalışmakla itham edişindeki mantık en
basit hâliyle “Onlar gibi olmak istiyorsun, demek
ki
onların
çıkarlarını
savunuyorsun!”
düşüncesidir. Bu yaklaşıma göre Batılı yaşam tarzı
ve değerleri benimseyip toplumu bu siyasî çerçeve
içinde dönüştürmek isteyen hareketler, bu
“kültürel” ortaklıktan dolayı Batı’nın siyasî
projelerinde görev alan bir “işbirlikçi” işlevi
görürler. Uluslararası rekâbeti ekonomiden
tamamen
soyutlayan
bu
bakış
açısının
Türkiye’deki
izdüşümü
İslâmcıların Türk
Devrimi’nin laiklik, Latin alfabesine geçiş, kılıkkıyâfet değişikliği, takvim, saat ve ağırlık
ölçülerinin değişmesi gibi unsurlarına yönelik
eleştirileridir. Bu eleştiriler kimi zaman Lozan’da
Kemâlistlerin İngilizlerle anlaştığı, bu Hıristiyan
ülkenin
Türkiye’nin
“dinsizleştirilmesi”
karşılığında ordularını İstanbul’dan çektiği gibi ipe
sapa gelmez spekülasyonlarla birleştirilip İslâmcı
tarih anlayışı dediğimiz şey ortaya çıkarılıyor. Orta
Doğu’daki diğer ülkelerdeki modernleşme
hareketlerine de benzer suçlamaların yöneltildiğini
görüyoruz.
Bu düşüncedeki temel sakatlık, bir ülkenin
başka bir ülke üzerindeki nüfuzunun esas olarak
kültür ve yaşam tarzı ihracı, hattâ daha sınırlı
olarak sâdece din/dinsizlik üzerinden gerçekleştiği
varsayımıdır. Batılı emperyalist bir ülkenin
Türkiye üzerindeki en büyük amacı(!) Türk
halkının dinî hassasiyetlerinin zayıflaması, hattâ
dinsizleşmesidir. Bu kafa yapısı, Türkiye’nin
“dinsizleşmesi” durumunda meselâ ABD’nin ne
gibi bir çıkar elde edeceğini açıklamaktan âcizdir.
Herkesin, her topluluğun, her devletin en önemli
amacının kendileri gibi mensup oldukları din için
savaşmak olduğunu zannetmektedirler. Siyaset din
için yapıldığına göre de Müslüman bir ülkenin
yöneticileri dinî bir politika gütmezse bu,
Hıristiyanlık (veya Musevîlik) karşısında İslâm’ın
zayıflaması için “görevlendirilmiş” olduklarını
gösterir.

Batılılaşma fikrinin Batıcılıkla ilişkisinin
somut veriler ışığında yorumlanması nispeten
kolay olmasına rağmen coğrafyamızda gruplaşma
ve kutuplaşma kültürünün güçlü olması ve bunun
siyasî rekâbete karşı tarafı yabancı devletlerin
ajanlığı ile itham etme olarak yansıması, bunun
sonucu olarak birbirinden farklı yakın tarih
anlatımlarının ortaya çıkarak yeni kuşaklara
aktarılması söz konusu tartışmayı zaman zaman
içinden çıkılmaz bir hâle sokmaktadır. Siyasî
literatürümüze öteden beri “Amerikan ajanı,
Moskof uşağı, İsrail’in adamı, İngilizci” vb.
söylemler hâkim olduğu ve uluslararası ilişkiler
üzerine yapılan gündelik yorumların önemli bir
kısmını hiçbir sağlıklı nedensellik bağı taşımayan
komplo teorileri oluşturduğu için bu alanda söz
söylemek zorlaşmaktadır.

Din bağlamından çıkarak genel olarak
Osmanlı-Türk modernleşmesi ve Müslüman
ülkelerdeki diğer modernleşmeci hareketlerin Batı
emperyalizmi için taşıdığı rolden bahsedecek
olursak, teorik olarak Batı, modernleşmeci
hareketlerin
karşısındadır.
Genellemelerin
yanıltıcılığını
unutmamak
kaydıyla,
bu
hareketlerin geleneksel, toprağa bağlı ve dinî
yaşam tarzının egemen olduğu toplumsal
yapıları şehirli, sanayileşmiş ve uluslaşmış birer
topluma dönüştürme gayretleri ve milliyetçi ve
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bağımsızlıkçı karakter taşımaları böyle bir
sonucu doğurur. Bu gerçekten hareketle “Batıya
rağmen Batılılaşma” ve “Batıya karşı
Batılılaşma” tâbirleri ortaya çıkmıştır. Az gelişmiş
bir ülkenin, hammadde kaynağı ve ürün pazarı
hüviyetinden koparak kendi sermaye birikimini
gerçekleştirecek bir modernleşme sürecine girmesi
o ülke üzerindeki Batı nüfuzuna yönelik hayatî bir
tehdittir. (Tâ ki kurulan ilişkilerle millî burjuvazi
komprador burjuvaziye dönüştürülsün.) Bunun
dışında Soğuk Savaş dönemi için konuşmak
gerekirse Batı kapitalizminin Sovyetler Birliği ile
mücadelede en önemli enstrümanlarından biri din
olmuştur ve “yeşil kuşak” diye bilinen proje ile
çeşitli ülkelerde sol ve bağımsızlık eğilimi taşıyan
akımlara karşı İslâmcılık desteklenmiştir. Ayrıca,
bütün bunların dışında, bir ülkenin aydınlanmacı
bir anlayışla yönetilmesi, bilim ve teknolojinin
gelişme olanağı bulduğu bir düzenin egemen
olması, o ülkeye zarar vermek isteyen güçlerin
lehine mi olur, aleyhine mi? Özetle, hem kuramsal
hem konjonktürel olarak İslâmcılık, Batı tarafından
bağımsızlık eğilimi taşıyan laik hareketlere karşı
tercih edilmiş, bunun da ötesinde bir araç olarak
kullanılmıştır.

ise ABD’nin, 1979’da Afganistan hükûmetinin
çağrısıyla Afganistan’ı işgâl eden Sovyetler
Birliği’ne karşı savaşan İslâmcı teröristlere verdiği
destektir. ABD ve Pakistan istihbarat örgütlerinin
organize ettiği bu süreç içinde verilen bâzı
fotoğrafların -özellikle de 11 Eylül saldırıları ve
IŞİD’in butün dünyayı tehdit eden bir yapı hâline
gelmesi üzerine- yakın tarihin en dikkat çekici
görüntüleri arasına girdiği söylenebilir. Dönemin
ABD Başkanı Carter’ın Ulusal Güvenlik
Daşınmanı Zbigniew Brzezinski bizzat cihatçılarla
görüşmüş, onları yüreklendirmek için işâret
parmağını havaya kaldırarak “Allah sizin
tarafınızda!” demiştir7. Brzezinski, 1998’de
verdiği bir röportajda 1979’daki Afganistan
politikasını “Dünya tarihi için önemli olan nedir?
Taliban mı yoksa Sovyet imparatorluğunun çöküşü
mü? Birkaç heyecanlı Müslüman mı yoksa Orta
Avrupa’nın kurtuluşu ve Soğuk Savaş’ın bitişi mi?”
diyerek
savunmuştur8.
Dönemin
İngiltere
Başbakanı Thatcher da Peşaver’deki Afgan mültecî
kampına giderek cihatçılara destek konuşması
yapmıştır9. Bu konuşmada İngiliz Başbakanı’nın
İslâmcılara “evlerinizi, tarlalarınızı, mallarınızı,
yaşam tarzınızı kaybetmenizden dolayı üzgünüm”
demesi ve ardından onlara hayranlık duyduğunu
çünkü “dinlerini yok etmeye çalışan Ateist bir
komünist sistem”de yaşamayı reddettiklerini
söylemesi10, “İslâm’ı zayıflatmak için laikliği
dayatan İngilizler” tasvirine tamamen aykırı bir
olaydır.

İslâmcılığın
laik,
milliyetçi,
sol,
modernleşmeci hareketlere karşı Batı tarafından
desteklenmesine
dair
çeşitli
örneklerden
bahsedilebilir. Aslında bunun en göz önünde olan
örneği Türkiye’dir. AKP’nin iktidara gelişi,
Ergenekon-Balyoz davaları ile orduda ve
bürokraside yapılan tasfiyeler, PKK açılımı ile
ulusal ve üniter yapının zayıflatılması,
özelleştirmeler, “ılımlı İslâm” iktidarındaki
Türkiye’nin Orta Doğu’da “model ülke” olması
ABD’nin ve AB’nin desteği ile birlikte tanık
olduğumuz olaylardı. Soğuk Savaş dönemine
gidersek “kızıl kâfiler”e karşı “dindar ABD”yi
öven, Amerikan 6. Filosu’nu protesto eden
gençlere yönelik linç çağrıları yapan Mehmet
Şevket Eygiler karşımıza çıkacaktır. 1908’de ise 2.
Meşrutiyet’in Müslüman İngiliz sömürgelerine etki
etmesinden çekinen6 bir İngiltere vardır. Buna
karşılık, örneğin Islahat Fermanı’ndaki Batı
etkisinden
bahsedilebilir.
Burada
elden
kaçırılmaması gereken ölçü, Batı devletlerinin her
durumda kendi çıkarlarına göre pozisyon
olmasıdır. Bu çıkarları birkaç misyoner örgütüne
indirgemek, uluslararası ilişkileri din yayma
mücadelesi olarak resmetmek tarihin akışını doğru
bir şekilde yorumlamaya engel olacaktır.

Afganistan olayı bir istisna değildir.
Suriye’de 2011’den bu yana Esad’a karşı savaşan
ÖSO gibi terör örgütleri de ABD tarafından
desteklenmiş, dünya kamuoyu önüne “ılımlı
muhalefet”
diye
sunulmuştur.
WikiLeaks
sızıntılarında, 2012 yılında Ulusal Güvenlik
Danışmanı Jacob J. Sullivan’ın Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton’a yazdığı “El Kaide, Suriye’de
bizim tarafımızda.” e-postasının ortaya çıkması11
da İslâmcılık ile Batı arasında ontolojik bir
uyuşmazlığın var olmadığını gösteren bir belgedir.
Afganistan
ve
Suriye
örneklerinin
operasyonel
ve
konjonktürel
olarak
değerlendirilme
ihtimâline
karşı
daha
gelenekleşmiş bir ilişkiden, ABD-Suudî Arabistan
ilişkilerinden söz edelim. Suudî Arabistan, Orta
Doğu’da Batılılaşma ile arasına en büyük mesâfeyi
koyan gerici bir rejimdir. Fakat bu devlet,
bağımsızlığını kazanmasından itibaren ABD’nin
bölgedeki değişmez partnerlerinden biri olmuştur.
Sâhip olduğu enerji kaynakları, petro-dolar
politikası ve İran öncülüğündeki Şii eksenine karşı

Modernleşme ve anti-emperyalizmi zıt
kutuplara yerleştiren tezi çürüten en çarpıcı örnek
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dengeleyici rolüyle ABD ile ilişkileri en istikrarlı
(veya en az dalgalı) Orta Doğu ülkesi olmayı
başarmıştır. Ayrıca Arap Baharı’nda Batı’nın
“demokratikleşme ve reform” için baskı araçlarını
kullanmadığı birkaç Arap ülkesinden biri olmuştur.
Bu
ilişki
İslâmcılıkla
anti-emperyalizmi
özdeşleştiren modernleşme karşıtı tarih ve siyaset
anlayışının açıklayamadığı bir durumdur.

farkları göremiyoruz. Eğer bir çabamız varsa bile
hakikatin ideolojilere göre eğilip bükülmesinin
yarattığı baskı ve dezenformasyon ortamında
önemli noktaları kaçırıyoruz. Düşünce dünyamızı
oluşturan az sayıdaki kelime ile olaylar hakkında
hüküm vermeye çalışıyoruz. Sosyal ve siyasî
olayları mutlak iyi ve mutlak kötü aktörler
üzerinden algılamayı ve taraf tutmayı seviyoruz.
Bu düşünme tembelliğinden dolayı aslında yazının
konusu olan spekülasyonların bu kadar büyük bir
kesim tarafından benimsenmesinde anormal bir
taraf yoktur. Ve bu düşünme tembelliği kesinlikle
bir kesime, bir ideolojiye has değildir.
Kemâlistlerin en çok okuduğu yazarlar arasında
“Yüzü Batı’ya dönük bir ülkeydik, AKP yönümüzü
Doğu’ya çevirdi.” gibi cümlelerle, muğlak ifâdeler
kullanarak modernleşme ile Batıcılık arasındaki
farkı yok eden (üstelik kaşla göz arasında Büyük
Orta Doğu Projesi görevlilerine anti-emperyalizm
tacı takan) kişiler yok mudur? Kemâlistlerin en çok
okuduğu gazeteler arasında iktidarın gayri millî
politikalar
izlediğini
kanıtlamak
için
milletvekillerinin ve bakanların etnik kökenlerini
manşete çekenler olmamış mıdır? Kemâlistlerin
kimi kanaat önderleri “ABD mutlak kötüyse
düşmanları mutlak iyidir.” mantığıyla Kuzey
Kore’nin aslında ne kadar demokratik bir ülke
olduğunu, Kuzey Kore hakkındaki iddiaların
külliyen Atlantikçiler tarafından uydurulduğunu
söylememiş midir?

Mısır’da Hür Subaylar Devrimi ile iktidara
gelen
Cemâl
Nasır,
Arap
dünyasında
modernleşmeciliğin sembol liderlerinden biridir.
Süveyş Kanalı’nı millîleştirmiş, sosyal reformlara
girişmiş, Mısır’la Suriye’yi birleştirerek Arap
milliyetçiliği için radikal hamleler yapmıştır.
Süveyş krizi ile karşısında İngiliz ve Fransız
ordularını bulan Nasır,12 Yugoslavya lideri Tito ve
Hindistan lideri Nehru ile Bağlantısızlar
Hareketi’ne de öncülük yapmıştır. Milliyetçi, laik
ve sol eğilimli Nasır’ın da “Batılılaşmacı=Batıcı”
mantığına uymadığı açıktır.
Çeşitli örneklerin ortaya koyduğu tablo,
modernleşmeci hareketlerin Batı ülkeleriyle
uyumlu bir politika gütmeleri gibi bir genellemenin
yanlış olduğudur. Aksine, milliyetçi ve laik
eğilimleri nedeniyle bu hareketler çoğu durumda
Batı politikasına aykırı davranmışlardır. Fakat
elbette son derece karmaşık Orta Doğu
coğrafyasında her tezi doğrulayan sayısız örneğe
rastlanmaktadır. Meselâ Amerikancı Şah’ı deviren
ve ABD’yi “büyük şeytan” ilân eden Humeyni’den
ve yarattığı İslâmcı rejimden bahsedilebilir. Aynı
şekilde Türkiye’deki sosyal demokrat sivil toplum
kuruluşlarının Batılılaşmayı ve Batıcılığı bir arada
savunduğu
söylenebilir.
Ancak
bunlar
modernleşmenin “İngiliz, Amerikan taraftarlığı”
ile nitelenmesini haklı çıkarmaya yetmemektedir.

Sorunumuz dünyayı tek düzlemde, tek
ölçütle, tek kıstasla anlamaya çalışmaktır. Her
kişinin, kurumun, yapının, olayın çeşitli
değişkenlere göre birden fazla “olumlu” ve
“olumsuz” özelliği olduğunu düşünerek hareket
etmezsek, hangi inanca, geleneğe, toplumsal gruba,
ideolojiye mensup olursak olalım, gerçekte ne olup
bittiği hakkında tutarlı ve dayanakları sağlam bir
fikre sâhip olamayacağız. Modernleşme ve
Batıcılık konusu da buna dâhil.

Batılılaşmanın “kökü dışarıda”lıkla itham
edilip pejoratif (aşağılayıcı) bir kelime hâline
gelmesi aslında yakın tarihimiz hakkında yeteri
kadar bilgi sâhibi olmadığımızın ve onu doğru bir
şekilde
değerlendiremediğimizin,
özetle
yaşananlardan
ders
çıkarmadığımızın
bir
göstergesidir. Zira Osmanlı da benzer bir şekilde
karşı çıktığı Batılılaşmanın tarihî bir zorunluluk
olduğunu büyük çöküşler yaşayarak anlamıştı ve
doğru veya yanlış yöntemlerle Batı ile arasındaki
farkı kapatmaya çalışmıştı.

Dipnotlar
“Yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar, devlet çapında hiçbir
harekete, bu iki kuvvetin, bilhassa ilmiyenin tasvibi
olmaksızın girişilememiştir (...) Osmanlı mutlakiyetinin uzun
sürmesinin baş sorumlusu muhakkak ki ilmiye sınıfıdır.”
Tarık Zafer Tunaya, Batılılaşma Hareketleri – I,
Cumhuriyet, 1999, s. 25-26
2
Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu,
Yeditepe Yayınevi, 2. baskı, 2012, s. 452
3
Tunaya, a.g.e, s. 34
4
“Namık Kemal’in temsil ettiği fikre, zamanının ne kadar
yabancı olduğunu, gösterilen tepkiler; kendisinin bu fikri ona
karşıt fikirlerle yaklaştırıp bulaştırması; fikrin uygulanma
1

Toplum olarak sağlıklı bilgiye ulaşma
arzumuz, çabamız ve olanaklarımız çok zayıf
olduğu için birbirine benzer veya birbiriyle ilişkili
kavramların (Batılılaşma-Batıcılık) arasındaki
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dönemi gelince de fikrin tam karşıtı diyebileceğimiz bir
Kanun-u Esasi denen anayasanın meydana gelmesi bize
anlatır. Zaten fikir ortaya ‘halk egemenliği’ şeklinde değil de,
‘meşveret usulü’ fikri halinde çıkarılmıştı. Böylece, ta baştan
yanlış ve yanıltıcı bir adla ortaya çıkmış oldu. Bu fikri
yakalayan Yeni Osmanlılar, güya Avrupa’yı taklit etmiyoruz
da, geçmişteki sistemimizi canlandırıyoruz iddiası ile, ve
padişah keyfi ile halka haklar verme prensibinin sakatlığı
yerine, padişah keyfinden daha sağlam bir temel bulduklarını
sandılar. Onlarca bu temel şeriattı. Şeriat, meşveret usulünü
emrediyor diye aslı olmayan bir iddia tutturdular. Bu işleri
daha iyi bilen ulema tabakası bu iddiayı hiç benimsemedi.”
Niyazi Berkes, Atatürk ve Devrimler, Adam Yay., 2. baskı,
1993, s. 34-35; “Anayasalı rejim fikrinde devrimci bir yenilik
olmadığına, bunun geçmişe uygun bir şey olduğuna herkesi
inandırma çabasıyla, çağdaş kavramları İslâm ve Osmanlı
kavramlarına çevirme çabası içinde Namık Kemal, gerçekte
anayasa rejimini değil, despotizm rejimini, halkı değil,
ümmeti, halk iradesini değil biatı yapan ve halkla hiçbir
ilişkisi olmaya ‘çözme ve bağlama erleri’ni, halk rızasını
değil, icmaı temsil eden ya da kaldıran fetvâyı savunmakta
olduğunu tüm gözden kaçırıyordu.” Niyazi Berkes,
Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY, 24. baskı, 2017, s. 293
5
Dönemin güç dengesine göre İngiltere, Fransa veya ABD.
6
İngiltere Dışişleri Bakanı’nın İstanbul’daki İngiliz
Büyükelçisi ile yazışmaları dikkat çekicidir: “Şayet Türkler
anayasayı tam olarak ayakta tutar ve kendileri de
kuvvetlenirse bunun sonuçları bizim şimdi göremiyeceğimiz
kadar uzaklara gidebilir. Bu hareketin Mısırdaki tesiri
inanılmıyacak kadar büyük olacaktır; kendisini Hindîstanda
da hissettirecektir. Biz şimdiye kadar idaremiz altında
bulunan İslamalara kendi dirilerinin başkanı plan milletin
kötü bir despot tarafından idâre edildiğini söylüyorduk.
Halbuki biz idare ettiğimiz İslâmlar için iyi bir despottuk ve
bizim idaremiz altında daha mesuttular zira bu insanlar
mukayese imkânına sahip değillerdi, dolayısiyle farkın kendi
lehlerine olduğunu kabule hazırdılar. Fakat şimdi Türkiye
bir. anayasa yapar, parlemento kurar ve hükümet şeklini
geliştirirse Mısırlılar da bir anayasa istiyeceklerdir. Bizim bu
kuvvetle karşı koymamız çok güç olacaktır. Şayet Türkiye de
anayasa iyi işler ve Türkiye de işler iyi giderse Mısır da
ayaklanmalar olacaktır, bu vaziyette bizim durumumuz çok
garip kaçacaktır. Biz asla ne Mısır halkıyla ve ne de Türk
hükümetiyle mücadeleye girmiyeceğiz. Bizim mücadelemiz
Türk halkının hisleriyle olacaktır. Bunu yakın veya uzakta
Çok dikkatle ele alınacak bir konu olarak veriyorum. Bu
hususun haricinde bütün reform hareketlerini tutuyor
görünün ve bana bilgi verin.” Erol Ulubelen, İngiliz Gizli
Belgelerinde Türkiye-Birinci Kısım 1896-1908, Aykaç Kit.,
s. 60-61
7
https://www.youtube.com/watch?v=A9RCFZnWGE0
8
Röportajın yayınlandığı Fransızca özgün metin:
http://www.voltairenet.org/article165889.html,
Metnin
İngilizce
çevirisi:
http://dgibbs.faculty.arizona.edu/brzezinski_interview
9
https://www.youtube.com/watch?v=XJ2HiFx0SIE
10
Margaret Thatcher Vakfı’nın internet sitesinde yer alan
metinden.
http://www.margaretthatcher.org/document/104715
11
Sol Haber, 13 Nisan 2017. WikiLeaks’in yayınladığı eposta:
https://wikileaks.org/clintonemails/emailid/23225#efmAGIAHu
12
Hür Subaylar Devrimi’ni başlatan askerî müdahalenin
ABD ile temas hâlinde yapıldığına dair iddialar da vardır.
Bkz. Devrim, 51. sayı, 6.10.1970; 52. sayı, 13.10.1970
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KİMLİK-DIŞ POLİTİKA İLİŞKİSİNE KURAMSAL
BİR BAKIŞ:

İRAN DIŞ POLİTİKASI’NDA İSLAM
İHRACI MESELESİ

Doğacan BAŞARAN

Soğuk Savaş sonrasında başlayan süreçte,
uluslararası ilişkiler kuramları içerisinde kimlik,
kültür ve dış politika arasında bir ilişki kurma
eğiliminin hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Bu
anlamda Samuel Hunthington’un Medeniyetler
Çatışması isimli eserinin, politik yönelimlerin
kimlik ve kültür çerçevesinde değerlendirilmesini
popülerleştirdiği belirtilebilir. Özellikle Alexander
Wendt’in çalışmalarıyla kuramsal bir temele oturan
kimlik - dış politika ilişkisi, literatüre
konstrüktivizm
olarak
geçen
teoriyi
kazandırmıştır.i Konstrüktivist teoriye göre,
devletlerin dış politika yönelimleri, tanımladıkları
ulusal çıkarlar çerçevesinde oluşmaktadır. Ancak
devletlerin tek bir bakış açısının ürünü olan ulusal
çıkar tanımlaması da söz konusu değildir. Zira
ulusal çıkar tanımlaması, devletlerin kendi
kimliğini tanımlayış biçimine göre farklılık
göstermektedir. Dolayısıyla devletin kendi
kimliğini tanımlayış biçimi değiştiğinde, ulusal
çıkar tanımlaması da farklılaşabilmektedir.
Konstrüktivist teorinin bu tanımlamasının bir dış
politika örneklemi üzerinde incelenmesi adına
İran’ın dış politika yönelimleri, güzel bir laboratuar
olarak görünmektedir. Zira İran’ın kimlik
algılayışı, dış politika yönelimlerini doğrudan
etkilemekte ve Ortadoğu siyasetinde, İran’ın
idealist kurama da oturtulabilecek olan dinidevrimci söylemlere dayanan bir politik yönelim
sergilediği görülmektedir. Ancak bir tezat
yaratırcasına jeopolitik gerçekliğin bir sonucu
olarak Orta Asya ve Kafkasya yönelimlerinde,
İran’ın son derece realist ve pragmatik kararlar alan

bir devlet aklına sahip olduğu da gözlemlenebilir.
Bu yazıda da İran’ın ‘‘İslam İhracı’’ temeline
dayanan ve kimliğin dış politika yönelimlerine
yansımasından
kaynaklanan
Ortadoğu
politikasının Orta Asya ve Kafkasya politikalarında
yer bulamamasının yarattığı çelişkiler ele
alınmaktadır.
1.İRAN’IN
‘‘ULUSAL
ÇIKAR’’
TANIMLAMASINI
ETKİLEYEN
BİR
FAKTÖR OLARAK KİMLİK ALGILAMASI
Pehlevi döneminde Avrupa tipi seküler ulus
inşası yöntemlerini benimseyen ve hatta
demokratikleşme boyutunda olmasa bile, Atatürk
modernleşmesinden de etkilenen İran, kimlik
algılamasını Avrupa tipi milliyetçiliklerle
şekillendirmeye
öncelik
vermiştir.
Ancak
Avrupa’da milliyetçiliklerin hızla yükselerek
faşizme sürüklenmesinin konjonktürel etkisi,
İran’a da yansımış ve bir Farsçı / aryan ırk
saplantısı ortaya çıkmıştır. Pehlevi döneminde,
önce Nazizmin yükselişinin bölgesel çapası rolünü
üstlenen İran, Nazi Almanya’sının yenilmesinden
sonraysa, yine batı tipi bir kimlik algılaması
benimsemiş ve batılı ittifakların bir parçası olarak
Amerika’nın Ortadoğu’daki ileri karakolu olma
misyonunu üstlenmiş, Eisenhower Doktrini’nin
uygulanmasına yönelik üstüne düşen görevi
gönüllü olarak yerine getirmiştir. Ancak Pehlevi
rejimini ortadan kaldıran 1979 İslam Devrimi,
İran’ın kimlik algılamasını değiştirmiş ve İran,
kendi kimliğini yeniden tıpkı Safevi ve Kacar
hanedanlıkları dönemlerinde olduğu gibi, Şiilik
temelinde tanımlaya başlamıştır. Yaşanan İslam
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vurulmasınıiv ve
yalnızlaştırılmasını talep
etmektedir. İran’ın yalnızlaştırılması amacıyla
yaşanan Katar krizi, son güncel gelişme olarak
hafızalardaki yerini korumakta ve Arap
devletlerinin genel tavrını ortaya koymaktadır.
Görüldüğü üzere, İran’ın Ortadoğu politikasının
temellerini devrimci ideallerden oluşan bir anlayış
belirlese de, tarihi Acem-Arap rekabeti
düşünüldüğünde, İran’ın bölge politikalarında
İslami bir söylemi benimsemeksizin oyun kurucu
aktör olması mümkün görünmemektedir. Yani
Farsi bir politik yönelim sergileyen İran’ın
Ortadoğu’daki Müslüman halkların ilgisini
çekmesi ve sempatisini kazanması çok mümkün
değildir. Bu nedenle İran’ın dış politika
yönelimlerindeki idealist söylem, jeopolitik
hedefler doğrultusunda oluşturulan ulusal çıkar
tanımlamasının pratik bir yansıması gibi
görünmektedir. Yani ulusal çıkar, kimlik
tanımlamasından beslenebildiği gibi, kemikleşmiş
bir devlet aklının jeopolitik çıkarlar doğrultusunda
belirlediği ulusal çıkar tanımlamaları, kimlik
algılayışını da yönlendirebilmektedir. Demografik
kaynamayı
bastırma
özelliğiyle
birlikte
düşünüldüğünde, İran’ın rejim ihracı politikası,
içsel dinamiklerin ve devrim ideolojisinin dış
politikaya yansıması olarak sonuçlanmıştır.v
3.İRAN DIŞ POLİTİKASINDA REALİST
PRAGMATİZM: İRAN’IN ORTA ASYA
POLİTİKASI
İran’ın bir Orta Asya politikasının
oluşması, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra gündeme gelmiştir; çünkü SSCB döneminde,
ABD karşıtlığıyla öne çıkan İran, Sovyetler
Birliği’ni doğal bir müttefik olarak değerlendirmiş
ve jeopolitik bir rekabete girmek istememiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, yıllar
süren ateizm baskısının da etkisiyle, seküler bir
yapıyla bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya
ülkeleri, İran’ın idealist dini söylemlerle
dönüştüremeyeceği bir karakterle ortaya çıkmış ve
İran bu coğrafyadaki politikasını pragmatik bir
realizm anlayışıyla şekillendirmiştir.vi
Realist pencereden bakılırsa, İran için Orta
Asya, batılı devletlerin uyguladığı ambargoların
etkisi nedeniyle uluslararası yalıtılmışlığın
giderilmesine yönelikvii bir jeopolitik kaçış alanı
olarak görülmektedir. Dolayısıyla İran'ın Orta
Asya politikasında, dini unsurlardan çok ekonomik
unsurlar öne çıkmaktadır.
İran’ın Orta Asya’da jeopolitik bir aktör
gibi davranması, yukarıda ifade edilen nedenlerden
dolayı idealist dini söylemlerle mümkün
gözükmese de İran, Orta Asya’da Fars kimliğini

Devrimi, siyasal anlamda tarihin ilk dinci devrimi
olarak öne çıkmış ve İran’ı Şiiliğin devlet dini
olduğu ve bir İslami devrimin yaşandığı tek ülke
konumuna taşımıştır.ii
2.KİMLİĞİN DIŞ POLİTİKAYA ETKİSİ:
İRAN’IN ORTADOĞU POLİTİKASI VE
REJİM/İSLAM İHRACI MESELESİ
İran’ın
Ortadoğu
politikasındaki
yönelimlerine
bakıldığında
idealist
dini
söylemlerin öne çıktığı ve kimliğin dış politikayı
doğrudan
etkilediği
görülmektedir.
Hatta
Huntington’un çalışmasını esas alan bir yorum
yapacak olursak, Huntington’un Medeniyetler
Çatışması isimli çalışmasında bahsettiği ‘‘İslam
medeniyetinin çekirdek ülkesi’’ olma misyonunu
üstlenmeye çalıştığını iddia edebiliriz. İran’ın dış
politikasındaki ‘‘İslam/Rejim İhracı’’ söylemi de
bu temele oturtulabilir. Çünkü başta İslam
Devrimi’nin önderi olan Humeyni olmak üzere,
devrimi gerçekleştiren kadrolar, İslam Devrimi’nin
İran ile sınırlı kalması halinde başarısız olacağına
inanmışlardır. Dolayısıyla rejim ihracı politikası,
yeni rejimin güvenliğinin sağlanması kaygısıyla
uygulamaya konmuştur. Bir anlamda İran
siyasetinde rejim ihracı söylemi, bir hayat sahası
(lebensraum) yaratma alanı olarak görülmüş,
rejimin güvenliğinin İran sınırlarının dışına
taşınması işlevi görmüştür. Üstelik demografik
anlamda heterojen ve karıştırılmaya müsait bir
nüfusu barındıran İran, İslami söylemler kullanarak
demografik farklılıkları bir ‘‘üst kimlik/İslam
kimliği’’ inşası yöntemiyle bastırmaya yönelmiştir.
İran’ın kendi güvenliğini sınırlarının
ötesine taşıma hassasiyetiyle benimsediği dini idealist söylem, Lübnan’daki Hizbullah’ta, Irak’ın
işgali sonrasında Sistani liderliğindeki Irak
Şiilerinde, Arap Baharı’nın Suriye cephesinde ve
son olarak Suudi Arabistan’la yaşanan Yemen krizi
sırasında Husilerin üzerinde karşılık bulmuştur.
İran bu stratejiyle İsrail’i tehdit edebilen bir etki
alanına ulaşmış ve kendi güvenliğini Akdeniz’e ve
Basra’ya taşımayı başarmıştır.iii
Sonuç olarak Şiilik temelinde şekillenen
İran’ın Ortadoğu politikasında ABD ve İsrail
karşıtlığı, hem İran içerisinde destek bularak
dış düşman algısıyla demografik kaynamayı
bastırıp İran’ın kendi iç bütünlüğü sağlamakta;
hem de Müslüman Ortadoğu halkları nezdinde
İran’ın prestijini arttırmaktadır. Zaten İran’ın
‘‘Amerikan karşıtlığı’’ çerçevesinde bu artan
prestiji, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri gibi ABD’nin bölgedeki temel
müttefiki olan ülkeleri rahatsız etmekte ve bu
ülkeler ABD ve İsrail’den sürekli olarak İran’ın
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öne çıkartarak bazı stratejik hesaplar yapmaktadır.
Yani Orta Asya yönelimlerinde kimlik
algılamasının temeline ‘‘Fars’’ kimliği oturmakta
ve jeopolitik çıkarlar, İran’ın kimlik tanımlayışını
farklılaştırmaktadır.
Farsi kimliğe sahip olan Tacikistan’da
doğal bir aktör gibi davranan İran, ayrıca resmi dil
olarak Farsça’nın konuşulduğu Afganistan’a
yönelik de politikalar geliştirmektedir. Yakın
gelecekte İran’ın Orta Asya’da, dil temelli bir
kültürel hegemonya oluşturmak istemesi şaşırtıcı
olmayacaktır. ‘‘Farsça Konuşanlar Ortaklığı’’
projesi, İran’ın ifade ettiğimiz bu kültürel etkiyi
oluşturmaya yönelik attığı ilk adım olarak
değerlendirilebilir. Diğer taraftan Afganistan ve
Pakistan’da bulunan Selefi terör örgütü Taliban,
İran için doğal bir tehdittir. Buna ek olarak
SSCB’nin dağılmasından sonra, bağımsızlıklarını
kazanan Türk devletleri ve Türkiye’nin bu
coğrafyaya ‘‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne’’
sloganında karşılık bulan ilgisi, İran için
Brzezinski’nin ifadesiyle, jeopolitik bir kabus gibi
görünmektedir. Zaten bu nedenle İran, Orta Asya
devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması sürecini
endişe içinde karşılamış ve bölge politikalarını son
derece dikkatli bir realist anlayış temeline
oturtmuştur. Bu realist anlayışın bir yansıması
olarak İran, 1992-1997 yılları arasında, kendisi gibi
Farsi bir toplum olan Tacikistan'da yaşanan iç
savaşta, ''rejim ihracı'' söylemini unutarak İslamcı
muhalifleri desteklemekten uzak durmuştur. Bu
durumu örneklerle çoğaltmak gerekirse, yukarıda
ifade edilen 1992-1997 Tacikistan iç savaşı örneği
çoğaltılabilir. Örneklere bakıldığında görülecek
olan manzara şudur: İran, Çeçen meselesini
Rusya’nın iç meselesi olarak değerlendirip,
Dağlık Karabağ meselesinde Müslüman hatta
kendisi gibi Şii inancına mensup Azerbaycan’ı
değil;
Hıristiyan
Ermenistan’ı
desteklemektedir;
çünkü
güçlü
bir
Azerbaycan’ın Güney Azerbaycan bölgesinde
yaşayan
Azerbaycan
Türklerine
örnek
olmasından
tedirgin
olarak
‘‘Bütöv
Azerbaycan’’ fikrinin gelişim göstermesinden
çekinmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı İran,
Orta Asya ve Kafkasya’da dini söylemleri bir
kenara iterek, tanımladığı ulusal çıkarlar
çerçevesinde hareket etmekte ve kimlik
tanımlamasındaki ‘‘Şii-İslam’’ vurgusunu arka
plana atmaktadır.
SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Ortadoğu’da Müslüman medeniyetinin
çekirdek ülkesi olma rolünü üstlenmeye çalışan ve
Brzezinski tarafından uzun vadedeki hedefleri

tedirgin edici olsa bile, Rusya’ya karşı bariyer
olarak nitelendirilen İran, Orta Asya’da ise
idealizmden uzak ve pragmatik ilişkilerle
şekillenen bir politik yönelim sergilemektedir. Bu
politik yönelimin temelindeyse jeopolitik ve
demografik nedenler bulunmaktadır. Sonuç olarak
İran’ın hem idealist söylemlerle şekillenen
Ortadoğu politikasının; hem de realist ve pragmatik
hesaplara dayanan Orta Asya politikasının bir
devlet aklı (raison d’etat) barındırdığı ve bu akıl
çerçevesinde
şekillenen
‘‘ulusal
çıkar’’
tanımlamasının ürünü olduğu görülmektedir.
Ayrıca İran laboratuarı göstermektedir ki, bir
devletin kendi kimliğini tanımlayış biçimi nasıl
ulusal çıkar algılamasını etkiliyorsa, aynı şekilde
jeopolitik şartların ulusal çıkar tanımlaması
üzerinde yarattığı etki, kimlik tanımlamasını da
değiştirebilmektedir.
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MISIR'DA MÜSLÜMAN
KARDEŞLER'İN DÜŞÜŞÜNÜ
LAİKLİK - İSLAMCILIK
EKSENİNDE DEĞERLENDİRMEK

Saltuk Buğra YURTERİ
Bölgesel ve küresel olayları incelerken
yapılabilecek en oturaklı analizler iki önemli
noktaya bakılarak yapılabilir: ilki ekonomiye ve
enerji kaynaklarına, diğeri ise (aslında yine ilk
noktadaki ekonomik çıkar kavgalarına dayanan)
dış güçlerin bu süreçlerdeki etkilerine.

Arap Baharı sürecinde Mısır'da Hüsnü
Mübarek döneminin bitişinin ardından Muhammed
Mursi ile başlayan Müslüman Kardeşler dönemi
yaklaşık bir yıllık çalkantılı bir sürecin ardından
darbe ile son buldu. Kimi yazarlar bu süreci
"siyasal İslam'ın laiklik karşısındaki yenilgisi"
olarak yorumlamayı tercih etti. Ben ise bu yazıda,
"Mısır'daki Arap Baharı ile başlayan bu süreci
laiklik - siyasal İslam çatışması olarak
değerlendirmek ne kadar doğru olur?" sorunun
cevabını arayacağım.

Toplumsal olayları doğrudan ve yalnızca
dış destekli, "üst akıl" planlı hareketler olarak
yorumlamak yanlış olduğu kadar küresel ve
bölgesel güçlerin bu tür halk hareketlerini oluruna
bırakacağını düşünmek de elbette ki yanlıştır.
Amerika'nın "ılımlı İslam" projesi çerçevesinde,
daima kontrol edilemez ve öngörülemez diktatörler
yerine kurulacak kukla demokrasiler bölgeye
istikrar getirecek ve radikalizmde azalma
sağlayacaktır. En azından bu teoriye göre
öngörülen budur. Bölgesel istikrar, enerji
kaynaklarının ulaşımı ve fiyat dengesi için şarttır.
Demokrasi ile birlikte muhtemelen liberal
ekonomilere tam entegrasyon sağlanacak ve ABD
için yeni pazarlar açılacaktır. Bu sebeple başlarda
ABD, Arap Baharı sürecine olumlu yaklaşır. Lakin
sonrasında iş kimsenin tam anlamıyla kontrol
edemediği bir kaos ortamına varmıştır.

İlk olarak Arap Baharı adı verilen sürecin
nasıl başladığına bakalım:
En baştan şunu söylemeliyiz ki Arap Baharı
sürecinin başlangıcı ekonomi ve demokrasi
temellidir. Zaten sosyal adaletten uzak ve
"gelişmekte olan - gelişmemiş" ülkeler
klasmanında bulunan Kuzey Afrika ülkeleri için
2008 krizi de yoksulluğa tuz biber olmuş, bunun
sonucunda Tunus'ta, işsiz bir üniversite mezunu
olan Muhammed Buaziz'nin kendisini ateşe
vermesi ile Tunus halkı ayaklanmış, yönetimi
indirmeyi başaran bu girişimin ardından domino
etkisi ile Arap Baharı olarak isimlendirilen halk
ayaklanmaları patlak vermiştir.

Muhammed Mursi'nin seçimleri kazanması
ile başlayan döneme gelirsek: Müslüman Kardeşler
yönetimindeki bir Mısır, Körfez rejimleri için
tehdit oluşturmaktadır. Çünkü İhvan, neredeyse her
siyasal İslamcı hareket gibi yalnız kendi düşünce
sistemini doğru kabul etmekte ve pragmatistik bir
yaklaşım ile halkta demokrasi istemlerini
ateşlemeye çalışmaktadır. İhvan'ın iki temel
ideoloğundan özellikle ağır basan Hasan elBenna'nın düşünce sistemi, Büyük İslam Devleti
kuruluşu için demokrasiyi bir araç olarak görmekte
ve radikal - kanlı bir devrimdense halk tabanında

Mısır özelinde ise, 25 Ocak günü Tahrir
meydanında toplanan halkın "Amerika, İsrail,
emperyalizm" karşıtı sloganlar ve ideolojik
söylemler yerine "ekmek, özgürlük, demokrasi"
çığlıkları atmakta olduğunu görürüz (1). Yani Arap
Baharı sürecinde öncelikle öne çıkan renklerin
siyasal İslam veya katı laiklik olmadığını rahatlıkla
söyleyebiliriz.
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örgütlenerek adım adım yönetimi ele geçirmeyi
hedef alan evrimsel - sosyal demokrasi benzeri bir
siyasal İslam görüşüne dayanmaktadır. Bu durum
da otokratik - monarşik yönetimleri doğal olarak
rahatsız etmektedir.

rapor vermeyi kesmiştir. Bunun nedeni olarak da
"Mursi'nin, siyaseti cemaat refleksleri ile yönettiği,
istihbarat raporlarını doğrudan Hayrat Şatır ve
Muhammed Bedii gibi mürşidler ile paylaştığı" öne
sürülmüştür(2).

Arap Baharı sürecinden ayrılıp biraz daha
Mısır özelinde dış politika incelemesine girersek:
ABD'nin bölgedeki en önemli iki müttefikinin
Suudi Arabistan ve İsrail olduğunu aklımızdan
çıkartmadan devam edebiliriz. İsrail'in, Türkiye ile
arasının bozulduğu dönemden itibaren (özellikle
Mavi Marmara krizi sonrası), GKRY - Yunanistan
ve Mısır ile birlikte Doğu Akdeniz enerji
paylaşımında yeni bir eksen kurmaya yöneldiği
görülmektedir. Aynı zamanda ekonomik darlığını
gidermek için Doğu Akdeniz enerji sahalarını
hayati gören Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de,
Mübarek döneminde Mısır ve İsrail ile münhasır
ekonomik bölge antlaşmalarına varmıştır. Münhasır ekonomik bölge hukuksal bir terim
olarak bir devletin deniz altındaki enerji
kaynaklarını kullanabilme yetkisini tanımlar-.
Mursi'nin, GKRY ile Mısır arasındaki MEB
antlaşmasını iptal etmesi, bu birlikteliğe darbe
vurduğu gibi, İsrail karşısında Türkiye'nin elini de
güçlendirmiştir.
Bilindiği
gibi
Müslüman
Kardeşler ile iyi ilişkiler içerisinde olan Ak Parti
hükümeti, Mısır'daki İhvan iktidarı ile birlikte
Kuzey Afrika'da çok önemli bir müttefik elde
etmiştir.

Muhalif gruplara baktığımız zaman
bunların içerisinde selefi grupları da görmekteyiz.
Yani mesele İslamcılık - Laiklik kavgası olmaktan
uzaktır. Zaten Arap dünyası ve özellikle Mısır,
laiklik konusuna bizim gibi yaklaşmaz. Buna ayrı
bir alt başlıkta değineceğim. Şimdi Mursi'nin,
doğal olarak Müslüman Kardeşler'in başarısızlık
nedenlerine devam edelim:
Müslüman Kardeşler'in Cumhurbaşkanlığı
seçimlerindeki halk desteği oldukça düşüktür. İlk
turda 13 adayın yarıştığı seçimde Müslüman
Kardeşler tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet
Partisi'nin adayı Muhammed Mursi geçerli oyların
%25'ini alırken eski rejimin temsilcisi ve Hüsnü
Mübarek'in son başbakanı Ahmet Şefik %24 oy
almıştır. İkinci turda ise Mursi %51.3'lük bir oranla
seçimi kazanırken Şefik %48.7 oranında oy
alabilmiştir. Seçime katılım oranı ise %51.8'dir(3).
Bir nevi eski rejim - İhvan çekişmesi olan
bu yarışın Mübarek rejimine tepki oylarına rağmen
bu kadar başa baş gitmesi, halkın ve özellikle Mısır
gençliğinin Müslüman Kardeşler'e duyduğu
güvensizlikten
ileri
gelmektedir.
Tahrir
Meydanında Mübarek karşıtı gösterilerin başını
çeken, Y kuşağı ("Why?" kelimesi ile sesteş,
sorgulayan ve sosyal medyayı aktif kullanan bir
nesil.) olarak adlandırılan gençlik, kendi
devrimlerinin İhvan tarafından gasp edildiğini
düşünmektedir. Mursi'nin düşüşünde bu yetersiz
halk desteğinin rolü oldukça büyüktür. Söz verdiği
üzere ekonomiyi 100 günde toparlayamaması,
demokratikleşme vaadi verirken -belki rejimin eski
kalıntılarını temizlemek adına olsa da- aldığı
radikal
kararlar
ve
Mübarek
dönemi
bürokratlarının da çabası ile sürekli hale gelen
istikrarsızlık ortamı, var olan halk desteğinin de
baltalanmasına sebep olmuştur.

Diğer yandan Müslüman Kardeşler'in bir
kolu olan Hamas'a Mısır'dan gelecek desteğin
artacağını tahmin etmek elbette ki zor değildir .
Bütün bunlar ABD'nin, bölgedeki iki temel
müttefikine karşı hamleler olarak İhvan
yönetiminin
ABD
nezdinde
meşruiyetini
azaltmaya yaramıştır. Zaten göreceğiz ki Sisi
döneminde Yunanistan - GKRY ve Mısır arasında
enerji işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir
antlaşma imzalanacak, İsrail de bu ittifaka dahil
olacaktır. Ayrıca Müslüman Kardeşler döneminde
açılan, İsrail sınırındaki Refah kapısı, darbe
sonrasında tekrar kapatılmıştır. İsrail ise darbeyi ilk
tebrik edenler arasında olmuştur.

Özetle Mısırdaki kısa süreli Müslüman
Kardeşler iktidarının iç politikada, halkın
demokratik
ve
ekonomik
isteklerini
sağlayamamasının getirdiği tepkiler ile Mübarek
döneminin muhalif bürokratlarının yoğunlaştırdığı
istikrarsızlık ortasında ezildiğini söylemek sanırım
yanlış olmaz olur.

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda
demokrasi çığlıkları atan ABD'nin neden Sisi
darbesine ses çıkartmadığı daha net anlaşılabilir.
İç politikaya değinirsek: Mursi'nin kültürel
alanda aldığı tepkilerin esas nedeni, laik bir
yönetimi benimsememesi değil; devleti, cemaat
çıkarları doğrultusunda yönetmeye meyletmesidir.
Mursi ve Mısır istihbarat teşkilatı arasındaki
bağlantı kısa sürede kopmuş, istihbarat, Mursi'ye

Hem iç hem dış destekten muaf kalmış bir
hükümetin devrilmesi ise kimseyi şaşırtmamalıdır.
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Arap Dünyasında İslamiyet Algısı

sahibi bir devlet - İbrahimi bir devlet bugün
uluslararası arenada boy gösteriyor olsaydı, Rusya,
Ortodoksluğu bu kadar sahiplenebilir miydi? Bir
kısım insanlar, bu dini "kültür emperyalizmi"
olarak görmezler miydi?

Arap dünyasında, özellikle Mısır ve
Suriye'nin İslamcılık algısı bizim İslamcılık
algımızdan oldukça farklıdır. Türkiye'de siyasal
İslam fikriyatı, modernizmin önüne geleneği,
cinsiyet eşitliğinin önüne erkek egemen toplumu,
bilimin önüne dini koymakta ve Türklük olgusunun
geri plana atılıp ayrıca ister istemez gelecek bir
Araplaşmayı bünyesinde barındırmaktadır. Çünkü
bizde ana akım İslamcılık, "Kavmi necip" Arap
taklitçiliği şeklinde vücut bulur. Doğal olarak
modernist kitle açısından bir kültür aşınması sebebi
olarak görülmektedir. Radikal Türkçülerin, aslen
(çoğunlukla) inanmamakla ve tam anlamıyla
içeriğine hakim olmamakla birlikte Tengricilik
inancını savunmaları da bir nevi öz kültürel refleks
olarak yorumlanabilir.

Farklı imgelerin toplumsal yorumlarında
örneğin "Doğu - Batı" ayrımına giderken belki de
dinlerin toplumsal algılanmalarını yorumlarken
kimi zaman "özünden olan - ithal edilen" ayrımına
gitmek bize farklı pencereler açabilir.
Yani Türkiye için laiklik - İslamcılık
çatışması, içerisinde "ulusçuluk - ümmetçilik" ve
"ilericilik - gericilik" tanımını barındırırken; Arap
dünyası için İslam dini bizzat ulusal kimliğin kalesi
ve bir kültür ihraç aracı olarak yorumlanabilir.
Hatta İslamiyet için "Arap dünyasının yumuşak
gücü" bile diyebiliriz. Arap dünyasındaki tartışma,
İslam anlayışını yorumlamadaki farklılıklar
üzerinden gelişir.

Arap dünyasında ise durum bambaşkadır.
Öncelikle Suriye ve Irak'ta ciddi etkileri olan,
"Birlik, özgürlük ve sosyalizm" sloganını taşıyan
Baas partisini - düşünce sistemini ele alalım. Bu
ideolojinin sembol ismi, düşünsel rehberi olan
Mişel Eflak, Suriyeli bir Hıristiyandır. İslamiyeti
bir din olmaktan öte Arap ulusal ruhunun bir ifadesi
olarak yorumlayan Eflak'a göre bugünkü Arap
milliyetçiliğinin temeli de İslamiyettir. Aynı
şekilde bu inanç sistemi, Arap ruhunu
yabancılaşma tehlikesine karşı korumaktadır.
İslamiyet, Araplık olduğu gibi aynı zamanda başka
ulusları yükseltmeleri için Araplara verilmiş bir
idealdir, Arap milliyetçiliğinin ta kendisidir. Bütün
Arapların tek bir ulus olduğuna inanan Eflak'a göre
Arapların büyük ve vazgeçilmez misyonu ise
sosyalizmi gerçekleştirmektir (4). Buna benzer
olarak Mısır'da Nasır dönemine baktığımız zaman
İslamiyet - Milliyetçilik ve Sosyalizm olgularının
iç içe geçmiş olduğunu görmekteyiz.

(İlericilik - gericilik kavramlarının "kendi
gibi düşünen - karşıt düşünce" temelinde
değerlendirilmemesi için bunların tanımını
vermeyi gerekli görüyorum.
İlericilik kavramını, Özakıncı'nın: "Bir
toplumun belli bir anda içinde bulunduğu
örgütlenme ve yönetim biçimini, kişisoyunu
doğaya daha egemen kılacak, onun yeryüzündeki
beslenme, barınma, üreme, düşünme, öğrenme,
bilme ve doğayı gereksinimleri doğrultusunda
dönüştürme olanaklarını daha geliştirecek biçimde
değiştirmeye yönelik düşünce ve çabalara
toplumsal bilimsel anlamıyla ilericilik(5)" adını
vermesi üzerinden tanımlıyorum.
Gericilik kavramını ise yeni olanı reddedip
geri - geride olana özlem duyma, hak ve
özgürlüklerin kısıtlanması, bakış açısının daralması
olarak tanımlayabiliriz.)

Arap dünyasında yayılan bu milli sosyalizm
anlayışının muhtemel sebebi, sömürge dönemini
yaşamış Arap ülkelerinin ekonomik anlamda başka
devletlere veya birkaç toprak ağasının eline
düştükleri zaman yaşadıkları acı deneyimler
olmalıdır. Serbest ekonomiye geçmek isteseler
dahi öncelikle toprak reformlarını sağlamalı, devlet
kurumlarını ve milli sanayi kuruluşlarını
güçlendirmelidirler.

Tüm
bu değerlendirmeler ışığında
çıkardığım sonuç şudur ki: Mısır devrim ve darbe
süreçleri irdelenirken konuya laiklik - İslamcılık
üzerinden eğilmek, süreci anlamamız açısından
hatalı olur ve bizi yanılgıya düşürür. Bu tarz
olayların yorumlanmasında ekonomi ve küresel
siyasete öncelik verilmesini, ardından toplum
özeline inilecekse toplumsal hareketlerin ve
kurumların yorumlanmasında o toplumun değer
yargılarının kullanılmasını, konuya onların gözü ile
bakılmasını tavsiye ediyorum.

Din - millet algılarındaki farklılığa başka
bir açıdan bakmayı denersek: Dünyada kaç millet,
kaynağı kendi özünden olan bir inanışa sahiptir?
Avrupa devletleri - Amerika - Rusya gibi dünyanın
göz önündeki devletlerine bakarsak hepsi İbrahimi
dinlerin etkisi altındadır. Örneğin bugün Rusya
Ortodoks Hıristiyandır ama Ortodoksluğun esas
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YOKLUK ÜZERİNE BİR DENEME:

SUUDİ ARABİSTAN'DA
HAKLARI

KADIN

Leyla GÜRDAL
ataerkil toplum yapısı nedeniyle bu grup genelde
kadınlar olmaktadır. Kadınların sosyal, siyasal ve
kültürel alanlarda kısıtlandığı, hak mücadelesinin
bile fuzuli görüldüğü, toplumsal cinsiyetin hayatın
her alanında eyleme döküldüğü bölgede, tam da
Duygu Asena'nın kitabının adında olduğu gibi
kadının adı yok olmuştur.

İnsanlık
tarihi
farklı
alanlardaki
ilerlemelerle dolu. Ancak bir konu var ki;
insanlığın kanayan yarası. Tabii ki bu konu; kadın
hakları. Cinsiyet ayrımcılığının azalmak yerine
giderek daha da şiddetlendiği ve yapısallaşmaya
başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Siyasal ve
toplumsal boyutta her zaman rol model olarak
yansıtılan Avrupa'da, 1789 Fransız Devrimi'nin
sloganlarından fraternité -yani kardeşliğin- bir
erkek temelli kardeşlik olduğu devrim sonrası
süreçte anlaşılmıştı. Ortadoğu'da ise geniş bir
sürece yayılmış sömürge deneyimi ve genç ulus
devlet yapılanmaları ile farklı etnik ve dini
unsurlarla örülü toplumsal yapı nedeniyle süreç
çok daha geriden gelmekte.

Bu konuyla ilgili bölgenin en çok dikkat
çeken devletlerinden biri de Suudi Arabistan'dır.
Abdülaziz bin Suud'un 1932 yılında Arabistan kralı
ilan edilmesiyle kurulduğu kabul edilen devlet,
Suud hanedanı tarafından şeriat yasalarıyla
yönetilen bir monarşidir. Yasama organı, siyasal
parti gibi oluşumlar görülmezken tüm yürütme ve
yasama gücü kralın elindedir. Arap ayaklanmaları
sonrası her devlette farklı gruplar kendi lehlerine
değişim isterken, Suudi Arabistan'da bu değişimi
talep eden en dikkat çekici gruplardan biri de kadın
hakları aktivistleri olmuştur. Dünya Ekonomik
Forumu'nun 2015 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği
raporuna göre Suudi Arabistan cinsiyet eşitliği
sıralamasında 145 ülke arasında 134. sırada yer
almaktadır. Cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra sosyal
ve idari eşitsizlikler de yasalarda temel
bulmaktadır. Ayrıca devletin mali açıdan
desteklediği ve siyasal alanda yer verdiği ulema da
kadınları dışlayıcı tutumunu sürdürmektedir.

Güçlü devletlere dönüştürülmesi gereken
zayıf devletlerden oluşan bir bölge olarak görülen
Ortadoğu, yıllardır Batı tipi liberal ulus devlet
kalıbına tehdit üretmeyecek şekilde yeniden inşa
edilmeye çalışılmaktadır.1 Süreçler her devlet için
farklı olsa da bölgede genel olarak yerel taleplerin
bastırılarak entegre edildiği ve baba devlet rolünün
topluma kabul ettirilmeye çalışıldığını söylemek
mümkün
görünmektedir.
Özellikle
Arap
ayaklanmalarının çıkmasında etkili bir faktör
olarak Ortadoğu devletlerinin benimsediği ya
sosyal haklar ya özgürlük uygulamaları,
toplumlarda
ciddi
bir
güvenlik
ikilemi
yaratmaktadır. Yaratılan güvensizlik algısı farklı
bir grubun günah keçisi ilan edilmesiyle
desteklenmeye çalışılmaktadır. Bu, farklı bir etnik
ya da dini grup olarak da görülse de, yapısallaşmış

Siyasal Alandaki Kısıtlamalar
2002 yılına kadar sadece yasal velileri olan
erkeklere bağlı olarak kimlik sahibi olabilen
kadınların bağımsız bir kimlik kartına sahip olması
için 2002 yılında düzenleme yapılmıştır.2 Ancak

Özlem Kaygusuz, Devlet İnşası ve Küresel Güneyde
Güvenlik: Güçlü Devlet Arayışının Kuramsal ve Siyasal
Açmazları, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt: 10,
Sayı: 39, s.52.

Nebahat Tanrıverdi Yaşar, Suudi Arabistan'da Kadın
Hakları, Ortadoğu Analiz Dergisi, Şubat 2013, Cilt: 5, Sayı:
50, s. 72.

1

2
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uygulama sadece 22 yaş üstü kadınları kapsamakta
ve kimlikte kadınların yüzlerini gösteren bir
fotoğrafın olması İslam'a aykırı olduğu
gerekçesiyle dini otoriteler tarafından tepkiyle
karşılanmıştır. Ayrıca kadınların bu kimlik kartına
sahip olabilmek için yine de eşlerinden,
babalarından ya da erkek kardeşlerinden veya iş
verenlerinden izin belgesi almaları gerekmektedir.

Suudi Arabistan'da sosyal alanda kadının
statüsü yok denecek düzeydedir. Erkeklerin isteğe
bağlı boşanma hakkına karşılık kadınların boşanma
hakkı spesifik bir kaç duruma bağlanmıştır.
Kadınların nafaka hakkı yoktur. Boşanma sonrası
çocukların velayeti babaya verilmektedir.4
Ahlaksızlığı Engelleme ve Namus Koruma
Komisyonu, Haia adı verilen dini polisler
aracılığıyla
kadınların kamu alanlarındaki
davranışlarını, giyimlerini, erkeklerle ilişkilerini
takip etmektedir. Haia'ya karşı son dönemde
kadınların tepkisi giderek artmaktadır. Bu tepkiye
ve Arap ayaklanmalarına bağlı olarak Haia
yapılanmasında çeşitli düzenlemelere gidilmiştir.
Ancak bu düzenleme sadece Haia'nın yaklaşımının
eskiye göre daha çekimser olmasını sağlamıştır.

2005 ve 2011 yıllarında yapılan belediye
seçimlerinde, kadınların büyük çoğunluğunun
kimlik kartlarının olmaması gerekçe gösterilerek
kadınların oy kullanmasına ya da aday olmasına
izin verilmemiştir. Ülke tarihinin üçüncü seçimi
olan 2015 seçimlerinde ise kadınlar ilk kez oy
kullanmış ve aday olmuştur. 978 kadının aday
olduğu seçimlerde, oy kullanmak için 130 bin
kadın kayıt yaptırmıştır.

Kadınların ehliyet sahibi olması ülkede hala
tartışılmaya devam edilmektedir. Kadınların araba
kullanma hakkı olmayan tek ülke olan Suudi
Arabistan'da 2012 yılında gerçekleştirilen
Women2Drive Kampanyası medyada kendine
geniş yer bulmuştur. Ancak kampanyayı başlatan
Manal El Şerif, işten atılmış ve çeşitli baskılara
maruz kalmıştır. 5

2009 yılında ülkede ilk defa bir kadının
bakan yardımcılığı görevine atanması olumlu bir
gelişmedir. Nora El Faiz, kadın eğitiminden
sorumlu bakan yardımcılığı görevine getirilmiştir.
Ancak bir kadının ancak kadınlarla ilgili bir alana
atanması yine eşitsizliği gösterir durumdadır.
Devlet bürokrasisinde yer alan kadınlar,
erkeklerle yakın iletişimin engellendiği bir düzen
içinde çalışmaktadır. Örneğin ilk defa 2013 yılında
Şura Konseyi'ne atanan 30 kadın üyenin3 konseye
giriş kapıları ve çalışma salonları erkeklerden ayrı
tutulmuştur. Şura Konseyi'ne katılımlarını ise ses
ve video yayınları aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Bağımsız bir kimlik sahibi olma hala
temsilci iznine bağlı kılınsa da, Kral Selman'ın
imzaladığı kararnameyle kadın haklarında bir
"iyileştirme"ye gidilmiştir. Kadınların seyahat,
eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlerden
faydalanırken temsilci izni alma zorunlulukları
hafifletilmiştir.

Mart 2017'de Kadınlar Konseyi kurulmuş
ancak tanıtım fotoğraflarında sadece erkeklerin yer
alması nedeniyle uluslararası basında büyük tepki
görmüştür. Organizatörlerin yaptığı açıklamada,
tanıtımda kadınların da yer aldığı ancak ayrı odada
oturmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Ekonomik Alandaki Kısıtlar
Cinsiyet ayrımcılığı ekonomik alanda da
son derece belirgin olarak görülmektedir. Kral
Abdullah döneminde kadınlar devlet bürokrasisi
içinde önemli pozisyonlara atansa da kadın
istihdamı hala son derece zayıftır. Kadınların işe
alındığı alanlar ise eğitim ve sağlık gibi kadınların
yine kadınlara ve çocuklara hizmet verdiği
alanlarla sınırlı kalmaktadır.6

Bu alandaki en güncel gelişme ise Suudi
Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü
Komisyonu'na seçilmesidir. Suudi Arabistan'ın, 45
üyeli komisyonda 2018-2022 yıllarında görev
yapması kararlaştırılmıştır. Amacı kadın haklarını
ilerletmek ve cinsiyet eşitliğini sağlamak olan bir
komisyona Suudi Arabistan'ın seçilmesi, UN
Watch başta olmak üzere bir çok insan hakları
örgütünün tepkisini çekmiştir.

Sonuç
Kadınların neredeyse her alanda yok
sayıldığı Suudi Arabistan'da, kadın haklarının yasal
bir temeli olmaması ve ülkede siyasal parti, sivil
toplum kuruluşu yapılarının görülmemesi kadın
hakları arayışını güçsüzleştirmektedir. Bu nedenle

Sosyal Alandaki Kısıtlamalar

3

5

https://www.albawaba.com/editorchoice/saudi-drivingban-429925, (erişim tarihi: 05.07.2017)
6
Nebahat Tanrıverdi Yaşar, op. cit. , s. 75.

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/02/201321
9201637132278.html , (erişim tarihi: 05.07.2017)
4
Nebahat Tanrıverdi Yaşar, op. cit. , .s. 72.
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kadınlar
sivil
itaatsizlik
eylemlerini
benimsemektedir.
Her
ne
kadar
Arap
ayaklanmaları sonrası süreçte bazı reformlar
yapılsa da atılan adımlar Suudi Arabistan için
büyük, kadın hakları için küçük adımlardır. Kadın
haklarının bu şekilde güvenlikleştirilmesi, ülkede
ilerleyen zamanlarda daha derin gerilimlere neden
olabilecek
bir
faktör
olarak
varlığını
sürdürmektedir.
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RÖPORTAJ:

ENDER HELVACIOĞLU ile
‘LAİKLİK’ ÜZERİNE

“BİZİM ÜLKEMİZDE
LAİKLİK VE
VATANSEVERLİK İÇ İÇE
GEÇMİŞTİR…”

Hazırlayan:
Muharrem ANIL
Doğacan BAŞARAN
Deniz YÜCE
de serfin/köylünün beye bağımlılıktan, kulluktan
kurtulup özgürleşmesinin, yurttaş olmasının
bayrağıydı.

1) Laikliğin tarihsel gelişiminden bahseder
misiniz? Laiklik kavramını anlamak için,
sadece “din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrılması” tanımı sizce yeterli midir?

Batılı toplumlar, burjuvazileri önderliğinde
“aydınlandılar”. Feodal düzeni, aristokrasiyi,
dinsel düşünceyi, “Tanrı egemenliği”ni, kendi
ortaçağlarını
burjuvazileri
önderliğindeki
devrimlerle yıktılar ve aştılar. 500 yıllık bu pratik,
insanlığın düşünsel hazinesine büyük bir katkı
yaptı ve gözbebeği gibi korunması gereken bir
miras bıraktı. Bu madalyonun bir yüzüdür.

Bilimsel Devrim ve Aydınlanmanın çıkış noktası
şudur: Doğadaki süreçler, herhangi bir doğaüstü ve
fizikötesi
gücün
tasarrufları
sonucunda
oluşmamıştır, doğa yasalarına tabidir ve insanoğlu
aklıyla bu yasaları kavrayabilir. Kısacası
Aydınlanma, insanın kendi kaderini kendi eline
alma mücadelesindeki en önemli kilometre
taşlarından ve bilimsel düşüncenin binlerce yıllık
dinsel düşünceye karşı en büyük zaferlerinden
biridir. Laiklik kavramı da bu felsefi bakışın
toplumsal ve siyasal alandaki yansıması olarak
ortaya çıktı.

Madalyonun diğer yüzünde ise, “burjuva
önderliği”nin getirdiği sınırlılıklar bulunur.
Burjuvazinin temsil ettiği sistem (kapitalizm)
başından itibaren; 1) Sermayenin emek üzerindeki
egemenliğine ve sömürüsüne, 2) Kapitalistemperyalist ezen ülkelerin, dünyanın dörtte üçünü
kapsayan ezilen ülkeler üzerindeki yıkım ve
talanına, tahakkümüne, sömürüsüne dayanır.
Dolayısıyla burjuva aydınlanması, burjuva laikliği,
burjuva insan hakları ve özgürlüğü, toplumun
egemen, yönetici, elit kesimleriyle sınırlıdır.
Emekçi sınıflara ve ezilen halklara gelindiğinde
ise, burjuva aydınlanması, gericiliğe, ortaçağ
karanlığına, dinciliğe, despotizme, yıkıma, talana,
köleliğe ve sömürüye dönüşür. Emekçiler ve ezilen
halklar, burjuvazinin istediği ve sınırladığı kadar
“aydınlanabilirler”, ötesi yasaktır.

Bu, “laik” sözcüğünün etimolojisinden de
anlaşılabilir. Yunanca “laikos” sözcüğünden
köklenir. Eski Yunanlarda “laos” halk, “laikos” da
“ruhban kesiminden olmayan, halka ait olan”
anlamında kullanılırdı. Bu ikili anlamı çok güzel:
Hem dinsel olmayan hem de halktan olan.
Modern çağlarda laiklik kavramı, aristokrat
(haraçlı, feodal) düzene karşı burjuvazinin önderlik
ettiği demokratik devrimler sürecinde oluştu. O
dönemde burjuvazi halk sınıflarının bir parçasıydı.
Laiklik, hem burjuvazinin iktidar savaşımının, hem
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Burjuvazinin ideologları, burjuva aydınlanmasının
bu güdüklüğünü perdelemeye çalışır. Onlara göre,
aydınlanma aklın egemenliği demektir ama, bu
“aklı” burjuvazi ve onun devleti temsil etmektedir.
Böylece “aklın egemenliği”, burjuva sınıfının ve
onun devletinin egemenliğine dönüştürülür.
Emekçiler ve ezilen halklar kendilerine dayatılan
bu akıl kadar “akıllı” olabilir. Emeklerini kime
satacaklarına
(yani
kim
tarafından
sömürüleceklerine) karar verebilecek kadar
“özgür” olabilirler. Mülkiyetleri ne kadarsa o kadar
“hak sahibi”dirler. Kısacası, paran kadar
aydınlanırsın, özgürleşirsin ve hak sahibi olursun.
Burjuvazinin sistemi böyle işler.

savunmuyorlar, tam tersine laikliği sınırlıyorlar,
dahası katlediyorlar. Bu tarif, dini değil, laikliği
sınırlamak için yapılmıştır ve ilerici potansiyelini
kaybetmiş, donmuş burjuvazinin anlayışını
yansıtıyor. Laikliği devlet ile sınırlamak, halkı
dinsel bağnazlığa teslim etmek anlamına gelir.
Gerçi bugün o tanımı bile mumla arıyoruz ama o
ayrı konu…

2) Büyük Türk Devrimi ile Türkiye’de laikliğin
ilişkisini ve sonrasını nasıl yorumluyorsunuz?
Benzer bir süreci Türkiye’nin
serüveninde de görüyoruz.

Burjuva Aydınlanmasının bu ikili karakteri ve
sınırlılığı süreç içinde belirginleşti. Burjuvazi, halk
kesimlerini de peşine takıp aristokrasiye karşı
savaşırken radikaldi, ilericiydi ve devrimciydi.
Toplumun gelişmesinin önünde engel olan
çürümüş bir sistem yıkılıyordu ve devrimin bilimi
ve
felsefesi
yapılmaktaydı.
Aydınlanma
hareketinin en radikal düşünürlerinin Fransız
Devrimi süreci içinde ortaya çıkması tesadüf
değildir. Ne zaman ki burjuvazi aristokrasiyle olan
hesabını kesip kendi düzenini sağlamlaştırdı,
feodal ideolojiye karşı düşünsel alanda verdiği
mücadelenin de dozu düştü.

aydınlanma

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist işgale karşı bir
Kurtuluş Savaşı ve dinsel temelli bir imparatorluğu
yıkan Cumhuriyet Devrimleriyle kuruldu. Kemalist
Devrimi, Sovyet Devriminin rüzgârından da
etkilenen ama esas olarak Fransız Devrimi yolunu
benimseyen bir hareket olarak değerlendirmek
yanlış olmaz. Bu nitelikleriyle -farklı dinamikleri
bulunan Ekim Devrimi bir kenara bırakılırsaezilen coğrafyada oluşan ilk ciddi Aydınlanma
atılımıydı.
Genç Cumhuriyetin laiklik anlayışı da “din ile
dünya işlerinin birbirinden ayrılması” idi. Dinin
devlet ve toplum içindeki örgütlü yapıları tasfiye
edildi. Saltanat ve hilafet kaldırıldı; tekkeler,
zaviyeler, tarikatlar yasaklandı; modern ve çağdaş
eğitim müfredatları hayata geçirildi; hatta Millet
Mektepleri, Halkevleri ve en önemlisi Köy
Enstitüleri örneklerinde görüldüğü gibi aydınlanma
ışığı toplumun alt katmanlarına dek götürülmeye
çalışıldı. Bizzat Atatürk’ün gözetiminde hazırlanan
1930 başlarındaki Tarih ders kitapları Evrim
Kuramının anlatımı ile başlıyordu.

18. yüzyılın ikinci yarısı boyunca 1789 Fransız
Devrimini düşünsel alanda hazırlayan filozofların
(Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot,
Helvetius, d’Alembert, d’Holbach, Concordet vb.)
feodal (dinsel) ideolojiye getirdikleri eleştirilerdeki
radikalliğe, daha sonraki dönemlerin burjuva
düşünürlerinde rastlanmaz. Doğaldır, çünkü 18.
yüzyıl Fransız filozofları devrimin teorisini
yapıyorlardı, daha sonrakiler ise düzenin…
Laiklik kavramına getirilen tanımlardaki dönüşüm
de bu sürece güzel bir örnek teşkil eder. Devrimci
burjuvazinin laiklik tanımı “din ile dünya işlerinin
birbirinden ayrılması”ydı. Din, bu dünyadan
kovulmuş, öte dünyaya sürülmüştü. Düzenci
burjuvazi ise laiklik tanımını el çabukluğuyla “din
ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması” biçimine
soktu. Din, bu dünyaya tekrar davet edilmişti;
devlet laik kalmalıdır ama halka din lazımdır.

Fakat bu ileri atılımın barutu çabuk tükendi. Genç
Cumhuriyet, kısa bir süre sonra kapitalist yola
girdi. Bu noktadan itibaren Türkiye Cumhuriyeti
tarihi, ortaçağ karanlığına karşı mücadeleden ve
Aydınlanmadan yan çiziş tarihi olarak okunabilir.
Oysa mademki Fransız Devrimi yolu seçilmişti,
feodalizmin köklü bir tasfiyesinin ve radikal bir
Aydınlanma hareketinin yaşanması beklenmez
miydi? Öyle olmadı; hatta kapitalist yolda
derinleştikçe aynı oranda Aydınlanmadan da
vazgeçildi. Burjuva yoluna giren Türkiye, ne
bağımsızlığını koruyabildi, ne köklü bir toprak
devrimi yaparak ulusal bir sanayi yaratabildi, ne iç
ulusal sorunlarını halledebildi, ne de bilimsel
düşünceyi az çok özümsemiş aydınlanmış bir
toplum oluşturabildi.

Aristokrasiye karşı devrime önderlik ederken dini
top ateşine tutan burjuvazinin iktidarı ele geçirip
kendi düzenini kurduktan sonraki serüveni, laikliği
(yani halkın aydınlanmasını) sınırlama ve -artık
kendi aracı olan- dine tekrar yer açma sürecidir.
Laikliği “din ile devlet işlerinin birbirinden
ayrılması” olarak tarif edenler, aslında laikliği
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Birkaç yüzyıl önce Avrupa’da burjuvazi
önderliğinde çözülen bu sorunların hiçbiri, 20.
yüzyıl Türkiye’sinde burjuvazi eliyle çözülemedi.
21. yüzyılda yol aldığımız günümüzde bu
sorunların hepsi tüm haşmetiyle önümüzde
durmaktadır.

göre bir “laikliği” ve “demokrasisi” var.
Demokrasiyi sınıfsal içeriğini boşaltarak ele
alırsanız, krallara, padişahlara da demokrasi
isterseniz laiklik çok “anti-demokratik” bir kavram
haline dönüşebilir. Veya laikliği “dinlere ve
inançlara özgürlük” olarak tanımlarsanız çok
“demokrat” olarak niteleyebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti deneyi, “demokratik
devrimler” çağının değil ama, “burjuva demokratik
devrimler” çağının artık bittiğinin en çarpıcı
örneğidir. Ezilen Dünya coğrafyası, kendi
ortaçağından, kapitalist (burjuva) yola girerek
kurtulamaz. Fransız Devrimi yolu (yani devrimci
burjuvazi önderliğinde feodalizmin tasfiyesi),
önceki soruda da vurguladığımız gibi, Avrupa’nın
demokratik devrimde gecikmiş bölgelerinde dahi
köktenci niteliğini yitirmişti; nerede kaldı bağımsız
bir kapitalizm birikiminin bulunmadığı Türkiye
gibi Ezilen Dünya ülkelerinde… Bu yol bizzat,
demokratik devrimlerini birkaç yüzyıl önce
gerçekleştirmiş ve artık emperyalist bir nitelik
kazanmış
dünya
kapitalizmi
tarafından
kapatılmıştır, engellenmektedir.

Oysa bu iki kavram, laiklik ve demokrasi, tarihsel
olarak aynı paketin unsurlarıdır. Yukarıda da
söylediğim gibi laiklik, aristokrasiyi, feodaliteyi
tasfiye eden, “kul”u “yurttaş”a çeviren demokratik
devrimlerin bir ürünüdür.
Laiklik ve demokrasi, bu tarihsel içerikleriyle
kopmaz bağlarla birbirlerine bağlıdır. Laik
olmayan, dini referans alan yönetimlerin demokrat
olmalarına -işin doğası gereği- olanak yoktur.

4) Emekçi sınıflar açısından laikliğin önemi
nedir?
Hava ve su ne kadar gerekliyse, o kadar yakıcı bir
ihtiyaçtır laiklik; özellikle de emekçi sınıflar için.
Sadece günümüzde değil, tarih boyunca da böyle
olmuştur.

Bu süreci, Türkiye devletini yönetenlerin “laiklik”
kavramına
yaklaşımlarındaki
değişimleri
incelersek de bütün çıplaklığıyla görebiliriz.
1940’lardan itibaren “din ile devlet işlerinin
birbirinden ayrılması” biçimindeki laiklik anlayışı
hakim oldu. Yani devlet katları laik, ama topluma
din. Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla işe başlandı.
Giderek İmam Hatip Okulları yaygınlaştırıldı, orta
öğretimde din dersleri zorunlu kılındı vb. Bu
gerileme sürecinde 12 Eylül faşist darbesi kritik bir
momenttir. Bugün gelinen noktada ise laiklik “din
ve inanç özgürlüğü” olarak ele alınıyor. Eğitim ve
öğretim her kademede İslamileştiriliyor.

Dinler, ilkel topluluklardan uygar topluma geçiş
sürecinde, o toplulukların çok çeşitli ve farklı
inançlarının sistematikleştirilmesi, tekleştirilmesi
ile oluştu. Devlet nasıl yönetme, ordu nasıl silah
tekeliyse, din de inanç tekeli olarak temel üstyapı
kurumları içindeki yerini aldı. Dolayısıyla dinler,
sınıflaşmanın, ezen-ezilen, sömüren-sömürülen,
yöneten-yönetilen çelişkilerinin ortaya çıkmasıyla,
egemen sınıfların bir ideolojik hegemonya aracı
(egemenlerin
kurgusu)
olarak
insanlığın
gündemine girmiştir. Dinler başından itibaren,
egemen sınıflar tarafından topluma gerek
ekonomik gerekse çıplak zor ile kabul ettirilen deyim yerindeyse- halka yabancı bir ideolojidir.

Kısacası, Kemalist Devrim ve Cumhuriyet
Devrimleri aydınlanma anlamında çok önemli bir
ileri atılımdır, sahip çıkılması ve korunması
gereken kazanımlar getirmiştir, ama ne yazık ki
yarım kalmış bir devrimdir. Hele günümüzde, AKP
iktidarı marifetiyle tüm kazanımlar geri alınmaya,
onların deyimiyle “cumhuriyet parantezi”
kapatılmaya çalışılmaktadır.

Dinler toplumun değil, egemen sınıfların dünyevi
ihtiyaçları sonucunda doğdu. Halk açısından somut
bir işlevleri yoktu; ama egemenler açısından son
derece işlevliydiler.

Yeniden bir cumhuriyet atılımına ihtiyaç var. Bu da
denenmiş ve başarısızlığı ortaya çıkmış “burjuva
yolu” ile değil, bir “emekçi cumhuriyeti” hedefi ve
yoluyla gerçekleştirilebilir ancak.

Toplum nasıl karşıt çıkarları olan sınıflara
bölündüyse, inançlar dünyasının işlevliliği de
sınıflara göre bölünmüştü ve egemenlik
ilişkilerinin bir parçası olmuştu. Din biçimindeki
inançlar, egemenler için sömürünün devamı için bir
araca, yönetilenler için ise bu sömürüye
katlanmanın bir aracına dönüşmüştü. Yönetenler
“dinci” (dini kullanan, din tüccarı), yönetilenler ise
“dindar” olmuşlardı.

3) Laiklik, demokrasi için olmazsa olmaz mıdır?
Laiklik ve demokrasi yaşadığımız dönemin en
fazla iğdiş edilmiş kavramları. Herkesin kendine
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Dolayısıyla dinler, yönetenler, ezenler, sömürenler
açısından kutsal ve tanrısal bir hak, ama
yönetilenler ve sömürülenler açısından -yine kutsal
ve tanrısal- birer görev ve yasak olarak gündeme
geldiler.

sürecinde gelişen laiklik ve aydınlanma atılımları,
önceleri son derece radikal bir biçimde dini tüm
toplumsal ilişkilerin dışına sürmekle başlamış,
fakat burjuvazinin yeni bir sömürü ilişkisini temsil
etmesinden dolayı güdük kalmış ve din ile devlet
işlerinin birbirinden ayrılması biçiminde bir
“uzlaşı” ile sonuçlanmıştır. Fakat yine de bu
dönemi insanın kendi kaderini kendi ellerine alma
mücadelesinin şimdiye kadarki en büyük atılımı
olarak niteleyebiliriz. Henüz daha başlarında
yaşadığımız ve tamamlanması gereken büyük bir
atılım…

Dolayısıyla egemen sınıflar isteseler de dindar
olamazlar. Ama dinci olmak durumundadırlar.
Dincilikleri
dünyeviliklerinden
kaynaklanır.
Savaşlar askerleri ustalıkla yöneterek kazanılır,
ama askerler ancak “Allah! Allah!” diye
savaştırılabilir. Kölelerin, serflerin, emekçilerin
çalıştırılması ve sömürünün sürdürülebilmesi için
maddi zor araçları yetmez, sömürülenlerin de
benimseyecekleri manevi araçlara ihtiyaç vardır;
dinlerin işlevi budur. Sömürücüler çok küçük bir
azınlık sömürülenler çok büyük bir çoğunluk
oldukları için, sömürünün devamı ancak çok çok
büyük, tartışılmaz ve ulaşılmaz (halkın
dokunamayacağı kadar soyut) bir “görevli” ile
sağlanabilir: Tanrı!

Sonuç olarak, bütün bir uygarlık tarihine kuşbakışı
göz attığımızda, bu genel süreç, insanlığın adım
adım dinlerden kurtuluş tarihi olarak da okunabilir.
Egemenlik ilişkilerinden ve sömürüden kurtuluş
süreci, dinlerden kurtuluş sürecidir de aynı
zamanda.
Bu nedenle laiklik esas olarak emekçi sınıflar için
bir ihtiyaçtır. Onların her türlü eşitsizlik ve
sömürüden
kurtulma
mücadelelerinin
bayraklarından biridir; zaten bu mücadelenin bir
unsuru olarak ortaya çıkmıştır.

Görüldüğü gibi egemenler kendi işlerini yaparken
sonuna kadar dünyevidirler (seküler), ama işleri
ancak halkı uyutarak sürdürülebileceği için dini
kullanırlar (dincidirler). Yani sürekli ve sürekli din
ile dünya işlerini birleştirmek ve uyumlulaştırmak
zorundadırlar. Dolayısıyla laik değildirler.
Toparlarsak egemen sınıflar dünyevi, dinci ve antilaiktirler.

5) Türkiye’de devletin Sünni Müslümanlığı
gayrı resmi devlet dini olarak temel alan
politikalar belirlemesini nasıl buluyorsunuz, bu
durumun yarattığı sorunlardan bahseder
misiniz?

Uygarlık tarihi, başından itibaren sınıflaşmaya ve
sömürüye karşı mücadelenin tarihidir. Egemenlerle
ezilen sınıflar arasındaki bu mücadelenin ideolojik
cephesinde dinsel görüşlerin önemli bir yeri
bulunur. Uygarlığa yeni adım atan toplumlarda,
ezilenlerin sınıflaşmaya ve sömürüye karşı
tepkileri kendini egemenlerce dayatılan dine karşı
eski inançların savunusu biçiminde de gösterir.
Tarih boyunca, uygarlığın yerleştiği tüm
coğrafyalarda rastlanan halk isyanları, hakim
sınıfların
ihtiyaçlarına
paralel
olarak
değişen/yozlaşan saray ve devlet dinlerine karşı, o
dinin saf halinin savunusunu da bayrak edinirler.
Tek-tanrılı dinler de, ezilen kitlelerin veya
zenginliğin paylaşımında hak sahibi olmak isteyen
yeni kesimlerin, çok-tanrılı egemenlere karşı
mücadelesinin ideolojileri olarak gelişmişlerdir.
Musevilik Mısır firavunlarına, Hıristiyanlık Roma
imparatorlarına, Müslümanlık da Mekkeli
tüccarlara başkaldıran kitlelerin ideolojileri olarak
doğmuşlardır. Bunlara genelde “din savaşları”
denilir ama temellerinde yatan elbette sınıf
mücadelesidir.

Artık bu soru bile geride kaldı. Çünkü AKP iktidarı
her alanda İslamileştirmeyi (tabii Sünni yorumunu)
resmileştirmeye çalışıyor. Devlet yönetiminde,
eğitimde, yargıda…
Yani sorun sadece farklı mezheplerden kesimlerin
(örneğin Alevilerin) inançlarının baskı altına
alınması sorunu değil, çok daha genel. Laiklik
törpüledikçe, toplum dinsel baskı altına alındıkça,
dinsel bir yaşam tarzı topluma dayatıldıkça, farklı
inançlardan insanlarımız da bundan (bir de bu
açıdan) nasiplerini alıyorlar.
Toplumun farklı inançlara sahip kesimleri tabii ki
bu inançlarının gereklerini (siyasallaştırmamak ve
dışa dayatmamak koşuluyla, çağdaş hukuk içinde
kalarak)
gönül
rahatlığıyla
yerine
getirebilmelidirler. Bunun zemini de ancak laiklik
ile sağlanabilir.

6) Laikliğin salt inanç özgürlüğü olarak
algılanmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Modernite ile birlikte, halk kitlelerini peşine takan
devrimci burjuvazinin aristokrasiyi tasfiye etme
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Laikliğin “inanç özgürlüğü” veya “inançlara saygı”
olarak tanımlanması tam bir saçmalıktır ve bilim
dışıdır. Önceki sorularda anlatmaya çalıştığım gibi
tarihsel anlamına da zıttır.

8) 15 Temmuz örneği, Türkiye’de uzun yıllar
iktidar tarafından korunup kollanan bir
cemaatin neler yapabileceğini gösterdi. Laik bir
ülkede devletin dini cemaatlere bakışı nasıl
olmalı?

Çağdaş ve modern anlayışa göre, ne devlet ne de
toplum inançlara göre yönetilebilir. Tüm inançlara
saygı gösterilmesi gibi bir yaklaşım ise
uygulanabilir değildir. Alâeddin Şenel’in Bilim ve
Gelecek Kitaplığı’ndan çıkan kitabında (“DinAhlak ve Saygı-Biat Üzerine Aykırı Yazılar”) çok
güzel anlattığı gibi, ölen kocanın eşinin de
kocasıyla birlikte yakılması inancına saygı duyacak
mıyız, özgürlük tanıyacak mıyız? Toplu halde
intiharı savunan tarikatlara saygı duyacak mıyız,
özgürlük tanıyacak mıyız? Köleliğe, kulluğa,
cariyeliğe saygı duyulabilir mi? Bu tür
uygulamalara “inançtır” diye özgürlük tanınabilir
mi?

Sanırım gerekçelere bir önceki soruda yanıt
verdim. Laik bir ülkede dinsel cemaatlere,
tarikatlara izin verilemez. Cemaatler ve tarikatlar
ile çağdaş bir toplum yapısı bir arada yaşayamaz.
15 Temmuz darbe girişimi, bir arada
yaşanamayacağını, ikisinden birinin diğerini
tasfiye edeceğini gösteren bir olgu aslında.

9) FETÖ örneği Türkiye’de dini bir cemaatin
yabancı istihbarat örgütleriyle ne kadar içli dışlı
olduğunu gösterdi. Bu “kökü dışarıda
İslamcılar” durumu, diğer siyasallaşan
cemaatler açısından da geçerli midir?

Neye ve kime saygı duyulacağı, neye ve kime
özgürlük tanınacağı, tamamen tarihsel, sınıfsal ve
ideolojik bir konudur. Bu oldukça geniş bir konu;
atıf yaptığım A. Şenel’in kitabını bu konuda
derinleşmek isteyen herkese öneriyorum.

Türkiye’de Siyasal İslamcı akımlar her zaman
emperyalist odaklarla işbirliği içinde bulundular.
Anti-emperyalist bir İslamcı akım hiç olmadı. Ta
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde
saltanatı ve hilafeti savunanlar işgalcilerle işbirliği
yaptılar. Sonraki dönemde emperyalistlerin
kışkırtmasıyla ayaklanan gericileri, Menemen
olayını, Şeyh Sait gibilerini, Kanlı Pazar’ları, 6.
Filo’yu kıble yapanları vb. biliyoruz.

7) Cemaatleri bir sivil toplum örgütü olarak
gören ve herhangi bir bireyin herhangi bir
cemaate sempati duymasının o kişinin kamu
kurumlarında kariyer yapmasına engel
olmaması gerektiğini savunan liberal yoruma
nasıl bakıyorsunuz?

FETÖ bu gerici geleneğin son örneği. Bırakın
işbirliği yapmayı, bir 5. kol olarak devlet ve toplum
içinde örgütlenmiş bir Gladyo yapılanması. Bu
olgu sadece FETÖ için değil tüm Siyasal İslamcı
örgütlenmeler için geçerli.

Tarikatlar, cemaatler, tekke ve zaviyeler Modernite
öncesi Ortaçağ kalıntısı kurumlardır ve sivil
toplum kuruluşu olarak görülemezler. Çağdaş, laik
ve aydınlanmış bir toplum bu kurumların
tasfiyesiyle oluşabilir ancak. Bu çağdışı kurumlar
tasfiye edildikten sonra bu anlayışlardan etkilenen
insanlar tabii ki dışlanmamalı, eğitilmeli ve
kazanılmaya çalışılmalı.

Bizim ülkemizde laiklik ve vatanseverlik iç içe
geçmiştir; harcımızda bu var. Gericilik, şeriatçılık
ve dincilik ile işbirlikçilik de iç içe geçmiş; onların
harcında da bu var. Bütün bir cumhuriyet tarihi
boyunca kanıtlanmış bir olgudur bu.

Mesele Ortaçağ kalıntısı kurumların tasfiye
edilmesidir; önemli olan budur. İnsanların
inançlarının dönüşümü ise bir zaman meselesidir.
Halkın -dinsel ritüeller de dahil olmak üzerebinlerce yıllık inançlarının kendi doğallığı içinde
yok olması, deyim yerindeyse “sönmesi”
meselesidir. Burada zorlama olmaz. Bilimsel
düşünce ve yöntemin toplumsallaştırılması ve
toplumsal bir refleks haline gelmesi uzun yıllar
içinde ve emekçilerin bizzat kendi pratikleriyle
kendi
kaderlerini
ellerine
almasıyla
gerçekleşecektir.

10) Son günlerde yeniden gündeme gelen ve
sizin de Bilim ve Gelecek Dergisi’nin Haziran
2017 sayısında konu ettiğiniz İbn Haldun için,
İlhan Arsel “Sosyoloji ile tarih bilimleri
arasında köprü kuracak kadar akılcı
göründüğü halde idealsizliği yüzünden insan
düşüncesini
dinsel
kölelikten
kurtarıcı
davranışlara yanaşmaz” , “Akılcı usullerle elde
ettiği bilimsel verileri Kur’an’a dayatmayı ve
her şeyi Kur’an ayetleriyle açıklamayı marifet
saymıştır” , “Şeriat hükümlerini akıl
süzgecinden geçirmeyi ve insanlığa bu yönden
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yararlı olmayı düşünmemiştir” şeklinde
eleştirirken, aynı zamanda “İslam dünyasının
yetiştirdiği büyük bilgin ve düşünürlerin
(örneğin Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt, İbn Haldun
vs. ) şeriat eğitimiyle yetiştikleri ve Kur’an’ı
ilmin temeli edindikleri sanılır. Yalandır, çünkü
bu kişileri büyük bilgin ve düşünür yapan şey
Kur’an okumaları değil ve fakat Eski Yunan’ın
bilim kaynaklarından yararlanmış olmalarıdır”
şeklinde bir eleştiride de bulunmuştur. Bu
konuda sizin düşünceleriniz nelerdir?
İlhan Arsel’e katılamayacağım; konuyu tarihsel bir
bakış açısıyla ele almıyor.
Bir tarihsel kişiliğin ve temsil ettiği fikir akımının
veya siyasal hareketin tarihteki yeri ve önemini
hakkıyla tespit edebilmek ve gerçek değerini
verebilmek için elimizde bilimsel bir yöntem var:
Tarihsel Materyalizm. Bu yöntem, fikir
akımlarının, ortaya çıktıkları dönemin sosyoekonomik koşulları ile bağı dikkate alınarak
değerlendirilmesini öngörür.
Birincisi, o kişi/akım/hareketin ortaya çıktığı
dönem ve mekânın toplumsal koşullarının ve bu
koşulların ne tür olanaklar ve sınırlılıklar
getirdiğinin incelenmesi gerekir. Bu aynı zamanda,
o kişi/akım/hareketin o dönemdeki sınıflar
mücadelesinde hangi safta yer aldığının tespitini de
içerir.
İkincisi,
söz
konusu
kişi/akım/hareketin
kendisinden önceki ve daha önemlisi kendisinden
sonraki akım ve hareketlerle ilişkisi incelenmelidir.
“An”ı hakkıyla değerlendirmek, ancak o “an”ın
geçmişten geleceğe hangi sürecin (süreçlerin) “an”ı
olduğunun ve o sürecin hangi aşamasında
bulunduğunun tespitiyle mümkündür. Nereden
gelmektedir ve nerelere gitmiştir… Tabii bu tespiti
yaparken, esas olarak yine sosyo-ekonomik
koşullar ve sınıf ilişkileri dikkate alınmalıdır.
Bilim ve Gelecek’in sözünü ettiğiniz sayısında İbn
Haldun’u bu yöntem ışığında tahlil etmeye çalışan
bir makalem var. Burada aktarmak yerine,
okurlarımıza bu makaleyi öneriyorum.
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LAİKLİK VE KEMALİZM ÜZERİNE
BAZI DÜŞÜNCELER

Emirhan AKMAN
Peki gerçekten öyle midir?

Bu yazı bazı şeyler teklif ediyor, bazı tespitler
yapıyor. Belki ileride daha kapsamlı bir fikrin ilk
tohumları olabilir. Yazı bir şeyin tarihini anlatma
derdinde değildir, tek derdi sesli düşünmektir.

Anlamak için o evden çıkmak gerek.

II.

I.

O konforlu evden çıktıktan sonra, laiklik üzerine
yazabilmek için Kemalizm hakkında bir iki alıntı
yapamak gereklidir.

Mensubiyetinizin bulunduğu siyasi ideoloji
hakkında yeni söz söyleme hakkı her zaman
zordur. Mensubiyet şahsiyetinizin de içeride
olması demektir. Misalen Kemalist olarak
Marksizmi eleştirsem bu Kemalistler içindeki
yerimi sarsmaz, yapacağım bir hata beni
ideolojimin bulunduğu cemaate karşı borçlu
hisstettirmez ancak bir Kemalist olarak Kemalizm
hakkında yazıyorsam, işte o zaman her şey değişir.
Artık
yazdığım
her
şeyden
doğrudan
sorumluyumdur, mensubiyetin manası budur,
mensubiyet bir tür borçtur. Diğer taraftan
mensubiyet, yani içerde olmak bir ideoloji için
donuk, sabit ve değiştirilemezlik öngörür. Bir
Kemalist, Marksist ya da siyasal İslamcı fark
etmez, çoğunlukla kendilerinden tamamen
emindirler. Bir ideoloji ile aramızda kurduğumuz
bağ genelde ‘tarih’ sayesinde olduğundan, onun
olup bittiğini düşünürüz. İdeoloji konforlu bir
evdir. O bizi her şeyden korur ve gözetir. Bu bakış
açısı ile Kemalizm’in güncel ’gerçek’ hiçbir
problemi yoktur ve tüm sorunlar zaten 1923 ile
1938 arasında çözülmüştür…

Kemalizm bir ideoloji olduğu kadar, aynı zamanda
Osmanlı’dan devam edip gelen modernleşmenin en
keskin virajıdır. Modernleşme ise Batı’da bir
toplumsal süreçken; Osmanlı ve modern
Türkiye’de siyasal bir projedir.7 Süreç Avrupa’da
doğal yollar ve temsilciler ile(burjuva sınıfı, ruhban
sınıfı, kilisenin varlığı, mezhep savaşları gibi)
devam ederken, Osmanlı’da ve sonra modern
Türkiye’de proje iktidar gücü ve desteği ile
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda laiklik de bir
projedir. Batı’dan alınan bu kavram adeta
Kılıçbay’ın belirttiği gibi:”Göçmenler, içine
girdikleri topluma hiçbir zaman tam uyum
sağlayamamaktadır”8
sözünü
doğrularcasına
doğduğu topraklardan mekan değiştirerek, başka
bir kültüre taşınmıştır. Laiklik Hristiyanlık içinden
doğmuşken, Kemalist devrim laikliği İslam ile
sınamaya sokmuştur. Bu bağlamda Hristiyanlık ile
İslam arasındaki farklar laikliğin politik olarak
uygulunabilirliğini değiştirmektedir. Burada İslam
laikliğe uygun mudur değil midir bunu

7

8

Dellaloğlu Besim, http://t24.com.tr/haber/erdoganbasortulu-ogrencilerin-degil-bu-kusagin-anne-babalarininbasbakani,247472
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tartışmayacağım ama yine de amacım bu konuyu
hatırlatmaktır.

benzemektedir. Çağdaşlarının11 aksine demokratik
bir hayatı yaratmayı hedefleyen Kemalizm 1924’te
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930’da
Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi iki denemeye izin
vermiştir. Ancak yine bu iki girişimi de tartışmalı
bir biçimde sonlandırmıştır. 12

III.
Modern Türkiye’de laiklik yolunda ilk adım
1922’de saltanatı hilafetten ayırmak olmuş ve son
adım da 1937’de laikliği bir ilke olarak anayasaya
sokmak olmuştur. Laikliği tamamen sağlamak 15
yıl gibi bir sürede mümkün olmuştur.

Çok partili hayat sonrası ise hiçbir Kemalist parti
iktidar olmamıştır. Kemalizm doğası gereği tüm
ilkeleriyle bir partide temsil edilip, diğer partilere
muhalefet üretemez. Neden mi? Çünkü daha önce
de belirttiğim üzere Kemalizm bir devrim
ideolojisidir.

Türk siyasi hayatında ise çok partili hayat sonrası
Kemalistler açısından onu savunmak, siyasal
İslamcılar açısındansa onu yıkmak, delmek ya da
etkisiz hale getirmek esas olmuştur. Örneğin Yusuf
Kaplan için laiklik Doğu’yu köleleştirme
aracıyken9; Server Tanilili için türban ve başörtüsü
arasındaki farktan dolayı türban asla kamuda yer
almamalıydı10

V.
Kemalizm’in iktidar problemi neden önemlidir?
Çünkü laiklik bir devlet niteliği olarak
‘korunmaya’ muhtaçtır. Ve Kemalizm’in çok
partili hayattaki ‘iktidar’ problemi ‘laiklik’ ile
arasında baştan sorunlu bir ilişki yaratmaktadır.
İktidar olamayan ve siyasal partilere sığmayan
Kemalizm nerede yuvalanacak ve laikliği
savunacaktır? İşte sorunun bir ayağı da buradadır.
Metin Münir’in bir köşe yazısında çok güzel
formüle ettiği deyişiyle Türkiye’de tek ve gerçek
muhalafet partisi ordu yani Türk Silahlı
Kuvvetleri’dir.13

Neden laikliği düşünürken savunmak-saldırmak
ikilemi
dışından
bakamıyoruz?
Modern
Türkiye’nin laiklik ile ilgili öne sürdüğü her şey
doğru, geçerli ve işe yarar mıdır?
Şu an Türkiye’yi Cumhuriyet devrimlerinin yasal
olarak kapattığı-ama kapanamayan- tarikatlardan
çıkan ekipler yönetiyorsa, sizce de burada bir
yanlışlık yok mudur?

Çok partili hayata geçtikten sonra Türk Silahlı
Kuvvetleri ortalama on yılda bir 1960, 1971, 1980,
1997, 2007 siyasal hayata müdahalede
bulunmuştur. Bu tarihlerin hepsi ile ilgili onlarca
analiz yapılabilir ancak ben kronik sorunumuz olan
laiklik ile ilgili sorunu ifade etmesi açısından
1997’de gerçekleşen 28 Şubat muhtırasını
önemsiyorum.

IV.
En çok sormamız gereken ama hiç sormadığımız
bir soru: çok partili hayat sonrası Kemalist bir
iktidar olmuş mudur? Yanıt: olmamıştır. Bir
Kemalistin ikinci sorması gereken soru bu
olmalıdır, neden olmamıştır? Kemalizmin bir
iktidar problemi vardır.

28 Şubat’ın mimarlarından ve o dönem Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin başındaki isim olan Org. Hüseyin
Kıvrıkoğlu 28 Şubat’ı Refah Partisi’ne ve irtica
tehlikesine yönelik bir hareket olarak tanımlamış;
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven
Erkaya ise PKK terörünün artık kontrol altına
alındığını ve artık ilk sıradaki tehtidin dinci tehlike
olduğunu söylemiştir.14 28 Şubat Türk ordusunun
devletin niteliğinin değiştirilebileceğine ve laik
düzenin
ortadan
kaldırılabileceğine
dair

Benim yanıtım Kemalizmin bir savaş sonrası ve
olağanüstü dönem ideolojsi olmasındadır.
Kemalizm bir devrim ideolojisidir. Bu nedenle
muhalefeti kendisine yönelmiş bir varlık tehditi
olarak algılamıştır. Doğası gereği demokrat
değildir ancak demokrasiyi uzun erimde ulaşılması
gereken bir amaç olarak da görmektedir. Kendi
doğasına ters olan bir şeyi istemesinden dolayı,
adeta kendi kuyruğunu yemeye çalışan bir yılana
9

13

Kaplan Yusufhttp://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/ortadogu
yu-laiklik-kolelestirdi-islm-ozgurlestirecek-yeniden-2033783
10
Tanilili Server, Din ve Politika, syf.137
11
Nazizim, Faşizm, Komünizm…
12
İkisi için de kapanmaları gerekliydi, şu oldu-bu oldu
denilebilir, doğrudur ancak ikisi de bir şekilde kapanmıştır.

Münir Metin, http://t24.com.tr/yazarlar/metinmunir/generalleri-ozlediniz-mi,13997
14

http://www.cnnturk.com/2012/guncel/04/13/gulen.28.sub
at.icin.ne.demisti/657109.0/index.html
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hassasiyetleri üzerine gerçekleşmiş bir harekettir.
Ordunun hedefi siyasal alandır ve Refah-Yol
hükümeti sonlandırılmış bir takım kararlar
alınmıştır. Bu örneği neden önemsemekteyim?
Çünkü Kemalizm’in devrimci ruhu 28 Şubat
hareketinde görülmektedir. Kemalizm siyasal
partiler üstü bir konum elde etmiş ve mevcut
siyasal iktidara askeri gücü kullanarak muhalefet
etmiştir. Sonuçta laiklik sivil siyasetle değil, askeri
bir güçle korunmuştur. İşaret etmek istediğim
paradoks budur.
Bunun sonucu ne olmuştur? Kıvrıkoğlu 28
Şubat’a dair “bin yıl sürecek” demiş ve 28 Şubat
sürecinin mağduru Refah Partisi’nin, yenilikçi
kanadından oluşan AKP kadroları 2003’te iktidarı
ele geçirmiştir.
VI.
Özetle Kemalizm’in ruhu ve doğası 28 Şubat’ı
yapmaya muktedir fakat çok partili hayatta
korumaya muktedir değildir. Formülde Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin yapısının değiştirildiğini de
hesaba katarsak Kemalizm sivilleşmelidir. Bu
sivilleşmeyi güncelle açıklarsak ironiktir AKP’nin
seçim galibiyetleri ve devleti ele geçirme gücü
sağlamaktadır. Yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi
Kemalist bürokrasinin ana kaynakları durumunda
olan kurumlar bir bir düşerken Kemalizm’in ruhu
da bir bakıma-şerden hayır çıkartıyorsun denebilirözgürleşmektedir. Bu zamana kadar devletin(bir
şekilde) sahibi olduğunu düşünen Kemalistler artık
‘sahipsiz’ kaldıklarının farkındalardır.
Sivilleşme ise benim için artık Kemalistlerin
‘iktidar’ problemlerinin olduğunu görmeleri, halkla
nasıl ilişki kurarız sorunun yanıtını aramaları ve
bürokrasiden değil sivil siyasetten taraf olmaları
demektir.
Kemalizm için sivil siyaset adeta bir
aydınlanmadır, ergin olmama durumundan
kurtulmadır.15

15

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/38-39/17immanuel-kant-aydinlanma-nedir.pdf
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PAVLOV’UN KÖPEKLERİ

Önder Mehmet EREN

İvan Pavlov’un ‘’Klasik Koşullanma’’ ile
ilgili deneyini bilirsiniz. İlk olarak denek olarak
alınan bir köpeğe zil çalınır ve et verilmez. Haliyle
köpekte herhangi bir tepkime, bir salya akması gibi
şeyler olmaz. Ardından zil çalındıktan sonra et
verilmeye başlanır ve sonra zil ile eşzamanlı olarak
et verilmeye başlanır. Bu tekrar tekrar yapılır ve bir
süre sonra zil çalındığı zaman et verilmese bile
köpek salya akıtmaya başlar. Hatta bu yöntem
sayesinde Sovyetler’in Nazi tanklarını patlattığı
söylenir. Nazilerin güçlü tankları karşısında çaresiz
kalan Sovyetler, İvan Pavlov’dan yardım isterler.
Pavlov ilk olarak bir sürü köpek alarak bir yere
kapatır ve günlerce aç bırakır. Ardından köpeklerin
bulunduğu yere Sovyet tankları getirilir ve tanklara
et bağlanır. Köpekler bu tankların bulunduğu alana
salınır ve etin kokusunu alarak tankların yanına
giderler ve tanklardaki etleri yerler. Bu olaydan
sonra köpekler yine aç bırakılır ve ondan sonra
üzerlerine bomba bağlanarak nazi tanklarının
olduğu alana salınır. Yine tanklarda et olacağını
düşünen köpekler tanklara doğru koşar ve orada
köpeklerin üzerindeki bomba patlatılarak tanklar
imha edilir.

için, din güce dönüşürken dinci diye tabir ettiğimiz
din tacirleri için güç-makam bir dine dönüşür.
Hristiyan ilahiyatçı Paul Tillich ne güzel diyor;
‘’Bir insan ağzıyla ne söylerse söylesin,
onun taptığı, onun için olmazsa olan şeydir‘’
Aslında bakılacak olursa bu, bugün yeni
ortaya çıkmış bir şey değildir. Bunlar Hamza’nın
ciğerini yiyenlerin, Ebu Zer’i çöle ölüme terk
edenlerin, Hallac’ı sosyalist düşünceleri yüzünden
ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesip hunharca
katleden ve buna din süsü verenlerin (Karmati ve
Zenc isyanlarına verdiği destek sosyalist yapısını
açıklıyor) Ebu Hanife’yi kırbaçlatıp sonra
zehirleyenlerin, İkbal’e kafir diyen Pakistan
mollalarının,
Pirzade
Muhammed
Sıddık
Saharanpuri’lerin, Kuvay-i Milliye’ye dinsiz diyen
Mustafa Sabri’lerin, Madımak’ta suçsuz cana
kıyanların torunlarıdır.
‘’Sarık saran hafiyeleri din perdesi
altındaki icraatları menfaatten başka bir şey
değildir. Faziletli din heyeti başımızın tacı,
yüceltilmeye ve saygıya değerdir. Fakat melanet
sağlamak, adi menfaat maksadıyla yalandan din
kisvesine bürünerek Muhammed’in dinini
karalayıp, küçük düşürmekten çekinmeyen bir
takım menfaatçiler’’ (Atatürk’ün Bütün
Eserleri, C.1, s. 37-39-40)

Günümüzde
Kemalizm(Buradaki
Kemalizm’den kasıt Atatürk-Laiklik-CumhuriyetDemokrasi’dir) düşmanları işte bu köpekler gibi
koşullandırılmıştır. Önce para, makam ve şöhret
verilir. Ardından Kemalizm’e sövmeleri istenir. Bu
devamlı tekrarlanır ve bir zaman sonra parayı,
gücü, makamı duydukça salyalar akıtarak
Kemalizm’e sövmeye başlarlar ve bunu özellikle
din perdesi altından yaparlar. Normal bir dindar

Türk milleti dinine olan derin saygısı ve
sevgisi yüzünden her zaman aldatılmış ve
aldatılmaya devam ediyor. Dini tekeline alan ve
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neredeyse her köşe başında tezgahını kurmuş olan
din baronları, müritlerini veya kendisini
dinleyenleri adeta zamanla birer robot yapmakta ve
düşüncesine hükmetmektedir. Düşünmek demek
öncelikle her şeyden bağımsız, analitik ve kritik
düşünmek demektir, hür olmak demektir. Kayıtsız
şartsız biat olduğu takdirde düşünmekte ortadan
kalkar. İşte Türk Milleti’ni içten yıkmak isteyenler,
Atatürk’ün ilke ve devrimlerini Türk Halkı’nın
bizzat kendisine sildirmek için din bazlı
çalışmalarına başlamış ve bu insanları gün geçtikçe
akıldan-bilimden uzaklaştırıp bağnazlık çukuruna
çekmişlerdir.( Batı sahip olduğu değerleri yüzyıllar
sonunda, çok kanlı bir şekilde ve toplumsal olarak
kazanmıştır ve bütün bu değerleri ‘’LaiklikCumhuriyet gibi’’ içselleştirmiş ve düşüncesinde
oturtmuştur ama ne yazık ki Türk Halkı bir anda bu
değerlere sahip olduğu için içselleştirememiş ve şu
an bunun bocalamasını yaşamaktadır.) Dine lakayt
olan kesimleri ise yanlış batılılaşma diye
adlandırdığımız özenti durumuna düşürmüşlerdir.
Kendi kültürüne, birikimine sırt dönüp batı
hayranlığı bir kültür yozlaşması getirmiştir. Ve
bugün Türkiye’nin kutuplaşması ‘’En uçlar’’
olmak üzere daha da ayrılmış ve büyümüştür. İşte
birer Türk ve Atatürk gençleri olarak bizlerin
yapması gereken, her iki kesimle bir silah ile
savaşmak. Bilimdir o silahın adı ve kitaplardır o
silahın mermileri.

Herkes genel olarak doğduğu ortama göre
dini bir şekil alır ve gerek aile baskısı gerek ise
korku mekanizması yüzünden bir dine inanma
ihtiyacı hisseder. Ama dinciler bunu yaparken
kendi dinini tüm millete egemen kılmak istiyor. Ve
bunu
yapmayanları-yapmak
istemeyenleri
öldürmek istiyor ve hatta öldürüyor. (bkz.
Geçtiğimiz günlerde olan Madımak olayı) Bu, ben
maviyi seviyorum sende sevmek zorundasın yoksa
seni öldürürüm gibi saçma sapan bir şeydir bu.
Marx diyor ya;
‘’Din milletin afyonudur’’ Tarih bize
gösteriyor ki, dini afyon haline getirip milleti
uyutanlar Haman(dini lider), Karun(server
kodamanı) ve Firavun(yöneticiler) üçgeni içinde
birbirlerinin sırtlarını sıvazlayarak beslemişlerdir.
Bu üçgeni yıkmak tüm itaatsizlere düşüyor. Çünkü
Firavun’u yaratan ona itaat edenlerdir. (Tabir Kuran’ın) Eğer itaat olmazsa Firavun olmaz. Gençler,
aydınlar susarsa zulüm egemen olur eğer susmayıp
isyan ederlerse zulüm bulunur ama asla egemen
olamaz. İslam-Laklik konusunda önümüze
serdikleri tez şudur;
‘’Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyen kafirdir’’
(Maide 44) Çok haklılar, bende katılıyorum.
Peki Allah ne indirdi? Allah Kur-an’ı indirdi.
Peki Kur-an yönetimle ilgili ne diyor?
1) Allah ile aldatmayacaksın (Fatr 5)
2) Dinde zorlama olmayacak, kimseyi din için
baskılamayacaksın (Bakara 256)
3) Dinde aşırıya gitmeyeceksin (Maide 77)
4) Herkes
özgür
bir
ortamda
söz
söyleyebilecek, herkesin özgürce konuşup
kendini savunma hakkı olacak, sen
hangisini istersen ona uyacaksın (Zumer
18)
5) Koyun sürüsü olmayacaksın (Bakara 104)
Osmanlı zamanında halkın adıydı ‘’Reaya’’
yani koyun sürüsü.
6) Yönetimde biat ve şura olacak. Yani
yönetilenle yöneten birbirini denetleyecek
ve yöneten yönetilenden biat alacak. Bunu
kadın-erkek hepsi yapacak(Mümtehine 12)
ve Şura Suresi.
7) Liyakatlı davranıp iş ehline verilecek (Nisa
58)
8) Hükmedilecek, Allah bu hakkı bize veriyor
ama adaletle hükmedilecek (Nisa 58)
9) Herkesin dini sorumluluğu kendisinedir
(Kafirun Suresi)
10) Tek düşman zulüm olacak başka düşman
olmayacak (Bakara 193)

Dinciler ile mücadele ederken (din tacirleri) ek
olarak yapmamız gereken şeyler vardır. Bilim-akılbilim-akıl diye bağırmalarımız gırtlak şovundan
ileri giden bir şey olsaydı bugün dinciler bu kadar
palazlanıp büyüyemezdi. Çünkü dincilerde bu
kadar büyüyecek basiret yoktur. Onlar bizlerin
ihmalkarlığı
yüzünden
bu
hale
gelip
büyümüşlerdir. Hatta gerek Kemalistlerin gerek
solcu kesimin ( istisnaları ayrı tutarım) hep
aşağılaması, hor görmesinin bir sonucu olarak
bizden öç almaya başlamış, karşı tepki
oluşturmuşlardır. Nasıl mücadele edeceğiz? Kendi
silahlarıyla yani kutsal kitap ile mücadele edeceğiz.
Çünkü bunları deşifre edip tanımak için Kur-an’ı
bilmeliyiz ve ona bakmalıyız.
Bugün gelinen noktada Laiklik=Dinsizlik
algısı
oluşturulmuş
ve
bu
beyinlere
yerleştirilmiştir. Şeriat isterükçüler laklik lafını
duydukça salyalarını akıtmaktadırlar. Hoş İslam
isterük demezlerde şeriat isterük derler. Neden?
Çünkü şeriatın içini keyiflerince doldururlar ama
İslam’ın dolduramazlar. Bakalım Kur-an laiklik ile
ilgili ne diyor?
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11) Din Allah ile kul arasında ölçü olacak,
insanlar arasında ölçü din olmayacak
(Hücurat 13)

olabilirsiniz. Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyet’i
ilelebet payidar kalacaktır.

Mısırlı İslam bilgini Ebu Zeyd diyor ya;
‘’İslam laik karakterli bir dindir’’
Bugün İslam coğrafyasına baktığımız
zaman şunu söylemek boynumuzun borcudur.
‘’Bu saydığımız maddeleri uygulamanın tek yolu,
Laik-Demokratik bir Cumhuriyettir’’
Dincilerin elinde kukla olan çocuk ve
gençlere Ebu Hanife’nin Allah’ın velilerinden kasıt
bilginler değil ise Allah’ın velisi yok demektir
lafını ezberleteceğiz ve onları üç kuruşluk şehleringavsların-sözde Allah adamlarının yolundan alıp
bilim yoluna ileteceğiz.
‘’Doğrusu bu herifleri (bilgisiz, cahil
hocalar) dinledikçe, gençlerdeki dinsizlik modasını
hemen hemen mazur göreceğim geliyor! Eğer dinin
ne olduğunu bunlardan öğrenseydim, mutlaka
İslam’ın en büyük düşmanı olurdum.( M. Eğturul
Düzdağ, M. Akif Ersoy Hakkında Araştırmalar,
İstanbul 1989 s.123)
Diyor Akif. Eğer bunlara karşı çıkmaz ve
mücadele etmez isek bir tarafı dinsiz ve bir tarafı
aşırı yobaz iki tamamıyla zıt bir kutup bizleri
bekliyor olacak. Yapmamız gereken Muhammed
Mustafa ile Mustafa Kemal mirasını birleştirmek.
Atatürk Aydın’da Türk Ocağı’nda
imkansızlıktan yakınan gençlere ‘’Karşıtlarınıza
bakın nasıl çalışıyorlar, bizler elimizde imkan
varken mi kurduk bu Cumhuriyet’i? İmkansızlık
diye bir şey yoktur’’ der.
Her zaman Atatürk gibi düşüneceğiz.
İtaatsiz-isyankar olacağız. Erich Fromm diyor ya
şeytan bize itaatsizliği öğretti diye.
Korkmadan,
aşağılık
duygusuna
kapılmadan, cesaretle, bilim öğrenip okuyarak
işimizi en iyi şekilde yaparak vatana-millete ve
insanlığa faydalı bireyler olmalıyız. Bunu yaparken
özeleştiri yapacağız yani çuvaldızı her zaman
kendimize batıracağız. Atatürk’ün bekçisi değil
onun düşüncelerinin bekçisi olacağız.
Benim görüşüm şudur ki ;
Allah bu memleketi 100-150 yıl sonra
yıkılsın diye kurtarmamıştır, bundan emin
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DOSYA:

“KIBRIS
MESELESİ”
ve
“ÇÖZÜLMÜŞ” MESELEYE ÇÖZÜM
ARAMAK

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
İkinci argüman ise Ada’da yaşayan Türk
kültür ve geleneklerini paylaşan insanları kollamak
ve korumanın, Osmanlı Devleti’nin mirasçısı
olarak Türkiye’ye bir takım haklar ve
yükümlülükler getirdiğidir.

I. Giriş
“Kıbrıs meselesi” Türk dış politikasının
1950’li yıllardan başlayarak önemli bir ilgi ve
uğraş konusu olmaya devam etmektedir. Kıbrıs’a
Türkiye’nin ilgisini rasyonelleştirebilmek için ileri
sürülen temel argüman, Kıbrıs’ın Türkiye
açısından stratejik bir öneme sahip olduğudur.
Yunanistan Türkiye’nin batısında Ege Denizi’ni
büyük ölçüde kontrolü altında tutmaktadır ve
Türkiye ile çözüme ulaştırılması pek olanaklı
görülmeyen anlaşmazlıkları bulunmaktadır. Bir
savaş durumunda Türkiye’nin batı limanları olası
düşmanın kuvvetli etki alanına girebilecektir. Bu
durumda Türkiye’nin dışarıya açılımını Antalya,
Mersin, Yumurtalık ve İskenderun gibi güney
limanlarından yapabilecektir. Bu durumda ise bu
limanalrının korunabilmesi için Kıbrıs adasının
hasım
bir
gücün
elinde
bulunmaması
gerekmektedir. Eğer Yunanistan, Kıbrıs adası
üzerinde de hakim bir konuma gelirse Türkiye’yi
kuşatma altına alabilecektir. Ayrıca Türkiye’nin
doğu-batı enerji koridoru haline gelme çabaları ve
güney limanlarının aynı zamanda bir enerji
terminali haline dönüştürülmesi süreci de Doğu
Akdeniz’in ticari ve ekonomik potansiyelini
arttırmaktadır. Son yıllarda Doğu Akdeniz’de
keşfedilen petrol ve doğalgaz kaynakları da
Kıbrıs’a ilave bir önem kazandırmıştır.

Her iki argümanın da bir gerçekliği olduğunu
kabul etmek gerekmektedir. Gerçektende Kıbrıs
Adası Türkiye açısından stratejik bir öneme
sahiptir ve her nekadar Türkiye Lozan Barış
Antlaşması ile Birleşik Kırallık’ın Kıbrıs
üzerindeki hükümranlık hakkını tanımış ise de
Birleşik Kırallık’ın Ada’dan çekilmesi sonrasında
ortaya çıkan yeni koşullar içerisinde Ada üzerinde
yaşayan Türklerle, Ada’nın stratejik önemi ile Türk
varlığını birleştirerek ilgilenmesi normal bir durum
olsa gerektir.
Bu çalışmada Kıbrıs meselesinin ortaya
çıkması ve uluslararası bir mesele haline
dönüşmesi süreci ile Yunanistan ve Türkiye’nin
meseleye ilişkin temel argümanları ele alınmıştır.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tesis edilmesi ve
anlaşmazlıkların ortaya çıkması süreci, 1974 Kıbrıs
Barış Harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden aşamalardan
söz edilmiştir. Taraflar arasındaki görüşmelere
değinilerek ve genel bir değerlendirme yapılarak
çalışma sonuçlandırılmıştır.
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II. Kıbrıs Meselesi’nin Ortaya Çıkması ve
Yunanistan ile Türkiye’nin Temel

Mücadele Cephesi (EOKA)’nin önce İngilizleri,
akabinde Türkleri hedef alan terör eylemleri
katalizör rolü oynamıştır. Bu süreç, Yunanistan ve
Türkiye’nin
Kıbrıs
politikalarının
da
şekillenmesine de yol açmıştır.

Argümanları
Kıbrıs’ın Türkiye bakımından bir mesele
olarak siyaseten gündeme gelmesi Birleşik Kırallık
Hükümeti’nin, Türkiye ve Yunanistan’ı, Kıbrıs
dahil Doğu Akdeniz’de bu ülkeleri ilgilendiren
stratejik ve diğer sorunları görüşmek üzere 29
Ağustos 1955’te Londra’da toplanacak bir
konferansa davet etmesiyle başlamıştır. 29 Ağustos
– 7 Eylül 1955 tarihleri arasında devam eden
konferansta, Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya
gelmişler
ve
“Konferans”
bir
sonuca
varılamaksızın sona ermiştir. Konferansın devam
ettiği döneme denk gelen İstanbul’daki 6-7 Eylül
olayları, Türk kamuoyunun Kıbrıs meselesine dahil
edilmeye başlandığının önemli bir işareti olmuştur.
Her ne kadar 6-7 Eylül olaylarının “Konferans”ı
etkilediği dile getirilmekteyse de ilgili devletlerin
görüşlerinin de farklı olduğunu dikkatten
kaçırmamak gerekmektedir. Türkiye, her iki
halkın-Rum ve Türk- self-determinasyon hakkını
savunmakta iken Yunanistan bütün ada için ortak
bir self determinasyon görüşünde ısrar etmiştir.16
Türkiye’nin görüşü kabul edilirse, ortaya Türk ve
Rum halkının bağımsız birer varlık olarak ortaya
çıkmaları muhtemel iken, Yunanistan’ın görüşü
kabul edilirse eğer, Rum halkının baskınlığında bir
bağımsız varlığın ortaya çıkması muhtemel olsa
gerektir. Açıkça anlaşılacağı üzere, Türkiye ve
Yunanistan, adadaki Türk ve Rum etnik kimliği ve
nüfus yapısı üzerinden kendi “çıkar”larına
olacağını düşündükleri bir yaklaşımın savunucusu
olmuşlardır.

Kıbrıs Milli Mücadele Cephesi (EOKA)’nin
Yunanistan destekli örtülü faaliyetlerine karşı
Türkiye’de gizli bir örgüt kurmaya karar vermiş ve
Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 1 Ağustos
1958’de kurulmuştur. TMT’nin görevi T.C
Hükümeti’nin Kıbrıs politikasının askeri yönden
desteklenmesi ve Türklerin Rumlara karşı can ve
mal güvenliğini sağlamak, gerektiğinde Rumlarla
savaşmaktır…Örgütün varlığı (X) gününe kadar
belli edilmeyecektir.. (X) günü Rumların Türklere
saldıracakları güne endeksli olacaktır. Ada da Türk
subayların bulunduğu ifşa edilmeyecektir. Kıbrıs’a
gönderilen subaylara değişik kimliklerle pasaport
veriliyordu. Öğretmen, ateşe, müfettiş gibi. Örgüte
alınan bütün personel Ankara’da veya Kıbrıs’ta
eğitimden geçirilecektir.17
Yunanistan, esas olarak “Enosis” bir başka
ifadeyle Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ile
sonuçlanacak bir politik söylem ve pratik
geliştirirken, Türkiye ise esas olarak “taksim” yani
Kıbrıs’ın Türkiye ve Yunanistan arasında taksim
edilmesi söylemi ve pratiği geliştirmiştir. Kıbrıs
meselesi üzerine yapılacak tüm değerlendirmelerde
ve çözüme ilişkin yaklaşımlarda göz önünde
bulundurulacak temel parametre Yunanistan ve
Türkiye’nin bu temel yaklaşımıdır. Hükümetlerin
başarı veya başarısızlığının kıstası, bu temel
parametre olmakta ve bu temel parametrenin dışına
taşan Hükümet politikaları, tarihsel dinamiklerin
tazyikiyle akamete uğramakta ve değiştirilmek
zorunda kalınmaktadır.

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde giderek
gücünü kaybeden ve yerini ABD’ye bırakmaya
başlayan Birleşik Kırallık, sömürgelerindeki
bağımsızlık hareketleri ile başedemeyecek hale
geldikçe, “çıkar”larını olabildiğince muhafaza
ederek
bağımsızlıklarının
yolunu
açmak
mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir mecburiyeti,
Birleşik Kırallık, özellikle 1954 yılındaki Süveyş
bunalımı ve başarısızlığı sonrasında, “Kıbrıs” için
de duymuştur ve kendi “çıkar”larını olabildiğince
muhafaza ederek “Kıbrıs”ı terketmenin yolunu
aramıştır. Bu arayışta, Yunanistan’ın örtülü desteği
ile faaliyete geçirildiği anlaşılan Kıbrıs Milli

III. “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Tesis
Edilmesi ve Anlaşmazlıkların Ortaya Çıkması
Yunanistan ve Türkiye, “ilhak” ve “taksim”
tezini ileri sürer iken Birleşik Kırallık ve diğer
büyük devletlerce de desteklenen “bağımsız bir
Kıbrıs devleti” kurulması düşüncesi bir çözüm
yolu olarak taraflara sunulmuştur. İsviçre’nin Zürih
kentinde 5-11 Şubat 1959’da yapılan görüşmelerde
bağımsız bir “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulmasına
karar verilerek anayasa esasları ile diğer anlaşmalar

Kıbrıs meselesinin ortaya çıkması ile ilgili daha geniş bilgi
için bkz. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (19141980), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.531-532. ve
Mehmet Gönlübol et al, Olaylarla Türk Dış Politrikası (19191995), 9. Baskı, Ankara, Siyasal Kitapevi, 1996, s.341.

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulması ve çalışma
yöntemleriyle ilgili daha geniş bilgi için T.M.T’nin
kurucularından Emekli Albay İsmail Tansu’nun açıklamaları
için bkz. Kıbrıs Mektubu, C.9, No. 5-6-7 ve C.10, No.: 1.
.
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tesbit edilmiştir. Bu anlaşmalar 19 Şubat 1959’da
Londra’da Türkiye, Birleşik Kırallık ve Yunanistan
ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının temsilcileri
tarafından imzalanmıştır. Bu andlaşmaları esas
alarak imzalanan Kıbrıs Anayasası, Garanti ve
İttifak Andlaşmaları da 15-16 Ağustos 1960 gece
yarısı
imzalanarak,
Kıbrıs
Cumhuriyeti
kurulmuştur. 16 Ağustos 1960 günü 650 kişilik
Türk alayı ile 950 kişilik Yunan alayı Mağusa’da
aynı saatte karaya ayak basmıştır. Birleşik Kırallık,
Kıbrıs’ın %3’ü kadarlık bir toprak parçası üzerinde
tam egemenlik koşullarını kabul ettirerek iki büyük
üsse (Ağrotur ve Dikelya) sahip olmuştur.

Yunanistan, Birleşik Kırallık ve Türkiye, Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü,
güvenliğini ve anayasanın temel maddeleri ile
oluşan durumunu tanımışlar ve garanti etmişlerdir.
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin diğer herhangi bir devlet ile gerek
birleşmesini gerekse Ada’nın taksimini doğrudan
doğruya, veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye
yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm
hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında
önlemeyi üstlenmişlerdir. Antlaşma hükümlerinin
herhangi birinin ihlali (çiğnenmesi) halinde
Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık, bu
hükümlere saygıyı sağlamak için gerekli
girişimlerin yapılması ve önlemlerin alınması
maksadıyla aralarında danışmalarda bulunmayı
üstlenmişlerdir.

Kıbrıs meselesinin uluslararası boyutta ele
alınmasının çerçevesini kavramak bağlamında
Kıbrıs Anayasası ile Garanti ve İttifak
Andlaşması’nın hükümleri önem arz etmektedir.
Kıbrıs Anayasası, Türkler ve Rumların devletin
bütün organlarında ortak oldukları bir rejim ortaya
çıkarmıştır. Türk ve Rum toplumları yalnız kendi
toplumlarını ilgilendiren işleri kuracakları Toplum
Meclisleri ile yürüteceklerdi. Ortak işler, başkanlık
rejimine dayanan bir yürütme organı ile
yürütülecektir. Cumhurbaşkanı ve yardımcısına
yardım edecek 10 kişilik bakanlar kurulunun 3
üyesi Türk olacaktı. Temsilciler Meclisi adı verilen
50 üyeli yasama organı yine belli oranda kendi
toplumları tarafından ayrı seçilecek Türk ve Rum
üyelerden kurulacaktı. Türk ve Rumların taraf
olduğu davalarda karma mahkemeler tarafından
karara bağlanacaktı. Başkanı üçüncü bir ülkeden
olacak karma bir Anayasa Mahkemesi’nin
kurulması düşünülmüştü. Türkler ortak yönetime
ve güvenlik kuvvetlerine %30 ve %40 oranında
katılacaklardı. Lefkoşa, Limasol, Magusa, Baf ve
Larnaka’da, bu beş büyük şehirde, Türklerin ve
Rumların ayrı belediyeleri olacaktı. Bu
belediyelerin sınırlarını çizmek ve mekanizmasını
tesbit etmek mümkün olamadı.18

Üç garantör devletten biri, birlikte veya
birbirlerine danışarak (işbirliği halinde) hareket
etmek olanağı bulunmadığı taktirde, bu
antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of affairs)
münhasıran yeniden oluşturmak gayesi ile hareket
etmek hakkını korumaktadırlar.19
Anlaşılacağı üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tesis eden Anayasa, Garanti ve İttifak Andlaşmaları
ile Rumlar ve Türkler’in ortaklığında “Millet
Sistemini” andıracak şekilde, devlet organlarının
nüfusları nisbetinde paylaşıldığı bağımsız bir
devlet ortaya çıkarılmış ve bu yeni devletin “ilhak”
ve “taksim” edilmesinin de önü tıkanmıştır.
Bununla birlikte Kıbrıs meselesi çözümlenmek
yerine giderek daha fazla uluslararası aktörün
ilgilendiği bir mesele haline gelmiştir. Kıbrıs
Cumhuriyeti, etnik kimliklerinin farkında olan
Rum ve Türk halklarının mevcut nüfus sayıları
üzerinden Rum çoğunluğu ve Türk azınlığı kabulü
üzerine devlet organlarının pay edilmesi esasına
dayalı olarak kurulmuştur. Üstelik her iki halkın da
hamisi niteliğinde anavatanları olan Türkiye ve
Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ile yakından
ilgilenmektedirler. İlaveten coğrafi konumu
itibariyle eski sömürgeci Birleşik Kırallık başta
olmak üzere uluslararası aktörlerin de ilgisini
çekmektedir. Ulusçuluk çağında etnikliğinin
farkında olan, dinsel ve kültürel bakımdan
birbirlerinden farklılaşmış iki halkı tek bir siyasal
varlık içerisinde bir arada yaşamaya tabi kılmak
zorlama bir birlikteğikte ısrar etmek anlamına
geliyor olsa gerektir.

Garanti Andlaşması, esasında Türkiye’nin
“taksim” Yunanistan’ın “Enosis” politikasının
önüne geçen hükümleri içermektedir. Andlaşmaya
göre
Kıbrıs Cumhuriyeti, tümüyle veya bir bölümüyle
herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya
ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt
etmiş ve bu maksatla adanın gerek birleşmesini,
gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardımcı ve
teşvik edici tüm hareketleri yasaklamıştır.
18

Armaoğlu, s.785.

“Garanti Antlaşması (Zürich,11 Şubat 1959)”,
http://www.mfa.gov.tr/garanti-antlasmasi-_zurich_11-subat1959_.tr.mfa, Erişim Tarihi: 08.07.2017.
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konulmasını ve Kıbrıs’taki Türklerin mal ve can
emmiyetinin garanti altına alınmasını talep ettiler.
Türklerle Rumların bir arada yaşamalarına artık
imkan olmadığını kesin olarak belirttiler.21
Görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştır.

Nitekim bu zorlama birliktelik fazla devam
edememiş ve anayasa ihlallerine karşı Türk
Hükümeti 1961 yılından itibaren uyarmalar
yapmak zorunda kalmıştır. 22-26 Kasım 1962
günlerinde Ankara’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı
Makarios, Anayasa’da değişiklik önerilerinde
bulunmuş ve Ankara’dan red cevabı almıştır.
Makarios anayasa da
13 konuda değişiklik
yapılmasını
istemiştir.
Öneriler
arasında
cumhurbaşkanı ve yardımcısının veto hakkının
kaldırılması, beş büyük şehirde tek belediye
kurulması ve memuriyetlerde Türklere %30
kontenjan tanıyan hükümlerin kaldırılmasına
ilişkin öneriler de vardı. Türkiye’nin red ettiği,
Yunanistan’ın karşı olmadığı önerilerden sonra,
Kıbrıs’ta gerginliğin arttığı görülmüştür. Rumlar
“Kanlı Noel” olarak adlandırılan 21 Aralık
1963’teki saldırılarında 24 Türk’ü öldürdüler ve 40
Türk’ü de yaraladılar. Rumlar, önceden
hazırlanmış Akritas Planı’nı uygulamaya soktular
ve bu plan doğrultusunda Ada’daki Türklere
saldırılar gerçekleştirmeye ve Kıbrıs’tan kaçmaya
zorlamaya başladılar.20 Türk jetleri 25 Aralık
1963’te Lefkoşa üzerinde uçmaya başladılar. 25-26
Aralık gece yarısı garantör üç devlet hep birlikte
Kıbrıs Hükümeti’ne Garanti Andlaşması gereğince
ilgili üç devletin adada düzeni sağlamak için
müdahaleye hazır olduklarını bildirmişlerdir. Bu
arada Rum saldırılarının artmasıyla birlikte 10.000
silahlı mücahidiyle yer üstüne çıkan TMT 11 yıl
boyunca Rumlara karşı mücadele vermiştir.

BM Güvenlik Konseyi, Türkiye, Yunanistan
ve Kıbrıs temsilcilerini de davet ederek 26 Şubat
1964’te sorun hakkında alınacak tedbirleri
görüşmüştür. Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964’te
Kıbrıs’la ilgili aldığı karar ile bir barış gücü
kurulmasına
ve
bir
arabulucunun
görevlendirilmesini kararlaştırmıştır. O dönemden
itibaren her altı ayda bir BM Barış Gücü’nün görev
süresi uzatılmakta ve BM arabulucusu meseleye
çözüm arayışlarında aktif bir rol üstlenmektedir.
14 Mart 1964’te BM Barış Gücü adaya
gelmiştir. Avantajlı duruma geçmek isteyen Rum
saldırılarının artması üzerine 16 Mart 1964’te
TBMM, gerektiği takdirde Kıbrıs’a müdahale etme
kararı almıştır. Mayıs ayında Marios’un Kıbrıs’ta
mecburi askerlik sistemini getirmesi, Rumları
askere almaya başlaması
durumu yeniden
gerginleştirmiştir.
Bu
durum
karşısında
Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale kararı kesinleşmiş
ve Türk askerlerinin Kıbrıs’a çıkması için 7
Haziran tarihi planlanmıştır. Fakat 5 Haziran’da
ünlü “Johnson mektubu”nun gelmesi Türkiye’yi bu
kararından vazgeçirmiştir.22 Ada’da çatışmaların
tekrar yoğunluk kazanmasıyla 8-9 Ağustos
günlerinde Türk jetleri Erenköy ve Mansura
bölgelerindeki Rum mevzilerini bombalamışlardır.
Yunanistan’da Kıbrıs’a asker sevk etmeye
başlamış ve 1967’ye gelindiğinde bu sayı 15.000’i
bulmuştur.

Cumhurbaşkanı Makarios, 1 Ocak 1964’te
Türkiye, Birleşik Kırallık ve Yunanistan ile Garanti
ve İttifak Andlaşmalarını tek taraflı olarak fesh
ettiğini açıklamıştır. Bu açıklama, aslında Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin sonu demektir. Soruna siyasal bir
çözüm yolu aranmış ve bu amaçla Londra’da 13
Ocak 1964’te başlayan Türkiye-Yunanistan ve
Birleşik Kırallık’ın katılması ile üçlü ve 15 Ocak
1964’te Kıbrıs Türk ve Rum temsilcilerinde
katılması ile beşli toplantılarda, Rum temsilciler
anayasada değişiklikler, Zürih ve Londra
Andlaşmaları’na göre imzalanmış bulunan Garanti
ve İttifak Andlaşmaları’nın feshini talep ettiler.
Türkiye ve Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri ise
anayasa da ön görülen haklara, Garanti ve İttifak
Andlaşmaları’na ilaveten yeni teminatların

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin
de önemli bir etkeni haline gelen Kıbrıs meselesi,
1967 yılında 9 Eylül’de Keşan’da Türk ve Yunan
başbakanlarının görüşmesinde Yunan tarafınca
gündeme getirilmiştir. Yunan tarafının teklifine
göre,
Türkiye
Kıbrıs’ın
Yunanistan’la
birleşmesine, yani Enosis’e razı olacak, buna
karşılık Türkiye’ye Batı Trakya sınırlarında bazı
tavizler verilecekti.23 Yunanistan’ın bu teklifi red
edilmiştir. 15-16 Kasım 1967 günü Rumların,
Türklerin toplu olarak bulunduğu Boğaziçi ve
Geçitkale köylerine karşı saldırıya geçmeleri

Erol Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, Cumhuriyet
Gazetesi Kitap Eki, Nisan 2000, s.40.

Türkiye’nin müdahale kararı ve Johnson Mektubu için bkz.
Armaoğlu, s.788.

20
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H. Fikret Alasya, Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa, Şubat 1998,
s.231.
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üzerine Türk Hükümeti 15-16 Kasım gecesi bir
durum değerlendirmesi yapmış ve 16 Kasım günü
de, TBMM’den anayasanın savaş ilanına ve Türk
silahlı
kuvvetlerinin
yabancı
ülkelere
gönderilmesine dair 66. Maddesine dayanarak ,
Kıbrıs’a müdahale yetkisi veren 148 sayılı kararı
almıştır. Türkiye, müdahalenin durdurulması için
Kıbrıs’a 1964’ten itibaren yığılmış bulunan 15.000
Yunan askerinin Kıbrıs’tan ayrılmasını istemiştir.
Türkiye’nin kararlılığı karşısında Yunanistan,
BM’nin gözetim altında andlaşmaların dışında
Kıbrıs’a gönderdiği bütün kuvvetlerini geri
çekmiştir.

İngiliz gizli servisi tarafından bir helikopter ile
Ağrotur hava üssüne , oradan Malta’ya, arkasından
da Londra’ya kaçırılmıştır.25
Kıbrıs’ta
ise
Nikos
Sampson
“Cumhurbaşkanı” ilan edilmiştir. Türkiye,
Kıbrıs’taki darbeyi Yunanistan’ın Akdeniz’e
inmesi olarak yorumlamış; Türkiye’nin ulusal
güvenliği ve çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı
görmüştür. Türkiye Garanti Andlaşması’na
dayanarak harekete geçmiş ve Birleşik Kırallık’a
ortak müdahale önermiştir. Bu öneriye red cevabı
alan Başbakan Bülent Ecevit, 19 Temmuz 1974
akşamı Londra’dan Ankara’ya dönmüş ve
Bakanlar Kurulu 7/8613 sayılı kararı almıştır. Bu
karar aynen şöyledir:

BM Genel Sekreteri U-Thant’ın Türk ve Rum
toplumlarını doğrudan doğruya müzakerelere davet
etmesi ile Türk Toplumu Meclisi Başkanı Rauf
Denktaş ile Rum Temsilciler Meclisi Başkanı
Glafkos Klerides, 2 Haziran 1968’de Lefkoşa’da
ilk görüşmeyi yapmışlardır. Görüşmelerde Türk
tezi Federasyon şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu
görüşmeler 1971 yılı sonuna kadar devam etmiş,
1972-1974 döneminde görüşmelere Türkiye ve
Yunanistan’dan uzmanların katılmasıyla devam
edilmiştir. Bu görüşmelerde 15 Temmuz 1974
Rum-Yunan darbesiyle son bulmuştur. 1974 Eylül
ayından itibaren Denktaş-Klerides görüşmeleri
başlamış, Makarios’un Aralık ayında adaya
dönmesi ile bunlarda kesilmiştir. 1968’de başlamış
olan “Toplumlararası Görüşmeler”, çeşitli
kesintilerle günümüze kadar devam etmiştir.24

“Kıbrıs’ta son gelişmeler nedeniyle Büyük
Millet Meclisi’nin 17.11.1967 tarihli ve 148 sayılı
kararında verilen müsaade ile Garanti
Andlaşması’nın 3’ncü maddesi ve BM Yasası’nın
51’inci maddesi gereğince meşru savunma hakkını
kullanmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
Kıbrıs’a karşı fiili müdahalede bulunulmasına ve
Yunanistan’ın bir tecavüzü halinde bu devlete karşı
da harekata geçilmesine emir verme konusunda
Başbakanın yetkili kılınması Bakanlar Kurulu’nca
19 Temmuz 1974 günü kararlaştırılmıştır.”
20 Temmuz Cumartesi sabahı, günün ilk
saatlerinde “Kıbrıs Barış Harekatı” Girne
bölgesinden başlamıştır. Türkiye’nin harekatı
karşısında Yunanistan’daki Cunta sallanmaya
başlamıştır. Cunta yönetimi Yunan kamuoyunun
tepkisini azaltmak ve Kıbrıs’taki Rum ve Yunan
birliklerine moral kazandırmak için Yunanisyan’ın
savaşa gireceğini açıklamıştır. Ancak, Yunanistan,
Türkiye’ye karşı savaşa girmemiş ve Türk askeri
harekatının gelişmesini sadece Kıbrıs’taki gücüyle
karşılamıştır. 20 Temmuz sabahı başlayan Türk
Barış Harekatı’nın birinci bölümü, Türk ordusunun
dar bir kara parçasına tutunmasıyla, 22 Temmuz
sabahı durdurulmuştur. Cunta, Kıbrıs’ta giriştiği
maceranın ilk diyetini, 23 Temmuz’da iktidardan
gitmekle öderken, Kıbrıs’ta da Rum Temsilciler
Meclisi Başkanı Glafkos Klerides, Cumhurbaşkanı

IV. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve
Sonuçları
Yunanistan’da 1967’de darbe ile iktidarı ele
geçiren “Cunta” yönetimi ile Makarios arasında
görüş farklılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Yunanistan’ın Kıbrıs’ta desteklediği askeri, sivil ve
siyasal organlar ile Makariosçu Rumlar arasındaki
gerginlik 1973 yılı başlarında çatışmalara
dönüşmüştür. Aynı zamanda Rumlarla Türkler
arasında da çatışmalar başlamıştır. 15 Temmuz
1974 sabahı Yunanistan’daki “Cunta”nın emriyle
harekete geçen Yunanlı subayların konutasındaki
Rum ulusal muhafızları, EOKA militanları ve
milisler, Makarios’a darbe düzenlemişlerdir. Darbe
10 saat içerisinde hedefine ulaşmış; Makarios,
“Toplumlararası görüşmelerin başlamasıyla ilgili bkz.
Armaoğlu, s.800.

Togay, Çelik Güvercin, Lefkoşa, Kıbrıs Türk Mücahitleri
Derneği Yayını-1, 1996, s.29.
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vekili olarak and içer
sorumnluluğunu üstlenir.

ve

kritik

günlerin

1963 yılı “Kanlı Noel” olaylarıyla, kurucusu
ve ortağı bulunduğu Kıbrıs Cumhuriyeti
yönetiminden uzaklaşan Türk toplumu, hükümete
ait işlemlerini yürütmek için örgütlenmeye ve
kurumlarını oluşturmaya başlamıştır. Genel
Komite’yi (ilk toplantısını 21 Mayıs 1964’te yaptı)
ve Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini (1967), Kıbrıs
Türk Yönetimi (21 Nisan 1971), Otonom Kıbrıs
Türk Yönetimi (1 Ekim 1974) ve ileride kurulacak
muhtemel bir federasyonun Kıbrıs Türk kanadını
oluşturmak üzere 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk
Federe Devleti (KTFD)’ni kurmuştur. KTFD’nin
ilanını takiben toplanan BM Güvenlik Konseyi 12
Mart 1975’de sorunun çözümünü sağlamak üzere
BM Genel Sekreteri’ne iyi niyet görevi veren 363
sayılı kararı kabul etmiştir. Bugüne kadar devam
eden girişimlere Genel Sekreter bu çerçevede
yardımcı olmaya çalışmıştır.

25-31 Temmuz 1974 tarihleri arasında
Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Kırallık dışişleri
bakanları Cenevre’de toplanmışlardır. 8 Ağustos
1974’de Cenevre’de ikinci toplantı yapılmaya
başlanmıştır. Rum-Yunan ikilisi, Yunan takviye
birliklerinin Kıbrıs’a gelmesinin tamamlanması
için Konferansta geciktirme taktiği uyguluyorlardı.
Bu durum karşısında, Rum-Yunan karşı saldırısı ile
imha edilmemek için İkinci Barış Harekatı 14
Ağustos’ta başlatıldı. 16 Ağustos’ta Türk ve Rum
bölgeleriyle ikiye ayrılmış bir Kıbrıs vardır.
Adanın Magosa, Lefkoşa, Lefke, Kokkina
çizgisinin kuzeyinde kalan toprakları (adanın
%38’i) Türkiye’nin kontrolü altına girmiştir.
Oysaki 1964’ten 1974’e kadar Kıbrıs Türkleri
adanın %3’üne eşit olan gettolarda yaşamak
zorunda bırakılmışlardır.

Rumlar lehine olan nüfus dengesini
düzeltmek maksadıyla Türkiye’den Ada’ya nüfus
takviyesi yapılması kararlaştırılmıştır. M. Ali
Birand’a göre karardan sonra dışişleri bir
yönetmelik hazırladı ve üzerine “En Gizli”
damgasını vurdu. 2 Mayıs 1975 tarih ve 60 sayılı
yönetmelik “Kıbrıs’ın Türk bölgesindeki iş gücü
açığının Türkiye’den gönderilecek iş gücü ile
kapatılmasını ön görüyordu.27

Barış Harekatı, toprak, nüfus ve güvenlik
açısından yeni koşullar yaratmıştır. Kuzeyden
güneye tahminen 120.000 Rum ve Güney’den
Kuzey’e de 65.000 Türk geçmiş, böylece de nüfus
bakımından homojen iki kesim oluşmuştur. Bu iki
kesim, 180 km. boyunca uzanan ve genişliği 5 km.
ile 7 km. arasında değişen bir “ara bölge” ile
birbirinden ayrılmıştır.

KTFD Meclisi 5 Kasım 1976’da oy birliği ile
aldığı kararla Kıbrıs’ın bağımsız, bağlantısız
yabancı üslerden arınmış, iki bölgeli, iki toplumlu
federal bir “cumhuriyet” olmasını öngörmüştür.

II. Kıbrıs Harekatı, birincisinin aksine dünya
kamuoyunda Türkiye’nin aleyhine bir havanın
doğmasına sebep olmuştur. I. Harekat bir hukuki
müdahale mahiyetinde telakki edilmesine mukabil,
II. Harekat bir toprak iktisabı ve bir işgal olarak
telakki edilmiştir. İkinci Harekat üzerine,
Yunanistan’ın aynı gün NATO’nun askeri
kanadından çekildiğini ilan etmesi, Türkiye’ye
karşı tepkilerin artmasında yeni bir etken olmuştur.
BM’de Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul
edilen 1 Kasım 1974 tarih ve 3212 numaralı karar,
“yabancı askeri birliklerin Kıbrıs’ı terk etmeleri,
yabancı müdahalenin durdurulması ve mültecilerin
güven içinde evlerine dönmelerinin sağlanmasını”
içermekteydi.26

BM Genel Sekreteri gözlemciliğinde 12
Şubat 1977 Denktaş-Makarios ve 19 Mayıs 1979
denktaş-Kiprianu Doruk Anlaşmaları yapılmıştır.
Doruk anlaşmaları temel alınarak belirlenen
çerçeveye göre, Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm
iki-kesimli, iki toplumlu federal bir devlet şeklinde
gerçekleşecektir…İki federe devlet kendi ayrı
topraklarında sınırlı egemenliğe sahip olacaklar;
siyasi eşitlik, Cumhurbaşkanlığında rotasyon,
Türkiye’ye 1960 Garanti ve İttifak andlaşmalarıyla
tanınan Kıbrıs üzerindeki fiili ve etkin garantörlük
hakkı aynen devam edecektir.28

V. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
Giden Süreç
Mehmet Hasgüler, Kıbrıs’ta Enosis ve Taksimin İflası, 1.
Baskı, Ankara, Öteki Yayınevi, Kasım 1998, s.83.

Özker Özgür, Kıbrıs’ta Demokrasi Bunalımları, 1. Baskı,
Cem Yayınevi, 1992, s.326.
28
Mustafa Evran, “Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne Üyeliği”
Kıbrıs Mektubu, C.9, No.: 6 (Eylül 1996), s.27.

26
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Türk toplumu, Rum tarafının da kendi Kıbrıs
Rum Federe Devleti’ni kurmasını ve bundan sonra
Kıbrıs
Federal
Cumhuriyeti’nin
gerçekleştirilmesini istemiştir. Ancak Rumlar buna
yanaşmamışlardır. Bunun bir sonucu olarak Kıbrıs
Türk
halkı
“self-determinasyon”
hakkına
dayanılarak 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC)’ni ilan etmiştir. Bu yola
gidilirken federasyon tezi de muhafaza edilmiştir.
Kıbrıs’taki siyasal olay ve gelişmelerde Ankara
önemli bir ağırlığa sahiptir. 1974’ten 12 Eylül
1980’e kadar iç istikrarsızlıklar nedeni ile Kıbrıs’a
yeterince önem verilmemiştir. 6 Kasım 1983’te
ordu kışlaya çekilmiş ve Türkiye’de seçimler
yapılmıştır. 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan
edilmesi bazıları için bir oldu bitti, bazılarına göre
de doğru ve düşünülerek alınmış bir karardır.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Rumların
başvurusu üzerine KKTC’nin AB’ye ihracatını
yasaklayan bir karar almıştır. KKTC’nin toplam
ihracatının %60’a yakın bir bölümü bu karardan
etkilenmiştir.
Rum-Yunan ikilisi, Güney Kıbrıs’ın-esasında
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin- AB’ye tam üyelik
müzakerelerini başlatmaya ve böylece, 1960
andlaşmalarıyla Kıbrıs’ta yaratılmış olan hukuki,
siyasi ve ekonomik dengeyi değiştirmeye ve BM
müzakere sürecini bir kenara koymaya yönelmiştir.
Kıbrıs Rum Hükümeti, 3 Temmuz 1990’da
Kıbrıs Cumhuriyeti adına Avrupa Topluluğu
Konseyi’ne tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Türkiye ve KKTC bu tek yanlı müracaata karşı
çıktı ve bu başvuruyu, Kıbrıs Türk halkının ayrı
iradesine ve egemenliğine bir müdahale olarak
değerlendirdi. AB, Rumlara 30 Haziran 1993’te
olumlu yanıt verdi. 1987 yılında AB’ye tam üyelik
başvurusunda bulunmuş olan ve 1995 yılında
“Gümrük Birliği”ne hazırlanan Türkiye’nin AB ile
ilişkileri, Yunanistan tarafından Kıbrıs Rum
Hükümeti’nin AB ile ilişkilerinde bir baskı unsuru
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1994 yılının
sonuna doğru Yunanistan, Türkiye’nin AB ile
imzalayacağı Gümrük Birliği belgesini “veto”
edeceğini açıkladı. Türk Hükümeti, Yunan
vetosunun kalkmasına karşılık AB’nin Rumlarla
Kıbrıs Cumhuriyeti adına görüşmelere başlamasına
tepki vermemiştir. 6 Mart 1995’te Gümrük Birliği
anlaşması imzalanmadan birkaç gün önce 24 Şubat
1995’te Brüksel’de Komisyon Başkanı, Kıbrıs’la
görüşmelere başlanacağını açıklamıştır.29

Rum-Yunan ikilisi, bağımsızlık kararının geri
aldırılması için BM Güvenlik Konseyi’ne
başvurmuşlardır. 17 Kasım 1983’te alınan 541
sayılı kararla KKTC’nin ilanının “hukuken
geçersiz” olduğu ve kararın geri alınması
çağrısında bulunulmuştur. Bu kararı Türkiye ve
KKTC tanımamıştır.
VI. “Mesele”ye
Görüşmeler

Çözüm

Çabaları

ve

Kıbrıs meselesi 1980’li yıllarda adeta
unutulmuştur. Ancak BM Genel Sekreterinin iyi
niyet görevi çerçevesinde çözüm arama çabaları
1990 yılının ilk aylarından itibaren hareketlilik
kazanmıştır. BM Genel Sekreteri “Fikirler Dizisi”
adını taşıyan ve gayri resmi nitelikte olan bir
anlaşma çerçevesi taslağı oluşturmuş ve bunu
taraflara iletmiştir. Söz konusu belge bir bütün
niteliği taşımakta ve bütünü üzerinde anlaşma
sağlanmadıkça müstakil konularda sağlanabilecek
anlaşmaların geçersiz olacağı kabul edilmektedir.

1990’lı yılların ilk yarısında Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan arasında
yeni bir askeri doktrinin hayata geçirilmesine de
hız verilmiştir. 1993 yılında Kıbrıs’ı Yunan
savunma alanı içine alan bir askeri doktrin metni
imzalanmıştır. Dokrinin ilk uygulaması, 1994
Ağustos ayında Yunanistan’la GKRY’nin ortak
askeri tatbikatlar yapmalarıyla başlamış ve ortak
tatbikatlar daha sonraki yıllarda da tekrarlanmıştır.

1993 Mayıs ayından itibaren, müzakereler
BM Genel Sekreteri’nin önerdiği “Güven Arttırıcı
Önlemler” (GAÖ) paketi üzerinden yürütülmüştür.
Bu paket çerçevesinde Lefkoşa Uluslararası
Havaalanı ve 1974’ten beri kullanıma kapalı
tutulan Maraş’ın BM idaresinde iki toplumun ortak
kullanımına açılması öngörülmektedir. Haziran
1994 sonu itibari ile GAÖ paketi üzerinde bir
anlaşma noktasına yaklaşılmış, buna mukabil
Rum-Yunan ikilisi GAÖ paketi ile ilgili sürecin
öldüğünü telaffuz etmişlerdir. Bu gelişmeler içinde

Rum yönetimi, aynı doktrin çerçevesinde
Rum ordusuna Yunanistan’dan 5000 sözleşmeli,
profesyonel subay ve astsubay ithal etmiş,

Politikaları” En Uzun On Yıl, der. Gencer Özcan-Şule Kut, 1.
Basım, Ankara, Boyut Yayın Grubu, Kasım 1998, s.251.

AB-Kıbrıs İlişkileri ve Türkiye’ye etkisi hakkında bkz.
Melek M. Fırat, “AB-Kıbrıs İlişkileri ve Türkiye’nin
29

63

ANLIK, Temmuz-Ağustos 2017

Yunanistan’a Güney Kıbrıs’ta askeri deniz ve hava
üsleri tahsis etme girişimlerini hızlandırmıştır.30

deniz ve hava üsleri kuracağı ve iki ülke arasında
“Ortak Savunma Konsepti” oluşturulacağı,

AB’nin GKRY ile üyelik müzakerelerinin
başlatılacağının açıklanması biraz geçte olsa Milli
Güvenlik Kurulu (MGK)’nun kararı sonucu, 28
Aralık 1995’te yayımlanan Demirel-Denktaş
deklarasyonu
ile
karşılık
bulmuştur.
Deklarasyonda;

- AB’nin GKRY’ye yeşil ışık yakması tarihi
bir hata olarak nitelenmiş ve görüşme sürecini
baltaladığı
belitilerek
GKRY’nin
AB’ye
girmesinin
dolaylı
olarak
Yunanistan’la
bütünleşme anlamına geldiği,
- GKRY’nin tek başına AB üyeliği yolunda
atacağı her adımın, KKTC’nin Türkiye ile
bütünleşme sürecini hızlandıracağı,

Kıbrıs’ta çözüm sağlanmadan AB’ye
katılma söz konusu olamaz.
- Türkiye’nin ada üzerindeki garantörlüğü
sürecektir.
- Ada’da Rumlar ne kadar “egemenliğe”
sahipseler Türkler’de o kadar egemenliğe
sahiptirler,
- Türkiye AB içinde değil ise Kıbrıs’ta
giremez.
- Rumlar tek yanlı olarak AB’ye alınırsa
Türkiye,
KKTC
ile
ekonomik
entegrasyona gidecektir.
denilmekteydi.
-

- Kıbrıs’ı ilgilendiren ve Kıbrıs Türk halkına
söz hakkının tanınmadığı uluslararası toplantılarda
Türk heyetlerine KKTC temsilcileri de dahil
edileceği,
- Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik
ilişkilerin
derinleştirileceği
ve
KKTC
ekonomisinin somut işbirliği projeleri ile
güçlendirileceği,
ifade edilmiştir.
Diplomatik baskılar sonucu 9-13 Temmuz
1997 tarihlerin de New York’ta Rauf Denktaş ve
Glafkos Klerides bir araya gelmişlerdir. Bu
görüşmeler öncesi Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel ve Denktaş 4 Temmuz 1997’de ortak
bildiri yayımladılar. Bildiride GKRY’nin AB’ye
tam üyelik yolunda atacağı her adımın, KKTC’nin
Türkiye ile bütünleşme sürecini hızlandıracağı
tekrar vurgulandı.31 New York müzakelerinde
Klerides, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya
varılması
halinde
S-300
füzelerinin
konuşlandırılmasını durdurabileceğini bildirmiştir.

1996 yılında Rumların sınır delme
girişimlerini arttırmaları gerginliğin artmasına yol
açmıştır. Rumların Rusya’dan 160 km’lik menzile
sahip olan ve Türkiye’nin güney kıyılarını da tehdit
edebilecek S-300 füzelerini alacağı söylentileri ve
4 Ocak 1997’de GKRY’nin Rusya’yla füze alım
anlaşmaları imzalaması gerilimi tekrar arttırdı ve
1997-1998 yılların da bu konu Kıbrıs ile ilgili
devletleirn gündemlerinde önemli bir yer işgal etti.
Milli Güvenlik Kurulu, Kasım 1996
sonlarında Rumların S-300 füzelerinin alımından
vazgeçmeleri için ABD ve Batılı ülkeler nezdinde
diplomatik girişimlerden sonuç alınamazsa “Rum
tarafının vurulması” şeklinde bir karar almıştır.

BM, Rauf Denktaş ve Klerides’e bir belge
sunmuştur. Belge bir anayasa ile üç ayrı bölümden
oluşuyordu. Belgeye göre Kıbrıs’ta yaşayan iki
toplum arasında sayısal açıdan azınlık-çoğunluk
ilişkisi kalkıyordu. Oluşturulacak iki federe devlet
siyasi açıdan eşit sayılacaktı. Belge federe devletin
resmi dillerini Rumca ve Türkçe olarak
belirtiyordu; Federe Cumhuriyet’in bir bayrağı
olacak, ama iki federe devlet kendi bayraklarını da
kullanabilecekti. İki federe devletin Türkiye ve
Yunanistan ile “Özel İlişkiler” kurmasına müsaade

3 Ocak 1997’de Türkiye ile KKTC arasında
ekonomik protokol imzalandı. 20 Ocak 1997’de
yeni
bir
Demirel-Denktaş
deklarasyonu
yayımlandı. Bu deklarasyona göre;
- Rum ve Yunan taraflarının Kıbrıs’taki
tahrik girişimlerine karşılık Türkiye’nin adada

Mustafa Evran, “Ortak Savunma Doktrini ve Rum
Silahlanması” Kıbrıs Mektubu, C.9, No.: 7 (Kasım 1996),
s.29.

31

30

Açıklamanın tammetni için bkz. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey;Kıbrıs
Türk;Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Rauf R.
Denktaş'ın
Ortak
Açıklaması,
4
Temmuz
1997,
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-vekuzey_kibris-turk_cumhuriyeti-cumhurbaskanlarisuleyman-demirel-ve-rauf-r_-denktas_in-ortak-aciklamasi_4-temmuz-1997.tr.mfa, Erişim Tarihi: 09.07.2016.
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ediliyordu. Denktaş ve Klerides belgeyi reddettiler.
Her biri kendi taslaklarını hazırlayacaklarını,
ondan sonra bunları yaklaştırma mücadelesi
verileceğini açıkladılar.

Konferansı’na katılmama, AB ile yapılacak
gündeminde Kıbrıs ve Türk-Yunan ilişkilerinin yer
aldığı hiçbir toplantıda bulunmama, AB ile Kıbrıs
Hükümeti arasında müzakerelerin başladığı anda
Türkiye ile KKTC arasında kısmi bütünleşme
sürecini uygulamaya koyma kararı aldı.

AB Komisyonu AB’ye üyelik için ilk planda
davet edilecek 6 ülkeyi 15 Temmuz 1997’de
resmen açıkladı. AB Komisyonu sözcüsü,
komisyonun Avrupa Parlamentosu’na sunmak için
hazırladığı tavsiye kararında, Kıbrıs Rum kesimi
ile birlikte Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Slovenya ve Estonya’nın üyeliğe kabul
görüşmeleri için çağrılmasının öngörüldüğünü
bildirdi. Ama nihai karar, AB ülkeleri liderlerinin
Aralık ayında yapılacak zirve toplantısında
alınacaktı. Ankara’nın bü ülkeler arasında yer
almaması Ankara ve KKTC tarafından tepkiyle
karşılandı. Bu açıklama Kıbrıs görüşmelerinin
sonu demekti.

Rauf
Denktaş’da
toplumlararası
görüşmelerin öldüğünü, artık devletlerarası
görüşmelerin olabileceğini söylemeye başladı.
Denktaş, “sırtımdan yük kalktı” diyordu. Daha
sonra da 19 Aralık 1997’de adanın yeniden
birleşmesine yönelik olarak BM gözetiminde
yürütülen görüşmelerden resmen çekildiğini
açıkladı.
GKRY, 8 Şubat 1998’de Baf Askeri Hava
Üssü’nün açılışını gerçekleştirdi. Türkiye üssün
açılışına diplomatik tepki gösterdi. AB ile GKRY
arasdında 31 Mart 1998’de yapılan tam üyelik
görüşmelerine yanıt, yine aynı gün toplanan
Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi’yle verildi. 16
Haziran 1998’de Yunanistan’ın Baf Üssü’ne 4 F16 savaş uçağı indirmesiyle gerginlik arttı ve Türk
Genelkurmayı Türkiye ile KKTC arasında benzer
önlemlerin alınmasına karar vererek 6 adet Türk F16 savaş uçağını, KKTC’nin Geçitkale
Havaalanı’na indirmiştir. Türkiye Geçitkale’yi
kalıcı ve kapsamlı bir üs haline getirmeye karar
vermiştir.

20 Temmuz 1997’de Türkiye ve KKTC
Cumhurbaşkanları ortak deklarasyon yayınladı.
Türkiye ve KKTC Cumhurbaşkanları, AB’nin
Kıbrıs Rum Kesimi ile tam üyelik süreci başlatması
karşısında kısmi bütünleşmenin aşamalarını
bildirdiler.
Bütünleşme
adımları
şöyle
özetlenebilir;
- Kıbrıs’ı ilgilendiren konularda
heyetlerine KKTC temsilcileri de katılacak.

T.C

- KKTC’ye yapılacak saldırılar Türkiye’ye
yapılmış sayılacak.

31 Ağustos 1998’de KKTC Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş ve Türkiye Hükümeti Dışişleri
Bakanı İsmail Cem, o döneme kadar toplumlararası
görüşmelerde oluşturulması tasasrlanan federasyon
tezini ortadan kaldırarak konfederasyon önerisini
getiren teklifi Lefkoşe’de düzenledikleri basın
toplantısında açıklamışlardır. Bu açıklama,
Türkiye’nin Kıbrıs politikasında ciddi bir değişme
anlamına geliyordu. 5 maddelik öneri paketi
şöyleydi:

- İki ülke arasında ortaklık konseyi kurulacak.
-Ekonomik ve mali birlik oluşturulacak.
- Serbest bölgeler bütünleştirilecek.
- Bayrak Radyo ve Televizyon TÜRK-SAT
uydusundan yararlanacak.
- KKTC’nin su gereksinimi Türkiye’den
karşılanacak.32

1- Türkiye ile KKTC arasında anlaşmalarla
özel ilişki kurulacak.
2- Yunanistan ile GKRY arasında simetrik
anlaşmalarla benzer ilişki kurulacak.
3- KKTC ile GKRY arasında Kıbrıs
Konfederasyonu oluşturulacak.
4- 1960 garanti sistemi korunacak.
5- Kıbrıs konfederasyonu, uzlaşma olduğu
takdirde AB’ye katılım politikası

12-13 Aralık 1997 AB Lüksemburg
Zirvesi’nde Türkiye’ye aday üyelik statüsü
verilmedi ve GKRY ile tek taraflı olarak tam üyelik
görüşmelerine 31 Mart 1998 tarihinde başlama
kararı alındı.
ile

Türkiye, Lüksemburg kararları karşısında AB
siyasi diyaloğu askıya alma, Avrupa

Açıklamanın tam metni için bkz. Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti;Ortak Açıklaması, 20 Temmuz 1997,
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti---kuzey-kibristurk-cumhuriyeti_ortak-aciklamasi_-20-temmuz1997.tr.mfa, Erişim tarihi: 09.07.2017.
32
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izleyebilecek, Türkiye’nin AB’ye tam
üyeliği gerçekleşinceye kadar özel bir
düzenleme ile Kıbrıs konfederasyonuna
ilişkin olarak AB üyesi ülkelere tanınan
tüm hak ve yükümlülükler
aynen
33
sağlanacaktır.
Denktaş,
önerilerinin
reddedilmesi
durumunda “mevcut durumun nihai durum
olacağını, Türkiye’yle entegrasyon sürecinin
hızlanacağını” söylemiştir. Yunanistan ve GKRY
konfederasyon önerisini reddetmişlerdir.

ikinci tur dolaylı görüşmeler Cenevre’de yapıldı.
Ancak bu görüşmelerden de bir sonuca
ulaşılamadı. Türkiye’de 3 Kasım 2002 genel
seçimlerinden siyasal İslamcı bir gelenekten gelen
kadrolarca kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP)’nin zaferle çıkması ve akabinde
Hükümet kurması sonrasında Türkiye’nin Kıbrıs
politikası değişime uğramıştır.
Kofi Annan tarafından 11 Kasım 2002’de
taraflara ve garantör devletlere sunulan ve BM
Genel Sekreteri’nin adıyla anılan plan, iki ayrı
devletten oluşacak bir bütüncül devlet kurulması
fikrine dayanmaktaydı. Annan Planı ile biri Kıbrıs
Rum Devleti, diğeri Kıbrıs Türk devleti olmak
üzere iki kurucu devletin oluşturacakları bir
“federal devlet” ortaya çıkarılmaktaydı. Türk
tarafının
toprak
oranı
%38’den
%29’a
düşürülmekteydi. Plan üzerinde görüşmeler devam
etmiş ve nihayetinde planın beşinci versiyonu
üzerinden 24 Nisan 2004 tarihinde referanduma
gidilmiştir.
KKTC’de
Rauf
Denktaş’ın
cumhurbaşkanlığının sona ermesinden sonra,
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) genel başkanı
Mehmet Ali Talat’ın önce başbakan daha sonra da
Cumhurbaşkanı olmuştur. Annan Planı’nın
destekleyici olan Mehmet Ali Talat ve
Türkiye’deki
AKP
hükümetinin
yoğun
propagandası ile referandumda Türk tarafı
%64,9’luk bir oranla evet derken, Rum tarafı ise
devlet ricalinin de hayır propagandası yapmasının
etkisiyle % 75,8’lik oranla hayır demiştir. Planın
reddinden hemen sonra GKRY “Kıbrıs
Cumhuriyeti” olarak 1 Mayıs 2004’te AB’ye tam
üye olmuştur. Annan Planı’nın kabulü için çaba
gösterilmesini eleştiren eski Başbakan Bülent
Ecevit,

29 Aralık 1998’de GKRY Ulusal Meclisi
kararı
sonrası
S-300
füzelerinin
adaya
getirilmeyeceği Glafkos Klerides tarafından
açıklanmıştır. Klerides “Bu kararı tehdit ile değil,
Helenizm ve Kıbrıs halkının yararına olduğu için
aldım” demiştir.
Rusya ve GKRY, 17 Şubat 1999’da da S300’lerin Girit’e gönderilmesi konusunda
anlaşmaya vardılar. S-300 füzeleri nihayetinde
Kıbrıs’a getirilemedi ve Girit adasında depolandı.
BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın
girişimleriyle New York’ta müzakerelerin tekrar
başlaması için diplomatik trafik hızlandı.
Nihayetinde ABD, BM, AB ve G-8 gibi
aktörlerden gelen baskılar karşısında Denktaş, 15
Kasım 1999’da üç kez fikir değiştirerek de olsa, 3
Aralık 1999’da New York’ta dolaylı görüşmelere
başlama davetini kabul etti. 3 Aralık’ta New
York’ta Denktaş’la dolaylı görüşmeler başlarken
AB’nin
10-11 Aralık Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’ye AB’ye aday üyelik statüsünün
verileceği yönünde Türkiye’de bir beklenti
oluşmuştu.
New York’taki görüşmeler 14 Aralık’a kadar
devam etti. 10-11 Aralık AB Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’ye aday üyelik statüsü verildi. Ancak
Kıbrıs’la ilgili “Adada 2004 yılına kadar bir
çözüme ulaşılmasa bile GKRY’nin Kıbrıs’ı
temsilen AB üyeliğinin tanınması” maddesi
Türkiye’de ve KKTC’de rahatsızlık yarattı.
Bununla birlikte Denktaş, New York dönüşü
Ankara’da yaptığı görüşmelerden sonra, BM
gözetimindeki dolaylı görüşmelere katılacağını
açıkladı. 31 Ocak- 11 Şubat 2000 tarihlerinde

“Türkiye, Kıbrıs konusunda çok tehlikeli
adım attı. Çözülmüş olan sorunu
Başbakan yeniden çözmeye çalışıyor.”34
demiştir. Denktaş ise,
“Ben geçmiş yıllarda Türk askerini
adadan çıkaracak bir anlaşmaya bir
kişimizin dahi evet demeyeceğini
düşünüyordum. Sonra karşımıza Annan
Planı çıkarıldı. Bu halk kandırıldı ve

33

Açıklamanın tam metni için bkz. “Call for peace from the
Turkish side Rauf Denktas Proposes Confederation In Cyprus 31 August
1998”, http://www.mfa.gov.tr/_p_call-for-peace-from-theturkish-side_br_rauf-denktas-proposes-confederation-incyprus_br_31-august-1998__p_.en.mfa,
Erişim
tarihi:
09.07.2017.
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bunda Türkiye’nin de etkisi oldu.
Referandumda Annan Planı’na evet
dediğimiz gün davayı kaybetmiştik. İyi ki
Rum tarafı hayır diyerek bizi felaketten
kurtardı.”35

bulunmuştur. Adadan Türk askerinin çekilmesi ve
garantörlüğün sona erdirilmesi talebinin temel
anlaşmazlık konusu olarak ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır.
VII. Sonuç
“Kıbrıs meselesi” ile ilgili olarak Yunanistan,
esas olarak Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ile
sonuçlanacak bir politik söylem ve pratik
geliştirirken, Türkiye ise esas olarak “taksim” yani
Kıbrıs’ın Türkiye ve Yunanistan arasında taksim
edilmesi söylemi ve pratiğini geliştirmiştir. Bu
amacın yollarını döşeyebilmek için de yine
Yunanistan destekli Kıbrıs Milli Mücadele
Cephesi (EOKA) ve Türkiye destekli Türk
Mukavemet Teşkilatı (TMT) örtülü faaliyetlerde
bulunmuştur. Gerek Yunanistan gerekse de
Türkiye, Kıbrıs Adası üzerinde etnik kimlik
esasında siyasal bir varlık tesis etmeye ve bu varlığı
güçlendirmeye çaba harcamışlardır.
Birleşik
Krallık ve uluslararası aktörler ise “bağımsız bir
Kıbrıs Cumhuriyeti” vücuda getirerek hem
Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin hedeflerine ket
vurmuşlardır. Ancak, etnik kimliklerinin farkında
olan Rum ve Türk halklarının mevcut nüfus sayıları
üzerinden Rum çoğunluğu ve Türk azınlığı kabulü
üzerine devlet organlarının pay edilmesi esasına
dayalı olarak kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin
yaşaması olanaklı olamamıştır. Ulusçuluk çağında
etnikliğinin farkında olan, dinsel ve kültürel
bakımdan birbirlerinden farklılaşmış iki halkın tek
bir siyasal varlık içerisinde barış içerisinde bir
arada yaşayabilmeleri pek olanaklı olmasa gerektir.
“Kıbrıs
meselesi”nde
Türkiye’nin
temel
argümanının “taksim” tezi olduğu ifade edilmiştir.
Bugün gelinen durum itibariyle Türkiye’nin bu
tezinin
aşama
aşama
önemli
ölçüde
gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. 1964’ten
1974 yılına kadar Ada’nın %3’üne eşit olan
gettolarda yaşamak zorunda kalan Türkler, Kıbrıs
Barış Harekatı’ndan sonra Ada’nın %38’ini kontrol
eder hale gelmişlerdir. Üstelik “Harekat”
sonrasında nüfus bakımından homojen bir nüfus
yapısına sahip iki kesim ortaya çıkmıştır.

diyerek tepkisini dile getirmiştir. KKTC’nin
2.Cumhurbaşkanı seçilen Mehmet Ali Talat ise
Kıbrıs Türkleri’nin 24 Nisan 2004’teki
referandumda Annan Planı’na yüzde 65’le “evet”
dediğini ve kendisinin de böylesi tarihi bir günde
göreve başladığını anımsatarak,
“Bundan böyle vaat değil, fiili icraat
bekliyoruz. Dünyayla bütünleşmek isteyen
bir toplumu daha fazla dünya
olanaklarından uzak tutmak doğru
değildir” 36

demiştir. Kıbrıs, son yıllarda deniz alanında sahip
olduğu düşünülen zengin petrol ve doğalgaz
kaynakları ile gündeme gelmeye başlamıştır. Deniz
yetki alanlarının paylaşılması konusu bir Doğu
Akdeniz meselesi olarak ortaya çıkmaya başlamış
ve bu bağlamda var olduğu düşünülen enerji
kaynaklarının
çıkarılabilmesi
için
Kıbrıs
meselesinin çözülmesi yönündeki baskılar artmaya
başlamıştır.
Kıbrıs
müzakereleri
Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı
Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs
2015'te
yeniden
başlamıştır. Müzakereler,
"Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet",
"Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik
ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan
oluşmuştur. Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması
için 12 Ocak 2017'de Cenevre'de düzenlenen ilk
oturumla başlayan ve 28 Haziran’da yine
İsviçre’de Crans-Montana'da devam eden ikinci tur
görüşmelerin 10'uncu gününde yani 07 Temmuz
2017’de, “Kıbrıs Konferansı” sonuca varılamadan
sona ermiştir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
"Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri
içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya
koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin
anlamı da kalmamıştır."37 değerlendirmesinde
35

“Denktaş Giderken Uyardı”, Cumhuriyet, 16 Nisan 2005.
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“Pusuladan Sapmayacağım”, Cumhuriyet, 25 Nisan 2005.

Yine Kıbrıs Türk Toplumu, 21 Mayıs 1964’te
ilk toplantısını yapan Genel Komite’yle başlayan
örgütlenmesiyle, aşama aşama Kıbrıs Geçici Türk
Yönetimini, Kıbrıs Türk Yönetimi’ni, Otonom
Kıbrıs Türk Yönetimi’ni, Kıbrıs Türk Federe
37

“Kıbrıs
Görüşmeleri
Sonuçsuz
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-kibrisgorusmelerinde-flas-gelisme-40512195,
Erişim
09.07.2017.
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Devleti(KTFD)’ni ve nihai olarak da 15 Kasım
1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC)’ni ilan etmiştir. Böylelikle Türkiye,
esasında hedefine ulaşmış ve Ada’nın “taksim”ini
fiilen gerçekleştirmeyi başarmıştır. Yunanistan ise
Ada’nın tamamına hakim olma ve “Enosis”
hedefinden giderek uzaklaşmak durumunda
olmuştur. “Kıbrıs meselesi” esasında Türkiye
bakımından 15 Kasım 1983’te çözülmüştür; ancak
uluslararası siyasetin bir gereği olarak fiili
durumun hukuki bir duruma ulaştırılması
gerekmektedir. Bu konuda da Türkiye’nin temel
argümanlarına kısaca göz atmakta fayda vardır.

bütünleşme sürecini
hızlandıracağı
beyan
edilmiştir. 31 Ağustos 1998’de federasyon tezinin
yerine “konfederasyon” tezi dile getirilmiştir.
Öyleki
Denktaş,
“konfederasyon”
tezinin
reddedilmesi durumundaki – reddedilmiştir“mevcut durumun nihai durum olacağını,
Türkiye’yle
entegrasyon
sürecinin
hızlanacağını” söylemiştir. Ancak Türkiye’de
AKP’nin iktidarda olduğu bir döneme denk gelen
2004 yılındaki Annan Planı ile “çözüm” yolu
olarak “federal devlet” ortaya çıkarılmak
istenmiştir. 07 Temmuz 2017’de başarısızlıkla
sonuçlanan “Kıbrıs Konferansı”nda da çözüm
“federasyon”da aranmıştır. Türk tarafı kazanmış
olduğu “devlet”i kaybetmek istememektedir; Rum
tarafı ise Ada’nın bütününde tek siyasal varlık
olarak kendi “devlet”inin olduğunu düşlemekte ve
her çözümü “devleti” Türklerle paylaşmak olarak
görmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere
“Kıbrıs
meselesi”
Türkiye
bakımından
çözülmüştür ve yapılması gereken şey, uygun
uluslararası ortamın oluşması için zaman
kazanmaya devam ederken, KKTC-Türkiye
ilişkilerini sessiz ve derinden ilerletmek olmalıdır.

Türk Toplumu Meclisi Başkanı Rauf Denktaş
ile Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos
Klerides arasında 2 Haziran 1968’de Lefkoşa’da
başlayan toplumlararası görüşmelerde Türk tezi
“Federasyon” şeklinde ortaya çıkmış ve 1998
yılına kadar da esas olarak bu tez savunulmuştur.
Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD), 13 Şubat
1975’te ileride kurulacak muhtemel bir
federasyonun Kıbrıs Türk kanadını oluşturmak
üzere kurulmuş, KTFD Meclisi 5 Kasım 1976’da
oy birliği ile aldığı kararla Kıbrıs’ın bağımsız,
bağlantısız yabancı üslerden arınmış, iki bölgeli,
iki toplumlu federal bir “cumhuriyet” olmasını
öngörmüştür. 12 Şubat 1977 Denktaş-Makarios ve
19 Mayıs 1979 Denktaş-Kiprianu Doruk
Anlaşmaları temel alınarak belirlenen çerçeveye
göre, Kıbrıs sorununa bulunacak çözüm ikikesimli, iki toplumlu federal bir devlet şeklinde
gerçekleşecektir. Ancak, Türk toplumunun
beklediği şekilde Rum tarafı kendi Kıbrıs Rum
Federe Devleti’ni kurma yoluna gitmemiştir.
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15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) kurulduğu zaman bile
“federasyon” tezi muhafaza edilmiştir. 1990’lı
yıllarda AB üzerinden GKRY ile Yunanistan’ın
dolaylı birleşmesi gündeme geldiği dönemde
Türkiye, “federasyon” tezini savunmaya devam
etmekle birlikte KKTC ile Türkiye’nin siyasal
bütünleşmesinin gerçekleştirilmesine yönelik
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ekonomik entegrasyona gideceği açıklanmıştır. 20
Ocak 1997 ve 20 Temmuz 1997’deki DemirelDenktaş deklarasyonlarında da Rum ve Yunan
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çektirdiği eziyetler sonucu Kıbrıs’ta nüfus
azalmıştı. Osmanlı’nın ilk işi de askeri kuvvetlerin
yanısıra Türk ailelerini de adaya yerleştirmek oldu.
Özellikle Mesarye ve Mazato bölgesindeki 76
köyün tamamen boş olması, büyük bir işgücü
eksikliği oluşturmakta ve toplumsal düzeni iyice
bozmaktaydı.

DOSYA:

LOZAN
KIBRIS

TUTANAKLARI’NDA

Bunun sonucunda da II.Selim “Sürgün
Hükmü” çıkardı. Çıkarılan hüküm 21 Eylül
1571’de yürürlüğe kondu, bu tarihten itibaren ada
nüfusu arttırılarak, toplumsal düzen ve kurumların
adaya yerleştirilmesi amaçlandı. Nüfusun artması
ve idari sistemin bir düzene girmesiyle birlikte yol,
köprü, çeşme ve hanlar yapılmaya başlandı. Adada
Rumlara karşı hoşgörülü bir politika izlendi,
ekonomik ve dini ayrıcalıklar getirildi. Özellikle
1839 Tanzimat Fermanı sonrası genişletilen bu
haklarla temsil haklarından da olabildiğince
yararlanan Rumlar, o zamana dek hiç olmadıkları
kadar bağımsızdılar.

Çiçek CİHANGİR

KIBRIS’TA EGEMENLİK YARIŞI
Kıbrıs, 9251 km2 yüzölçümü ile Doğu
Akdeniz’in en büyük, Sicilya ve Sardunya’dan
sonra da Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır.
Yüzölçümü çok büyük olmamasına rağmen
bulunduğu coğrafyanın etkisiyle yüzyıllar boyunca
büyük güçlerin hakimiyetleri altına almak
istedikleri bir ada oldu. Kıbrıs’ı bu kadar değerli
yapan Anadolu-Suriye-Mısır üçgeninin ortasında
yer alması, bu konumu sayesinde de Ortadoğu
petrollerini elinde bulundurmasıdır. Bu bölgeye
yakın mesafede bulunan Kıbrıs bekçi durumda
olduğundan, jeopolitik mevkii Hatay-İskenderun
çevresi ve dolayısıyla Anadolu için son derece
önemlidir. Aynı zamanda ticaret ağı yolunun
üzerindedir. Zengin bakır madenine sahip oluşu,
adaya hakim olan gücün bu ekonomik kazançtan
yararlanmasını da olanaklı hale getirmektedir.
Adanın özellikle Süveyş Kanalı’ndan Hint Pasifik
Okyanusu’na uzanan denizyollarını kontrol
edebilecek noktada olması jeopolitik önemini daha
da arttırdı.

Adada
Osmanlı
İmparatorluğu
yönetiminden duyulan memnuniyet, özellikle
1800’lü yıllarda kaybolmaya başladı. Bunda
Yunan ayaklanmasından etkilenen Kıbrıslı
Rumların “Megali İdea” fikri etkili oldu ve bu
bağlamda adada huzursuzluk ve Türklere karşı bir
ötekileştirme siyaseti Rumlar arasında yayılmaya
başladı. Rumların bu faaliyetleri, 1877-1878 Harbi
sırasında adanın, Osmanlı İmparatorluğu’na
yardım etmesi koşuluyla, geçici bir süreliğine kira
karşılığı İngiltere’ye verilmesiyle arttı ve adada
1960’a kadar sürecek İngiliz dönemi başladı.
İngilizler adaya geldikten sonra “yüksek
komiser” ünvanıyla bir İngilizi adaya gönderdi ve
ilk iş olarak da memuriyetlerden Türkler
uzaklaştırılmaya, yerlerini de Rumlar doldurmaya
başladı. Osmanlı’nın Kıbrıs’ı
İngiltere’ye
devrinden sonra Rumların Enosis fikri gittikçe
yaygınlaştı ve adadaki Türkler bu düşünceyle uzun
yıllar boyunca mücadele etmek zorunda kaldı.
Girit’in 1898’de Osmanlı Devleti elinden çıkması
Kıbrıs’ta Enosis yanlıları için büyük bir umut oldu.

Bu jeopolitik ve ekonomik özelliklerden
dolayı Kıbrıs, uluslararası platformda kendinden
sıkça bahsettiğimiz bir ada oldu. Yüzyıllar
boyunca, Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutmak
isteyen devletlerin bu küçük ada üzerindeki
hakimiyet yarışları adanın sosyal, siyasi ve
ekonomik dengelerini değiştirdi. Özellikle 1869’da
açılan Süveyş Kanalı, İngiltere’nin ada üzerindeki
iştahını arttırdı.

Adaya geçici bir süreliğine gelen İngiltere,
Osmanlı İmparatorluğu’nun I.Dünya Savaşı’nda
Almanya’nın tarafında olması sonucu, Kıbrıs’ı
ilhak etmek için emperyalist niyetlerini kamuflede
önemli bir fırsat yakaladı ve 1878 Antlaşması’na
aykırı olarak bir karar aldı, 5 Kasım 1914’te
Kıbrıs’ın İngiliz İmparatorluğu’na katıldığını ilan
etti.

Osmanlı İmparatorluğu, 1571’de Kıbrıs’ı
ele geçirerek 307 yıllık bir egemenliği başlatmış
oldu. Venedik’in buradaki baskıları ve halka

Adanın ilhakı ile Kıbrıs’ta yeni bir sayfa
açıldı. İngilizlerin adaya gelerek nüfuzlarını
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arttırması ile başlayan bu süreç, birçok yasayı ve
değişimi beraberinde getirdi. Her ne kadar
Osmanlı’nın etkinliği, adayı kiralayınca azalsa da,
yine de Kıbrıs’ın Osmanlı’ya bağlı olarak bilinmesi
İngiltere için bir yüktü ve bu yükünü atınca ilk işi
otoritesini adada pekiştirmek ve bunu adaya
yerleştirmek oldu. Yargı örgütünü yeniden
yapılandırmak, yeni maddi hukuk kuralları ile
toplumu şekillendirmek ve adadaki varlığını kalıcı
hale getirmek istedi.

sorumluluğa seçilen kişi oldu. İsmet Paşa baş
delege, Sağlık Bakanı Dr.Rıza Nur ve eski Maliye
Bakanı Hasan (Saka) Beyler delege, 21 danışman,
2 basın danışmanı, 1 danışman ve genel sekreter, 1
mütercim, 8 katibin yer aldığı bir heyet oluşturuldu.
Heyet 8 Kasım 1922’de İstanbul’dan Lozan’a
doğru “Şark Ekspresi” ile hareket etti. Böylece
Türklerin “Lozan Mücadelesi” başladı.
Lozan Konferansı’nda ele alınan başlıca
konular beş ana kalemde özetlenebilir: Sınırlar,
kapitülasyon, iktisadi ve mali konular, Boğazlar ve
Yunanistan ile ilgili sorunlar. Ayrıca Lozan
Görüşmeleri iki dönemde incelenmektedir: 21
Kasım 1922-4 Şubat 1923 İlk Dönem ve 23 Nisan24 Temmuz 1923 İkinci Dönem. İlk Dönem
görüşmelerinin temel sorunu kapitülasyonlar oldu,
Lozan’da günler ilerledikçe sinirler bozuluyor,
Lozan’a gergin bir hava hakim oluyordu.

Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Cihan
Harbi’ndeki mağlubiyeti sonucunda adadaki
Rumlar arasında özellikle 1919 yılında İzmir’in
Yunanlılar tarafından işgali sonrasında Büyük
Yunanistan fikri doruk noktasına ulaştı, adadaki
Türklerin mücadeleleri de buna paralel olarak arttı.
Anadolu, Türklerin son yurdu olarak
görüldüğünden buraya en fazla yardımda
bulunanlar da Kıbrıs Türkleri oldu. Yeni gazeteler
kurularak milli duyguları dile getiren aydın
kesiminin yazılarına gazetelerde yer verdiler,
kermesler, açık arttırmalar, sergiler, tiyatrolar
sahneleyerek
buradan
toplanan
gelirleri
Anadolu’ya gönderdiler. Bu nedenle Anadolu
insanının yardımına koşan Kıbrıs Türkleri’nin
Milli Mücadele’deki etkileri gözardı edilemez. Bir
taraftan İngiliz, diğer taraftan Rum baskısı
olmasına rağmen en ufak fırsatları değerlendirerek
yardımların Anadolu’ya ulaşması için çok büyük
çaba sarfettiler. Sadece maddi yardımlarla sınırlı
kalmayan halk, adadan anavatana askeri destek de
sağlayarak bizzat Yunanlılara karşı cephede
savaştı. Camilerde dualar ve şehit olanlar için
mevlidler okutuldu, karşılaşılan her türlü zorluğa
rağmen Kıbrıs Türkleri, Anadolu’ya yardım
etmekten vazgeçmedi.

Birçok konuda uzun tartışmalar yaşandı ve
uzlaşma sağlanamadığından İsmet Paşa ve heyeti
Ankara’ya dönmek üzere Lozan’dan ayrıldı. Bu
kesintiyi haber yapan Tan Gazetesi: “Lozan
Konferansı’nın kesilme sebebi olarak Türkler
gösterilmemelidir.” der. Çünkü Türk heyetinin
Lozan’da savunduğu tam bağımsızlık ilkesi kabul
edilmek istenmedi ve eski uygulamaların
devamlılığı için direnildi. Lozan Konferansı, uzun
yıllardan beri yaşamaya çalışan Osmanlı
İmparatorluğu’nun, yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne
miras bıraktığı sorunların çözüm yeriydi ve bu
sorunlar kolayca çözüme kavuşturulamayacaktı.
4 Şubat 1923’te kesintiye uğrayan
görüşmeler, yaklaşık iki buçuk ay sonra 23
Nisan’da tekrar başladı. Konferansın İkinci
Bölümü’nde çözüme kavuşturulması istenen
konular; Fransızlar ile borçlar ve Yunanistan ile de
tazminat ödemeleridir.

Kıbrıs’ın
geleceği
Lozan
Barış
Antlaşması’nda hukuken belirlendi ve Kıbrıs
bundan sonra, yaşanılan Kanlı Noel’e kadar Türk
müdahalesinden yoksun, Türk siyasetinin bir süre
rafa kaldırdığı küçük bir ada olarak yerini aldı.

Tüm bu verilen mücadeleler ve uğraşılar
sonucu sorunların çoğu çözüme kavuşturuldu.
Artık tam bağımsızlık İsmet Paşa’nın imzasına
kalmıştı. Bu imza aynı zamanda Kıbrıs’ın
belirsizliğine de atılan bir imzaydı ve artık
Kıbrıs’ta dengeler bir kez daha değişecekti.

LOZAN TUTANAKLARI: KIBRIS’TA
DENGELER DEĞİŞİYOR

Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914’te İngiltere
tarafından
ilhak
edilmesi
ile
Osmanlı
İmparatorluğu, ada üzerinde kısıtlı olan haklarını
da yitirdi. Bu sırada patlak veren savaş nedeniyle
ada, arka plana itildi, ancak Lozan Barış
Antlaşması sırasında Türk siyasetine yeniden dahil
oldu. Kıbrıs’ın geleceğini tayin eden maddeler,
antlaşmanın 16. 20. ve 21.maddeleridir. Bu
maddeler dışında 12.madde de 16.maddenin

Lozan Konferansı ile silahların gücünden,
zeka ve diplomatik yeteneğin gücüne geçildi.
Mudanya Mütarekesi’nde başarılı ve sabırlı bir
diplomasi izleyen İsmet Paşa, Hariciye Vekilliğine
getirildi ve bu başarısından sonra Lozan’daki barış
görüşmelerine katılması ve Ankara Hükümeti ile
Türk milletini temsil etmesi için büyük görev ve
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anlaşılması için gereklidir. Bu maddeler Lozan
Tutanakları’nın Birinci Bölümü’nü
oluşturan
Siyasi Hükümler kısmının, Birinci Kesimi’nde
Ülkeye İlişkin Hükümler başlığında yer
almaktadır. 20.maddede yer alan hüküm, ilk olarak
19.maddede
belirtildi,
ancak
sonrasında
oluşturulan 9 sayılı tutanağın Ek A kısmında bu
hükmün ayrı bir maddede incelenmesi gerektiği
eklendi.

diğer idare şekli hakkında ittihaz edilen veya
edilecek olan bütün kararları kabul ve tasdik eder.”
Bu madde ile Türk heyetinin aslında çok önemli bir
kararı, Türkiye lehine çevirdiği görülmektedir.
Maddede değişiklik yapılamamış olsaydı Kıbrıs’ta
yaşanan olaylarda “İlgili Devlet” statüsünde olan
Türkiye, kendi canından olan halkına yardımdan
mahrum kalacaktı.
“20.Madde- Türkiye, Britanya
Hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914’te açıklanan
ilhakını tanıdığını bildirir.” Böylece Türkiye’nin
ilhakı tanıması ile 1950’li yıllarda Kıbrıslı Rumlar
örgütlenip İngiliz yönetimine karşı şiddet
eylemlerine başlayıncaya ve Yunanistan’la
birleşmek isteyinceye kadar, Türk iç ve dış
siyasetinde Kıbrıs diye bir sorun var olmadı.

“12.Madde- İmroz (İmbros) adası ile
Bozcaada (Tenedos) ve Tavşan adaları (İles aux
Lapins) dışında, Doğu Akdeniz adaları ve özellikle
Limmi (Lemnos), Semadirek (Semendirek,
Samothrase), Midilli ( Milylene), Sakız (Chio),
Sisam (Samos) ve Nikarya (Nicaria) adaları
üzerinde Yunan egemenliği konusunda 17/30
Mayıs 1913 tarihli Londra Andlaşması’nın 5 inci
ve 1/14 Kasım 1913 tarihli Atina Andlaşması’nın
15 inci maddeleri hükümleri uyarında alınan ve 13
Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine bildirilen
karar, bu Andlaşmanın, İtalya’nun egemenliği
altına konulan ve 15 inci maddede belirtilen adalara
ilişkin
hükümleri
saklı
kalmak
üzere,
doğrulanmıştır. İşbu Andlaşmada aykırı bir hüküm
bulunmadıkça, Asya kıyısından 3 milden az bir
uzaklıkta bulunan adalar, Türk egemenliği altında
kalacaktır.”

“21.Madde- 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs
Adasında yerleşmiş bulunan Türk uyrukları, yerel
kanun uyarınca, İngiliz uyrukluğuna geçecekler ve
bu yüzden Türk uyrukluğunu yitireceklerdir.
Bununla birlikte, işbu Andlaşmanın yürürlüğe
konulmasından başlayarak iki yıllık bir süre içinde,
Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir; bu durumda,
seçme hakkının (drit d’option) kullanılmasını
izleyen izleyen on iki ay içinde, Kıbrıs Adasından
ayrılmaları gerekecektir.
İşbu Andlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde
Kıbrıs Adasında yerleşmiş bulunan ve yerel
kanunun öngördüğü şartlar içinde yapılmış
başvurma üzerine, İngiliz uyrukluğuna geçecek ya
da geçmek üzere bulunacak Türk uyrukları da bu
nedenle Türk uyrukluğunu yitireceklerdir.

“16.Madde- Türkiye işbu Andlaşmada
belirlenen sınırları dışındaki tüm topraklar ile bu
topraklardan olup gene bu Andlaşma ile üzerinde
kendi egemenlik hakkı tanınmış bulunanlar
dışındaki Adalarda-ki bu toprak ve Adaların
geleceği ilgililerce saptanmış ya da saptanacaktırher ne nitelikte olursa olsun, sahip olduğu tüm hak
ve senetlerden vazgeçtiğini açıklar.

Şurası kararlaştırılmıştır ki, Kıbrıs
Hükümeti, Türkiye Hükümetinin rızası olmaksızın
Türk uyrukluğundan başka bir uyrukluğa geçmiş
olan kimselere, İngiltere uyrukluğunu vermeyi
reddedebilecektir..”

İşbu Maddenin hükümleri komşuluk
nedeniyle Türkiye ile ortak sınırı bulunan ülkeler
arasında kararlaştırılmış ya da kararlaştırılacak
olan özel hükümleri bozmaz.”
Bu madde,
Yunanistan tarafından tabiri caizse işine geldiği
şekilde yorumlandı ve Türkiye’nin ada üzerinde
hiçbir hakkı olmadığını iddia etti. Madde uzun süre
tartışmalara yol açtı. Özellikle bu maddenin ilk hali
Türk heyeti tarafından kesinlikle reddedildi ve
maddenin son şekli bu oldu. Maddenin ilk hali
şöyledir:

Kıbrıs’ta, 21.maddeye göre uygulanacak
göç konusu büyük bir ayrılığı da beraberinde
getirdi. Adadaki Türklerin bir kısmı anavatana göç
etmek isterken, bir kısım Türk, uzun zamandır
adada yaşadıkları ve düzen kurdukları için göç
etmeyi düşünmediler. Bu konuda Kıbrıs basını
oldukça aktifti ve insanların kararları üzerinde
etkili oldu. Göç etmeyi isteyenler, adadaki Rum
faaliyetlerinin ileride daha da artacağını düşünmüş
olmalıdırlar. Çünkü, Ankara’nın adadaki tüm
haklarından feragat etmesi adadaki Türklerin
sosyal ve siyasal haklarını etkileyecek ve
güvenlikleri önceki döneme nazaran daha da
azalacaktı. Ayrıca yeni hükümetin izlediği barışçı
ve kalkınma amaçlı olan politikası da adadaki

“Türkiye işbu Andlaşmada açıkça belirtilen
sınırlar dışında bulunan ve işbu Andlaşma ile
üzerlerinde egemeliği tanınmış adalardan başka
bütün öteki adalar üzerinde veyahut her ne şekilde
olursa olsun bunlarla ilgili bütün hukuk ve
iddialarından feragat ettiğini beyan eder. Bu arazi
ve adalar üzerinde ilhak, istiklal veya herhangi bir
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Türklerin kararlarında etkili olmuş olabilir. Göç
etmek istemeyenlerin düşüncesi ise kurdukları
düzenlerini
bozmanın
onlara
fayda
sağlamayacağına olan inancıdır demek yanlış
olmayacaktır. Bunun dışında özellikle İngiliz
yönetiminin adaya hakim olmasından sonra
Rumlar, Türk nüfusunun azalmasını fırsat bilerek,
karşılarındaki “zayıf” Türk kesimine daha fazla
yüklenecek ve adanın sahibi edasına bürünecekti.
Aynı zamanda anavatana göç etmeleri halinde çok
daha zor şartlar altına gireceklerini ve maddi
sıkıntılarının artacağını düşündüler. Bu görüşü
destekler nitelikte ilk başta göç konusunda
sistematik bir yol izlenemedi ve bu durum göç
edenleri zor duruma düşürdü. Bunun sonucunda
hükümet bu konuda bir karar çıkardı:

halkın bu isteği gayet normal karşılanmalıdır.
Ancak
siyasal
perspektiften
bakıldığında,
Türkiye’nin barış temeline oturtulan dış
politikasında komşuları ile olan siyasi ilişkilerde
dengeyi korumak amacı güttüğü unutulmamalıdır.
Kıbrıslı Türklerin geleceğini belirleyen
Lozan Antlaşması, İngiltere tarafından 6 Ağustos
1924 yılında tanındı ve bu tarihten iki yıl sonra
21.maddenin son bulacağı sık sık basın yoluyla
halka hatırlatıldı. Bu tarihten sonra gelen
başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Böylece
Türkiye’ye göç etmek fikri Ankara tarafından
halka empoze edilmeye çalışıldı. Çünkü,
Türkiye’nin nüfusa ihtiyacı vardı ve bu artışın
Kıbrıs’taki göçlerle gerçekleşmesi isteniyordu. İlk
başta bu politika Kıbrıs’ta zor duruma düşen halkı
kurtarmak için izlendi ancak sonrasında adadan
yapılan göçler sonucu adadaki Türk nüfusunun
azalması ve bununla birlikte Rumların ellerini
güçlenmesi büyük bir sorun oldu.

Ankara göçmenlerden yardıma ihtiyacı
olanlara yardım etme imkanı bulduğu takdirde
fakirlik dereceleri dikkate alınarak yardımda
bulunacaktı. Buna göre yakın akrabaları
bulunanlara bir hane ve yeter miktarda arazi
verecekti. Hükümet emrindeki arazi hariç boş,
sahipsiz ve bekletilmekte olan araziye borçlanma
suretiyle göçmenlere iskan sağlayacaktı. Türk
Hükümeti adadaki Türklerin çıkarlarını ve
haklarını gözetmesi, göç edecek olanların
müracatlarını değerlendirmesi ve bir sistematiğe
oturtması için Konsolosluk açtı. Böylece Türkiye,
adadaki haklarından vazgeçse de burada yaşayan
Türk halkının yaşamını ve şikayetlerini yakından
takip etme fırsatı buldu. Adaya gelen ilk konsolos
da Asaf Bey oldu.

10 Mart 1925 yılında adadaki Yüksek
Komiserlik makamı kaldırıldı, yerine valilik
makamı kuruldu ve 1 Mayıs 1925’te adaya atanan
ilk İngiliz vali Sir Malcolm Stevenson oldu . Bu
tarihten sonra İngiliz yönetimi, adayı ilk devraldığı
tarihinden itibaren aksattığı sosyal düzenlemelere
yöneldi. Bu düzenlemelerin içinde yer alanlar da
Rumlardı. Buna karşılık İngilizlerin adaya getirdiği
yenilikler Türklerin silikleşmesine neden oldu.
Adadaki Türk okulları yavaş yavaş kapatılmaya
başlandı. Kapatılan okullarda ortaöğrenimlerini
tamamlayan Kıbrıslı Türk gençlerinin %90’ı
yükseköğrenimlerini Türkiye’de yapmak için
buraya geldiler ve Türk vatandaşlığına geçtiler.
Böylece Türkiye’deki sosyal ortamı görme imkanı
yakaladılar ve Türkiye açısından da Kıbrıslı
Türkleri dünyaya tanıtma fırsatı ele geçmiş oldu.

Konsolosluk, Kıbrıs ve Türkiye arasında
kültürel bir destek ve birliktelik sağladı. Özellikle
Cumhuriyet’in
ilanından
sonra
hızla
gerçekleştirilen inkılapları -özellikle Harf ve
Şapka devrimini- adaya yerleştirdiler, Tükiye’de
kutlanan bayramları burada kutlayarak Anadolu
insanının yanında olduklarını gösterdiler.

Yine Lozan Antlaşması ile birlikte
İngiltere, Kıbrıs evkafı konusunda Türkiye’ye
sözlü talimat verdi ancak daha önce mali konularda
Kıbrıslı Türklere büyük destek sağlayan vakıflar
İngilizlerin sözünü tutmaması sonucu İngiliz ve
Türk memurunun denetimi altına alındı. Böylece
Türk kesiminin ekonomisi İngiltere’ye bağlı oldu.
Bu uygulama sadece Türklere karşıydı, Rum
vakıfları hala serbestti ve bu ayrım iki kesim
arasındaki farkları derinleştiren nedenlerin başında
geldi. Türklerin adada kalmalarını savunanların,
çözümü Türklerin maddi durumunu iyileştirmede
bulmalarının çıkış noktası da bu oldu.

Antlaşmanın Kıbrıs basınına yansıdığı
kadarıyla ada sakinlerinin düşünceleri şu yöndeydi:
“(...) Dünyanın en büyük zaferlerini kazanacak
derecede harikalar göstermiş olan Heyet-i
Vekilemiz tarafından ahiren verilen bu ümide
verdiğimiz teklifat maalesef misak-ı millimizin
manasını hakkıyla tevaffuk etmemiş olduğıundan
emel-i millimiz de bi-hak tatmin edilmemiş
oluyor!”
Kıbrıslı Türkler tarafından kapılan
bu ümitsizliğin nedeni, Türkiye’ye olan güvenleri
ve Türkiye’nin kendilerine daha eşit yaşam
koşulları sunacağına olan inancı olmalıdır.
Kurtuluş Savaşı’ndaki yardımları düşünülürse

İngiliz Hükümeti’nin denetimi altına giren
evkaf dışında bir darbe de müftülüğün kaldırılması
oldu. Osmanlı İmparatorluğu dağılmaya başlayan
73

ANLIK, Temmuz-Ağustos 2017

yapısını ayakta tutmak için birçok yol arıyordu ve
bunlardan birisi İslamcılıktı. Dini önplana
çıkararak bu politikayı yaymaya ve bünyesindeki
Müslümanları kendisine bağlı tutmaya çalıştı. Bu
nedenle Kıbrıs’taki Türkler için müftülük, adadaki
en önemli dini kurum olarak görülmekteydi. Ancak
bu kurumun 1927 yılında kaldırılması, asimile
politikası ile Türklerin ada içinde sindirilmesi
yolunda gerçekleşmiş çok önemli bir gelişme oldu.
Artık Türk kesiminin kendine özgü dini, siyasi ve
ekonomik özgürlükleri kısıtlanıyor ve Katolik
Venedik döneminde Rumların şikayet ettikleri
konularda artık roller Türk aleyhinde değişiyordu.

Yunanistan’ın büyük, detaylı ve modern haritaları
göze çarpardı. Kıbrıs Haritası eğer mevcut ise, çok
küçük, eski tarihli ve yıpranmış ve çoğu zaman
siyah tahtanın arkasına saklanmış gibiydi.” Bir
milleti harekete geçirmek için uygulanacak temel
propaganda aracı olarak eğitim gösterilebilir. İşte
bu okullarda verilen eğitim sonucu Türklere karşı
öfkeli gençler yetiştirilerek, gençlerin Türklere
karşı olan bu düşmanca algısı hayatları boyunca
devam ettirildi. Enosis hayallerini gerçekleştirmek
için her şeyi yapabilecek olan Rumlar, 1929
Ekonomik Krizi’nin Kıbrıs’ı etkilemesi sonucu
arttırılan vergileri bahane ederek adada
ayaklandılar. Bu isyan, adadaki dengeleri bir kez
daha bozdu. Çünkü bu ayaklanmadan sonra
İngiltere, şımarık çocuğunu terbiye etmek için
otoritesini arttıracaktı.

Yunanistan,
Lozan
Andlaşması’nın
uyrukluk ile ilgili hükümlerini kendi politikası
doğrultusunda geliştirerek olayların hızlanmasına
neden oldu. Bu doğrultuda özellikle 30.maddeyi bir
kez daha hatırlayalım: “İşbu Andlaşmanın
hükümleri uyarınca, Türkiye’den ayrılmış
ülkelerde yerleşmiş Türk uyrukları hukukça (de
plein droit) ve yerel yasaların öngördüğü şartlarla,
bu ülke hangi Devlete bırakılmışsa o Devletin
uyruğu olacaklardır.”

SONUÇ
Lozan Antlaşması, bugün kimi kesimlerce
hezimet olarak görülmekte ve günümüze göre
değerlendirme yapılarak yanlış varsayımlara
ulaşılmaktadır. Yüzyıllık sorunların çözüm
merkezi olan bu konferans, kapitülasyon, Boğazlar,
mübadele gibi konuların dışında Kıbrıs’ın geleceği
üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Lozan
Konferansı sonrası dış politikada bir adım geride
bırakılan Kıbrıs, II.Dünya Savaşı yıllarında da,
Türk dış politikasında yer almadı, çünkü Türkiye
savaşta tarafsızlığını korumak yoluna gitti ve bu
doğrultuda imza attığı bu antlaşmaya ters bir
hareket izlemekten kaçındı. Savaş yılları “felçli
yıllar”dı ve II.Dünya Savaşı ile dünya, yeni
ekonomik çöküntüler yaşadı. Toplumsal düzenini
sağlayamadan Kıbrıs’ta karışıklıklar yeniden baş
gösterdi. İngiltere’nin savaşa girmesi adada
tepkilere ve İngiliz yönetimine karşı sert eleştirilere
neden oldu. Özellikle Almanya’nın ada üzerindeki
propagandası oldukça etkiliydi. Berlin Radyosu
Rumca yaptıkları özel yayında, “İngiliz
boyundurluğundan kurtulmaları için bir fırsat
doğduğunu”
anlatıyordu. Savaş karşıtı olan
tutumları ile Rumlar , Yunanistan’ın İngiltere
yanında II.Dünya Savaşı’na girmesi ile bu sefer
tam tersi bir hal alarak savaşı ve İngiliz yönetimini
desteklemeye başladılar.

Bu maddenin önemi, Yunanistan’ın adayı
kendi ülkesiyle birleştirme çabasının altında
yatmaktadır. İngiltere’nin 1915 yılında Dışişleri
Bakanı Sir Edward Grey tarafından Yunanistan’a
sunduğu teklifle Bulgaristan tarafından zor duruma
düşen Sırbistan’a yardım ettiği zaman adanın
Yunanistan’a verileceğini belirtmesi ileride
İngiltere ve Türkiye’nin başını ağrıtan en önemli
sorun haline geldi. Özellikle adadaki Rumlar, artık
adanın kendilerine ait olduğunu ileri sürerek
Yunanistan ile birleşme umutlarını arttırdı ve bu
doğrultuda İngiliz hükümetine nota verdi. Ancak
Türk hükümetinin savunduğu görüş, adanın İngiliz
hükümetine geçmeden önceki sahibinin Osmanlı
İmparatorluğu olduğu ve dolayısıyla böyle bir
durumda adanın tekrar Türk Devletine geçmesi
gerektiği yönündeki düşüncesiydi. Bu da TürkiyeYunanistan arasında gergin olan ilişkilerin adada
daha fazla hissedilmesine neden oldu.
Adadaki Rumlara İngilizler tarafından
tanınan serbestlik, adada hellenistik propagandaya
da zemin hazırladı. Vali Sir Storrs’un ifade ettiği
gibi: “Okullarda açık bir İngiliz düşmanlığı değil,
fakat etkin bir Helenleştirme faaliyeti mevcuttu.
Tüm Rum okullarında ‘Analitik Program’ denen
Yunanistan’da hazırlanan ve Kıbrıs Eğitim
Komisyonunun
onayladığı
bir
sistem
kullanılıyordu. (...) Sınıfları İngiliz değil, Yunan
Kralı Konstantin ve Kraliçe Sofhie’nin ve
Venizelos’un resimleri süsler, her tarafta

Savaş döneminin ardından 1950’li yıllar,
ada için daha da çekilmez bir hal aldı. Bunda,
özellikle Ortadoğu’daki kaynamaların, Türkiye ve
Yunanistan’ın
NATO’ya
üyeliklerinin
ve
Türkiye’de yaşanan 6-7 Eylül Olayları’nın önemli
bir rolü vardır. Türkiye’de gerginleşen ve
çatışmalara neden olan Türk-Rum ilişkileri adada
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da kendini gösterdi, Türk-Rum kesimi arasındaki
nefret ve düşmanlık arttı. Kurulan EOKA ile de
terör faaliyetleri, zeminini oluşturma fırsatı
yakaladı. Bu tarihten sonra Kıbrıs Rumlarının
Ruhani Lideri Makarios sahneye çıktı ve ilk işi de
İngilizlere “self-determination” teklifini götürmek
oldu. Bu teklifi reddetmesinin ardından kısa bir
süre geçmesine rağmen Mısır’da yaşanan
gelişmeler sonucu İngiltere, 1956 yılında kendi
kaderini tayin hakkını tanımak zorunda kaldı.

Haber Kritik
İlkhaber (Adana)
Judge Welt (Almanya)
Milli Gazete
Milliyet
Sabah
Vatan

Bu gelişmeler kendini Türk-Yunan
ilişkilerinde de gösterdi ve iki ülke savaşla burun
buruna geldi. Araya giren ABD’nin girişimi ile
Zürih-Londra Garanti ve İttifak Antlaşmaları
imzalandı, Bu görüşmelerin sonucunda Kıbrıs
adası, 16 Ağustos 1960’ta bağımsız bir Cumhuriyet
oldu. Adadaki sorunların çözüleceğine olan inanç,
aslında boşunaydı. Ada, asıl bağımsızlığından
sonra daha da çözülemez bir problem oldu ve
Türkler için korku dolu günler çok yakındı.
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sebebiyle, bu konuda kendimi yorum yapabilecek
konumda gördüğümü de burada belirtmek isterim.

özel temsilcisi Espen Barth Eide’nin çabaları ve
Türkiye’nin çözüme destek olmak amacıyla
Barbaros Hayrettin Paşa gemisini geri çekmesinin
ardından, görüşmeler, 2015 Mayıs ayında, bu defa
Anastasiades-Akıncı ikilisiyle (Eroğlu’nun yerine
o ara dönemde KKTC Cumhurbaşkanı seçilmiştir)
yeniden başlamıştır.
Akıncı-Anastasiades ikilisi sayesinde
müzakerelerde çözüm umudu belirginleşmiş ve
somut konularda pazarlık derinleşmiştir. Bunun
sebebi, her iki liderin de çözüm yanlısı olmaları,
ama yurtsever kimlikleri nedeniyle ülkelerine ve
halklarına da zarar gelmemesi için azami dikkati
göstermeleridir. 2004’te Annan Planı referandumu
döneminde de çözüm yanlısı davranan Akıncı ve
Anastasiades, biri aşırı sol (Akıncı), diğeri ise
merkez sağ (Anastasiades) siyasal geleneğinden
gelmelerine karşın, ilginç bir şekilde çözüm
noktasında uyumlu davranan liderlerdir. İki lider,
birçok ihtilaflı konuda ciddi ilerleme kaydetmişler
ve çözüm yönünde adanın her iki bölgesindeki dini
liderlerden ve sivil toplum örgütlerinden de büyük
destek almayı başarmışlardır. Ancak 2016 yılı
Mayıs
ayında,
görüşmeler,
Rum
lider
Anastasiades’in
Akıncı’nın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la
görüşmesini bahane ederek masadan kalkmasıyla
bir kez daha durmuştur. Üçüncü büyük kriz ise,
Rum tarafının “enosis”i (Yunanistan’la birleşip
Kıbrıs’ı bir Helen adası haline getirmek) okullarda
kutlama kararı nedeniyle KKTC lideri Mustafa

Öncelikle müzakereler sürecinde üç defa
ciddi kriz yaşandığını ve görüşmelere bu sebeple üç
defa ara verildiğini hatırlatmakta fayda var. İlk
kriz, 2014 yılı Ekim ayında Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki tek yanlı sondaj
arama faaliyetlerine karşılık olarak, KKTC’nin de
Türkiye ile anlaşarak Barbaros Hayrettin Paşa adlı
sismik araştırma gemisinin KKTC açıklarında
petrol ve doğalgaz aramaya başlaması sonucunda
yaşanmıştı. Bu gelişme üzerine, Rum lider
Anastasiades masadan kalkmış ve Türk gemisi
çekilmeden
görüşmelerin
başlamayacağını
belirtmişti. Ancak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs
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Akıncı’nın 2017 yılı Mart ayında masadan
kalkmasıyla yaşanmıştır. Ancak tüm bu krizler
aşılmış ve müzakereler kaldığı yerden devam
etmiştir. Müzakerelerde ciddi mesafeler alınmış ve
bazı konular neredeyse tamamen halledilmiştir.
Ancak sorunlu konular da halen mevcuttur.

bu
vurgu,
çözüm
yönündeki
umutları
azaltmaktadır. Ayrıca Anastasiades’in “AB dışında
bir garantöre ihtiyaç yoktur” tezi de Türk tarafında
kabul görmemektedir. Zira AB, kendi üyelerini
kollayan bir birliktir ve bu durumda Türkiye,
Brexit sürecindeki Birleşik Krallık (İngiltere) ve
Kıbrıs Türk toplumuna eşit muamele yapması
beklenemez. Her ne kadar bu konuda Birleşik
Krallık ve Yunanistan’dan daha önce ılımlı
açıklamalar gelmiş olsa da, onların da bu konuda
kesin bir karar aldıkları -en azından şimdiliksöylenemez. Dolayısıyla, garantörlük konusunda
müzakerelerin yine düğümleneceğini söylemek
mümkündür. Mülkiyet konusunun da tartışmalara
açık olacağı ortadadır; Rumların bir anda kendi
mülklerini yeniden sahiplenmesi veya rekor
tazminat bedelleri almaları, adada büyük bir
huzursuzluğa neden olabilir. İki bölgeli ve iki
toplumlu federatif bir yapı kurulmadığı sürece,
toplumları bir anda yanyana yaşatmaya başlamanın
sosyal açıdan güvenlik riskleri yaratacağı da gün
gibi ortadadır.

2017 Ocak ayında İsviçre’deki BM Cenevre
Ofisi’nde yapılan müzakereler, tarafların BM
arşivine kaldırılan haritalar sundukları son derece
kapsamlı pazarlıklara sahne olmuştur. Basına
yansıyan iddialara ve liderlerin demeçlerine göre,
iki tarafın toprak konusunda aralarındaki fark
yüzde 1’e kadar inmiştir. Bu, toprak konusunun
rahatlıkla aşılabileceğinin somut göstergesidir.
Lakin hangi bölgelerin Rumlara verileceği
konusunda mutlak bir anlaşma henüz yoktur.
Dahası, toprak, Kıbrıs müzakerelerinde kritik olan
hususlardan yalnızca bir tanesidir. Diğer önemli
konular ise; yönetim ve güç paylaşımı, garantörlük
(garantiler), mülkiyet ve nüfus olarak belirtilebilir.
Anlaşıldığı kadarıyla, yönetim ve güç paylaşımı ve
nüfus konularında da iki lider az çok bir uzlaşıya
varabilmişlerdir. Yönetim ve güç paylaşımı
konusunda zaman zaman Kıbrıs Türk tarafından
gelen “siyasi eşitliği sulandırmaya çalışıyorlar”
açıklamalarına karşın, büyük bir sorun varmış gibi
gözükmemektedir. Nüfus konusunda da, 4’e 1
anlayışı genel kabul görmüş ve KKTC
vatandaşlarının (250.000 civarında) Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin doğal vatandaşları olmaları
konusunda uzlaşılmıştır. Dolayısıyla, bu sorunların
karşılıklı tavizlerle aşılabileceğini kabul edersek,
geriye garantörlük ve mülkiyet gibi iki çok hassas
ve zor konu kalmıştır. Bu konular da, karşılıklı
tavizlerle aslında aşılabilecek durumdadır. Ancak
özellikle Rum tarafında yoğunlaşan iç baskılar ve
yaklaşan seçimler, liderlerin kararlı adımlar
atmalarını engelleyebilir ve çözümü imkânsız hale
getirebilir.
2004
Annan
Planı’ndan
hatırlanabileceği üzere, Kıbrıslı Türklerin çözüm
iradesi oldukça yüksektir. Dolayısıyla, çözüm
konusunda karar, daha çok Rumların atacağı
adımlara bağlıdır.

Tüm bu nedenlerle, tüm iyi dileklerimize
karşın Kıbrıs’ta çözümün yine kolay olmayacağı
söylenebilir. Ancak yıllar süren müzakerelerden ve
hüsrandan bıkan Kıbrıs Türk halkı, bir kez daha
çözümsüzlük olması durumunda, artık Rumlarla
müzakere konusunu bir daha gündeme getirmeme
kararı alabilir ve gelecekleri konusunda Türkiye ile
birleşme (bütünleşme) alternatifine ağırlık
vermeye başlayabilir. Şu an için siyasi partilerin
tavrı bu yönde olmasa da, çözümsüzlüğün yarattığı
kırgınlık ve kızgınlık, yakın bir gelecekte böyle bir
yönelimi mümkün kılabilir. Zira KKTC
ekonomisini ayakta tutan ülke de Türkiye’dir.
Ayrıca şu da bir gerçektir ki, Dağlık Karabağ ve
daha birçok başka konuda uluslararası normların
Türklerin lehine olduğu durumlarda hiçe sayılan
uluslararası hukuk, Kıbrıs söz konusu olduğunda
kolaylıkla Türkler aleyhine kullanabilmektedir.
Uluslararası sistemdeki bu çifte standart da, Kıbrıs
Türklerini milliyetçiliğe ve anavatana doğru
itmekte ve kendilerine başka bir alternatif
bırakmamaktadır. Bir diğer alternatif ise Tayvan
modelidir. Tayvan modeli sayesinde, KKTC,
yıllardır maruz kaldığı ekonomik ambargolardan
kurtularak, en azından ticari olarak yurtdışına
açılabilir. Umuyoruz, iki lider bu tarihi fırsatı
kaçırmaz ve toplumlarına büyük bir sorumsuzluk
örneği sonucunda çözümsüzlüğü dayatmazlar…

Son
dönemece
doğru
girilirken,
Cenevre’nin son buluşma olacağını belirten KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözüm için
bugüne kadar birçok fedakârlık yapan ve iç
siyasette sert eleştirilere maruz kalan bir lider
olarak, Rum tarafının ayak diremesi konusunda
artık sabrının tükendiğini belli etmiştir. Rum lider
Anastasiades ise, Türk askerinin adadan
çekilmesinin ön koşul olduğunu vurgulamaya
devam etmektedir. Bu konunun zaten çözüm
durumunda gerçekleşeceği bilindiği halde yapılan

*Yazı mayıs ayında yazılmıştır ve yazarın
öngördüğü şekilde Crans-Montana'da yapılan
Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç alınamamıştır.
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TARİH

LOZAN,
EMPERYALİZM
BAĞIMSIZLIK

VE

Sait KAYA (Araştırmacı-Yazar)

Türkiye'nin bağımsızlığını bütün dünyaya
tanıtan Lozan Andlaşması'nın imzalanmasının 94.
yıldönümü yaklaşıyor. Bu andlaşmanın, Hatay ve
Boğazlar başta olmak üzere eksik noktaları olduğu,
o dönemin lider kadrosu tarafından da
bilinmekteydi. Ve daha sonraki yıllarda yine
Mustafa Kemal'in iradesiyle yürütülen bir
mücadele ile Hatay ili Anavatana katıldı ve
Boğazlar üzerindeki kayıtlar kaldırılarak Montrö
Andlaşması’yla Türkiye'nin egemenliği sağlandı.
Lozan’da öngörülen 5 yıllık sürenin sonunda
Türkiye tekrar gümrüklerine egemen duruma geldi.
Türkiye’nin payına düşen Osmanlı borçları da
1954 yılına kadar taksitlerle ödendi. Patrikhane ve
başka bazı konularda istenen sonuçların
alınamadığı gibi tartışmalara da zaman zaman
rastlamaktayız.

Bir kısım dinci çevreler, sanki 1922’de
Kanuni dönemindeki gibi 3 kıtaya hakim
muhteşem bir imparatorluk varmış da, Lozan’da bu
kaybedilmiş gibi propaganda yapmaktadır.
Öncelikle şunun altını kalın çizgilerle çizmek
gerekiyor; Osmanlı 1919’da kendi vatanının
işgaline bile engel olamayan, gümrüklerini, vergi
gelirlerini, doğal kaynaklarını, demiryollarını,
telgraf şebekesini işgalcilere teslim etmiş bir
devletti. Adına devlet demek de ne kadar doğru
tartışılır. Çünkü devlet olmanın şartı önce kendi
sınırlarına, gümrüklerine hâkim olmaktan ve vergi
toplayabilme yetkisinden geçer. Padişah’ın
iradesiyse Dolmabahçe Sarayı’nın parmaklıklarını
aşamıyordu. Sıradan bir İngiliz çavuşu, sokak
ortasında Osmanlı Sadrazamı’nın arabasını
durdurup Sadrazamı tutuklamış ve nezarete atmıştı.

Elbette hiçbir konu tabu değildir ve bilimsel
ölçüler içerisinde, gerçekleri çarpıtmadan,
emperyalist merkezlerin “bilimsel” görünüşlü
tuzaklarına düşmeden her konuda gerçekler
araştırılır ve tartışılır. Fakat hiç şüphe yok ki tek
başına kapitülasyonların kaldırılması bile Lozan’ın
bir zafer olarak tescili için yeterlidir. Lozan
hakkında sağlıklı bir kanaat sahibi olabilmek için
Lozan öncesiyle Lozan sonrası arasında bir
karşılaştırma yapmak gerekir. Bu karşılaştırmayı
yapmadan, tamamen ideolojik niyetlerle “Lozan
zafer miydi, hezimet miydi” gibi cahilce tartışmalar
bizi bir yere götürmez.

Lozan başarılamasaydı, alternatif bellidir:
SEVR. Lozan’da ne kazandığımızı anlamak için,
10 Ağustos 1920 tarihinde işbirlikçi İstanbul
Hükümeti tarafından imzalanan ve TBMM
tarafından görüşülmeye bile değer bulunmayan
Sevr Andlaşması’nın öngördüğü haritaya bakmak
yeterlidir.
Lozan hakkında ileri geri konuşan
kişilerin önce kendi doğum yerlerinin, Sevr
haritasına göre hangi işgal bölgesinde kaldığını
görmesini tavsiye ederim.

81

ANLIK, Temmuz-Ağustos 2017

Musul vilayetiyle ve Batı Trakya ile ilgili
çabalar ise ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Keşke
Halep-Kerkük çizgisinin yukarısında kalan
topraklar da Türkiye'ye katılabilseydi. Bugün
yaşadığımız birçok sorun belki kaynağından
çözümlenmiş olurdu. En azından bugünkü sorunlar
yumağına dönüşmezdi. İngiliz emperyalizminin,
Musul’u Türkiye’ye vermemek için yürüttüğü kirli
operasyonlar, yani başta Şeyh Sait ayaklanması
olmak üzere büyük ölçüde dinsel karakterli Kürt
feodal isyanlarına verilen destekler, bugün
yaşadığımız ve son 30 yıldır binlerce evladımızı
kaybettiğimiz sorunların da kaynağını oluşturdu.
Elbette Türkiye’yi yönetenlerin ve sermaye
sınıfının da bunda payı büyük.

Lozan’dan 4 yıl önce 1. Dünya Savaşı
kaybedilip Türkiye işgale uğramaya başladığında,
İngiliz Başbakanı Lloyd George;
“Türkleri Avrupa’dan çıkardık. Şimdi onları
geldiklere yere Asya steplerine kadar süreceğiz!”
diyordu.
Mustafa Kemal’in önderliğinde Türk
Milleti’nin
zafere
ulaştırdığı
bağımsızlık
mücadelesinden sonra, Lloyd George’un o
zamanki “Büyük Ortadoğu Projesi” denebilecek bu
politikaları fiyaskoyla sonuçlanınca istifa etmek
zorunda kalmıştı. İstifa ederken İngiliz
Parlamentosunda söylediği şu sözler de kayıtlara
geçmiştir:

Konya, Ankara, Denizli, Erzurum ne kadar
Türk ise Kerkük de o kadar ve belki daha da eski
bir Türk şehridir. TRT repertuarında kayıtlı
yüzlerce Kerkük türküsü vardır. Irak’ın kuzeyinde
yaşayan 2,5 milyon Türk’ün kaderi de BOP
kapsamındaki emperyalist saldırılar yüzünden
bugün belirsizlik ve hatta tehlike içerisinde.
2003’te ABD’nin Irak’ı işgali sürecinde Barzani
çetelerinin ve şimdilerde de IŞİD denen katil
sürüsünün Kerkük’e ve Irak Türklerine yönelik
saldırı ve katliamlarını engelleyemiyoruz. Bu
bölgelerdeki inisiyatif büyük ölçüde ABD
emperyalizmine,
Siyonizme
ve
bunların
güdümündeki Barzani ve PYD-YPG çetelerine
geçmiş durumda. Neredeyse Rusya’nın varlığına
şükredecek noktadayız.

“Her asırda bir tane dâhî yetişir. Benim
talihsizliğim şuydu ki, asrımızda o dâhîyi Türk
milleti yetiştirdi ve o da benim karşıma çıktı.”
ABD’nin ise Lozan Andlaşması’nı bugüne
kadar kendi parlamentosunda onaylamadığını ve
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin 1927’de
imzalanan
bir
protokol
kapsamında
sürdürüldüğünü
de
özellikle
vurgulamak
istiyorum.
ABD parlamentosunda Lozan ile ilgili
görüşmeler sırasında senatör Upshaw’un, 18 Ocak
1927 tarihindeki sözlerini de hafızamıza kazımakta
fayda var:

Hatay ve Boğazlar konusunda elde edilen
başarıların Musul vilayeti konusunda da elde
edilmesi bugün artık çok zor görünüyor. Çünkü
bunun için her şeyden önce bağımsız bir siyasi
irade gerekli. Ekonomik, siyasal, kültürel, askerî
v.b. her alanda bağımsızlıktan söz ediyorum.
Çünkü Mustafa Kemal’in de isabetle vurguladığı
gibi bu alanlardan birinde bile bağımlı olmak
demek, bağımsızlığın tamamen yitirilmesi
demektir. Önümüzdeki yıllarda Lozan’daki
kazanımların elimizden alınması çabaları daha da
yoğunlaşacak gibi görünüyor. Umarım birçok şey
gibi Lozan’ın da kıymetini kaybedince anlayacak
noktaya gelmeyiz.
*

*

*

*

"Antlaşma, Timurlenk kadar hunhar, Müthiş
İvan kadar sefih ve kafatasları piramidi üzerine
oturan Cengiz Han kadar kepaze olan bir
diktatörün (Yani Mustafa Kemal’in!! S.K.) zekice
yürüttüğü politikasının bir toplamıdır. Bu
canavar, savaştan bıkmış bir dünyaya, bütün
uygar uluslara onursuzluk getiren bir diplomatik
antlaşma kabul ettirmiştir. Buna her yerde bir
Türk
zaferi
dediler
ve
eski
dünya
parlamentolarını bunu kabule ikna ettikten
sonra, büyük sermaye grupları, soğukkanlı ticaret
erbabı ve giderek güya bazı din temsilcileri bile,
Türkiye'yi uygar uluslar masasında, uluslararası
bir konuk konumuna yücelterek, Amerika'yı
yüksek ülkülerinden uzaklaştırmada birleştiler."

*

Lozan Andlaşması’na ve Türkiye’nin
bağımsızlık savaşına emperyalistlerin, sömürge
halklarının ve Mustafa Kemal’in bakış açılarını
gösteren bazı alıntılar, konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlayacaktır:

O yıllarda İngiliz sömürgesi olan
Hindistan’ın
bağımsızlık
mücadelesinin
önderlerinden, Gandi’nin mücadele yoldaşı Nehru,
1922’de Afyon cephesinde Dumlupınar’da
kazanılan Türk zaferinin yankıları dünyada
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duyulduğunda, Londra’da bir basın toplantısı
düzenlemiş ve büyük bir coşkuyla;
“Bu sadece Mustafa Kemal’in ve Türk Milleti’nin
değil, emperyalizmin boyunduruğundaki bütün
mazlum milletlerin zaferidir!” demiştir.
Sonraki yıllarda Hindistan, Cezayir, Tunus
başta olmak üzere birçok sömürge ülkesi de kendi
bağımsızlık savaşlarını başlatmışlardır. Gandi ve
Nehru’nun yanı sıra, Cezayir’de Ahmed bin Bella,
Tunus’ta Habib Burgiba gibi birçok lider Mustafa
Kemal’i örnek ve ondan ilham aldıklarını açıkça
söylemişlerdir.
Hatta
Habib
Burgiba
Cumhurbaşkanı iken, makam odasına Mustafa
Kemal’in resmini asmıştır. 1960’lardan sonra
Ernesto CHE Guevara nasıl bir sembol olduysa,
resimleri kitap kapaklarını, duvarları, giysileri ve
rozetleri süslemişse; o yıllarda da sömürge
halklarının kahramanı Mustafa Kemal’dir. Bu
sömürge ülkelerindeki birçok devrimcinin üzerinde
ve odalarında Mustafa Kemal’in resimleri
bulunmaktadır.
(Fransa’nın sömürgesi olan ve Mustafa
Kemal’i örnek alarak bağımsızlık savaşı başlatan
Cezayir’de, Fransa’nın yürüttüğü katliamlar 1955
yılında Birleşmiş Milletler’in gündemine gelmişti.
Bugün bazı çevrelerin yere göğe sığdıramadığı
sözde demokrasi kahramanı Menderes Hükümeti
ise bunu “Fransa’nın iç meselesi” olarak
değerlendirmişti. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu, BM Genel Kurulu’nda sömürgeci ve
soykırımcı Fransa’dan yana oy kullanmıştı.
Mustafa Kemal’i örnek alarak bağımsızlık savaşı
başlatan bir halka, en acı darbe ne yazık ki Mustafa
Kemal’in ülkesinden gelmiştir.)
İşte emperyalizm olgusunu bütün bu
tarihsel derinliğiyle kavramış ve bu bilinçle zafere
ulaşmış bir devrimci önder olan Mustafa Kemal’in
Lozan hakkındaki değerlendirmesi:
“Bu antlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan
beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile
tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın
sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı
tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer
eseridir! Lozan Konferansı düne ve bugüne ait,
üç beş yıla ait hesapların sonuca bağlanmasıyla
uğraşmakta değildir. Belki, üç, dört yüzyıllık
birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesiyle
uğraşmaktadır.”
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ROUSSEAU'DA YABANCILAŞMA

İpek ESEN
kuramında insanın kendine yabancılaşması
anlatılır. Rousseau’ya göre yabancılaşma insanın
doğallığının bozulmasıdır. Peki bu doğallık nedir?
İnsanın doğallığı, onda doğal olan davranışlar,
fikirler nedir? Bunu bilmek için Rousseau’nun
toplum sözleşmesi kuramındaki doğa durumunu
bilmek ve anlamak gerekir. Bu sebeple makalede
öncelikle kısaca doğa durumundan bahsedeceğim.
Bununla birlikte Rousseau’daki yabancılaşma
örneklerinden de bahsedeceğim.

Giriş
Yabancılaşma psikolojik, felsefi ve
sosyolojik olarak birkaç anlama sahiptir. Bu
tanımların hepsini burada vermeyeceğim. Çünkü
makalenin konusunun dışına çıkmış olurum. Ancak
genel olarak bir insanın yaşadığı gruba, topluma ve
kendine yabancı kalması, uzak kalması diyebiliriz.
Kavram alandan alana değişik anlamlar ihtiva ettiği
gibi çeşitli düşünürlerin eserlerinde de farklı
anlamlara gelmektedir. Yabancılaşma kavramı en
çok Marx ve Hegel ile bağdaştırılmaktadır. Marx,
kavramı emek-ürün ilişkisi ile incelemiştir. Hegel
ise “tin” e vurgu yapmıştır. Nietzcshe, Freud,
Sartre, Marcuse gibi daha birçok düşünür, felsefi ve
dünya görüşlerini biçimlendirirken bu kavramdan
yararlanmıştır. Fransız düşünür Jean Jacques
Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” kuramında da
yabancılaşmaya rastlarız. Hatta kavramı ilk
kullananın Rousseau olduğu söylenmektedir.

Doğa Durumu
Modern toplumdan önce Rousseau’ya göre
insanlar bir doğa durumunda yaşıyordu. Doğa
durumundaki insanla şimdiki insan arasında çok
büyük farklar vardır. Doğa durumundaki insan eşit
ve özgürdü. İnsanda akıldan çok önce başka iki ilke
vardı. İnsan eylemlerini bu iki ilkeye göre
düzenliyordu. Bu ilkelerden biri kendimizi sevme
ve bundan türeyen kendimizi koruma duygusudur.
İkincisi ise kendimizi başka insanlar yerine
koyduğumuz için acıma, merhamet duygusu…
İnsan bu iki ilkeye göre hareket ediyordu. Kendini
sevdiği için koruyor, kendini başkalarının yerine
koyduğu için de kimseye zarar vermiyor ve ona
acıyordu. Bu durumda insan iyi ve mutludur. Doğa
durumunda insan kendi kendine yeterlidir ve sosyal
değildir. Türdeşleriyle pek ilişki kurmamaktadır.
İnsan vahşi ama mutludur. Doğa durumundaki
insan çalışmaz. İhtiyaçları ile güçleri birbirine
uyumludur. Doğal insan hayvanlardan pek farklı

Bu
çalışmada
da
Rousseau’nun
eserlerinden yabancılaşma örnekleri verip,
Rousseau’da yabancılaşmayı tarif etmeye
çalışacağım.
Rousseau’nun Yabancılaşma Tanımı
Rousseau yabancılaşma kavramını tam
olarak tanımlamamıştır. Hatta eserlerinde açıkça
yabancılaşma budur diye bir tanıma rastlayamayız.
Ancak Rousseau’nun toplum sözleşmesi
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değildir. Ama tabi ki aralarında farklar vardır.
İnsan seçim yapma özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca
yetkinleşme, gelişme olanağı da vardır.

olarak halk, egemen otoriteye katılınca yurttaş,
yasalara boyun eğen kişi olarak da uyruktur. Bu
yeni insan kendisini birliğin bir parçası olarak
algılayan ve varoluşunu da ancak bütünlük içinde
hissedebilen bir varlıktır. Oysa doğada kendi
varlığını anlaması, bilmesi için bir topluluğa ait
olmasına gerek yoktur. Buna ihtiyaç duymaz. Bu
yabancılaşma örneğidir.

Ancak bu doğa durumu bozulmuştur. Doğa
durumundan dışsal nedenlerle çıkılmıştır. Bununla
birlikte bu dışsal sebepler insanı seçme
özgürlüğünü ve yetkinleşme yetisini kullanmaya
iter. Akıl artık doğa durumundan çıkılmasıyla
birlikte daha aktiftir. İnsan doğa durumundan
toplumsal duruma geçerken 4 evre yaşar. Birinci
evrede sel, doğal afet gibi felaketler olur. Bu
felaketler
insanların
birbirleriyle
iletişim
kurmasına sebep olur. İkinci evrede Rousseau’nun
ilk devrim dediği şey gerçekleşir. Barınaklar
yapılır, aileler oluşur. Büyük topluluklar oluşur.
Eşitsizliğin ilk biçimi bu evrede ortaya
çıkıyor. Üçüncü evrede ise Madencilik ve tarım
gelişir. Toplumsal işbölümü ortaya çıkar. Bu
dönemde özel mülkiyet var. Dördüncü evrede ise
zengin-yoksul ayrımı derinleşir. Sürekli savaş
vardır. Hiyerarşiler oluşmuştur. Bu noktadan sonra
insan doğa durumuna geri dönemez.

Toplum sözleşmesinin amacı herkesin
iyiliğidir. Rousseau, bu herkesin iyiliğini
belirleyecek olan mekanizma için genel irade
kavramını üretmiştir. Genel irade tek tek bireylerin
iradelerinin toplamı değildir. Genel irade
yurttaşların iradesidir. Yurttaş kişisel irade ve
isteklerini bastırıp herkesin iyiliği için kara alır
genel iradede. Genel irade insanın kendisine
yabancılaşmasının iyi bir örneğidir. Çünkü genel
iradede insan kendi içindeki tutku ve arzuları
sınırlamak zorunda ve buna rağmen kendi
iradesiyle de çatışsa da herkesin iyiliği için bir
karar almalı. Örneğin insan kendini sever ve
kendini korur. Ancak bu sözleşme ile herkesin
iyiliği için ölmesi gerekiyorsa ölecektir. Bu da bir
yabancılaşma örneğidir çünkü insan doğada
kendini korurken sözleşme ile birlikte kendini
koruma içgüdüsünü bir yana bırakıp ölmesi
gerekebilir. Kendi doğasına aykırı bir karar almak
zorunda olabilir. Genel irade ortak iyiliği gözetir.
Bu sebeple asla yanılmaz.

Bu evreden sonra bir sözleşme yapılır. Bu
sözleşme yalancı bir sözleşmedir. Çünkü eşitsizlik
kurumsallaşmıştır. Zenginler fakirleri kandırmıştır.
Bununla ilgili Rousseau: “En güçlü gücünü hak,
boyun eğmeyi de ödev biçimine sokmadıkça hep
efendi kalacak kadar güçlü değildir.” der. Aslında
Rousseau burada modern toplumun bir tasvirini
yapmaya başlar. Yalancı sözleşmeyle kurulan bu
toplumda insanlar özgürlüklerini yitirmişlerdir.
Doğal özgür insan bu sözleşme ile toplumsal köle
insan olur. Toplumsal insan başkalarının
kanılarında yaşar. Bu yüzden en ünlü olmak, onurlu
olmak, üstünlük kazanmak ister. Herkes kişisel
çıkarlarını düşünmektedir bu toplumda.

Rousseau eşitliğin mülkiyetle bozulduğunu
söyler. Bununla birlikte hak ve haksızlık kavramı
ortaya çıkmıştır. Bu eşitsizlik durumunda artık
zararsız olan insanın kendini sevmesi benlik
sevgisine dönüşmüştür. Yabancılaşmanın en
çarpıcı örneğidir. Kendini sevme(amour de soi)
doğal bir duygudur, kendini koruma içgüdüsünü
besler. Bu duygu akıl ve erdemi doğurur. Zararsız
bir duygudur. Ancak benlik sevgisi (amour de
propre), yapaydır. Toplumsallaşma ile ortaya
çıkmıştır. Bu duyguyla insan kendini her şeyden
üstün tutar. Bu duygu zararlıdır.

Rousseau tarihin geri döndürülemez
olduğunu söyler. Bu kötü durumdan ancak gerçek
bir toplum sözleşmesi ile çıkılabilir. Bu yeni
toplum sözleşmesinde insan herkese bağlı olduğu
halde hiç kimseye bağlı olmayacaktır. Bu toplumda
halk bütünüyle egemendir. Eşitlik ve özgürlük bu
yeni sözleşme ile geri gelir. Rousseau tez-anti tez
ve sentez yöntemini kullanmıştır aslında. Doğal
özgür insan ve toplumsa köle insandan toplumsal
özgür insanı yaratmıştır.

Rousseau doğa durumunda insanda iki
ilkenin var olduğunu söylemişti. Bunlardan biri
insanın kendini başkasının yerine koyması ve
böylece o kişiye verememesi, ona merhamet etmesi
ve acımasıydı. Rousseau empatinin zamanla insanı
kendine yabancılaştırdığını söylemektedir. Yani
insanın kendisini başkasının yerine koyması

Doğa durumunda insanların bireyler olarak
yaşadığını söylemiştik. Toplum sözleşmesi ile
birlikte insanlar birkaç kimliğe sahiptir. Birlik
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zamanla taklit etmeye dönüşmektedir. Kendi
olamaması anlamına gelmektedir. Bu tehlikelidir...
Sonuç
Makalede Rousseau’nun toplum sözleşmesi
kuramından hareketle yabancılaşma örneklerini
vermeye çalıştım. Önce onun yabancılaşma
tanımının ne olduğundan bahsettim. Daha sonra
doğa durumunu, doğa durumundan çıkışı ve bunun
sonucunda yapılan toplum sözleşmesini anlattım.
Rousseau’nun yabancılaşma tanımındaki
gibi insanın doğasına uygun olmayan eylem,
düşünce ve hisleri birer yabancılaşma örneği olarak
makalede verdim. Rousseau’ya göre modern
toplum, yalancı sözleşmede bahsedilen toplumdur.
İnsan doğa durumundan sonra yalancı sözleşme ile
kurduğu bu toplum kitlesel olarak kendine
yabancılaşmıştır. İşte Rousseau bu noktada
toplumun yeni bir sözleşme yapması gerektiğini
belirtir. Yalancı sözleşme ile kurulan topluma bir
dönüşüm geçirtmelidir. Yabancılaşmış toplumu
tekrar bir dönüşümle yabancılaştırır ve doğa
durumundaki insanla, toplumsal insanı bir sentez
içinde toplar.
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EDEBİYAT:

GÜNÜMÜZ EDEBİYATI ÜZERİNE
BİR ELEŞTİRİ

Beyza Selen ÇAVUŞ
bütün kitabı bundan ibaret kılmak, bence yırtığı
yamamaya çalışmaktır. Ne yazık ki konu, hayal ve
düşünce eksikliği bu şekilde kapatılamamaktadır.
İki demlik çay, aşk acısı çekip varoluşunu
sorgulamak şu yaşında aklına yeni gelen kadın
karakter, kötü kalpli erkek karakter gibi klişeler de
değildir edebiyat. Süreli edebiyat yayınlarımız,
yukarıda bahsedilen türdeki kitaplara pek ilgi
gösterirler. Yeni yazarlar kendilerine hiç alan
bulamasın
demiyoruz;
fakat
kendilerini
geliştirmelidir ve şayet okunmuyorlarsa suçu
halkta değil, kendilerinde aramalıdır. Edebiyat
yayınlarımız ise onlara gelişmenin kapısını
aralamak ve eleştirel bakmak yerine onları
pohpohlamaktadır. Söyleşi üstüne söyleşi yaparlar;
ama Sabahattin Ali üzerine Filiz Ali’yle, Rıfat
Ilgaz üzerine Aydın Ilgaz’la, Fakir Baykurt üzerine
Işık Baykurt’la söyleşi yapmazlar. Ya da inceleme
yazıları yer almaz (ya da çok nadir yer alır)
dergilerde onlarla ilgili. Oysa onların eserleri halen
okunmaktadır ve Türk yazın tarihi için büyük önem
taşımaktadır.

Her gün kitapçıların raflarına onlarca yeni
kitap eklenirken, halen yazınımızdan Kürk
Mantolu
Madonna’nın,
İnce
Memed’in,
Tutunamayanlar ve Aylak Adam’ın, dünya
yazınından
Hayvan
Çiftliği’nin,
1984’ün,
Satranç’ın,
Şeker
Portakalı’nın,
Bülbülü
Öldürmek’in bizim‘’çok satanlar’’ listemizde
olmasının sebebi nedir? Bu soruyu nedense,
raflardaki yeni kitapların yazarları kendilerine
sormaz. Kitapları okunmuyorsa, -kendilerincesebebi bellidir: Halkımız kitap okumayı
sevmemektedir!
Bu tamamen kendini aldatmaktır oysa.
Halkımız kitap okumaktadır. Yukarıda saydığımız
kitapların halen çok satanlar listelerinin üst
sıralarında yer almasının sebebi halkın kitapları
okuması değil midir? Sabahattin Ali, 15 Mart
1936’da, Varlık dergisinde şöyle demektedir:
‘’(…) Ben bizim halkımızın okumaktan
kaçınmadığını yakından bilirim. Yalnız ona
okuyacağı şey hâlâ verilmemiştir ve o hâlâ büyük
bir inat ve sabırla, okumaktan vazgeçmiyor.’’
Aradan tam 81 yıl geçmesine rağmen durum
değişmemiştir ve günümüz edebiyatından
umduğunu bulamayan okur, yazınımızın eski
ürünlerini, dünya klasiklerini ve modern klasikleri
okumaktadır. Haklıdır da. Yeni çıkan kitapları,
edebiyat öğrencisi olduğum ve süreli bir edebiyat
yayınında çalıştığım için okuyorum. Sonu gelmez,
bilinen tüm sözcükler kullanılarak yazılmış devrik
cümleleri kitaba kondurmanın edebiyat olarak
algılandığı bir dönemden geçmekteyiz. Devrik,
upuzun cümleler illa olacaktır bir eserde; fakat

Peki yeni kitapların hepsi kötü müdür?
Elbette değildir. 94 yaşındaki Hıfzı Topuz;
Sabahattin Ali, Tevfik Fikret, Nazım Hikmet,
Neyzen Tevfik ve Namık Kemal üzerine yazdığı
kitaplarla biyografik romanda bir çığır açmaktadır.
Ahmet Ümit, polisiye türünde yurtiçinde ve
yurtdışında adından söz ettirmektedir. Örnekler
çoğaltılabilir; ama üzücü bir şekilde sayılıdır.
Uzun lafın kısası, Sabahattin Ali’nin de
dediği gibi halkımız kitap okumaktan kaçmaz.
Türk okuru ne okuyacağını bilir. Keşke günümüz
yazarları da ne yazacağını, edebiyat dergileri de
edebiyatın ne olduğunu bilseydi!
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KİTAP:

SAĞDUYU
TANRISIZLIĞIN İLMİHALİ

Jean MESLIER

Muharrem ANIL

Bir kitap düşünün ki; Voltaire, d’Holbach,
Diderot, d’Alembert gibi Aydınlanma Çağı’nın
büyük isimleri peşinden koşuyor, çoğaltılması ve
okutulması için çaba harcıyor, hatta yeterince çaba
harcamadıkları
konusunda
birbirlerini
suçluyorlar…

“Le Bon Sens” olarak bilinen Meslier’in
ünlü kitabı ise; Türk Batıcılığının öncü
isimlerinden Abdullah Cevdet tarafından “Aklı
Selim” adıyla Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ve
1928’de Atatürk’e sunulmuştur. Kitap, Milli
Eğitim Bakanlığı’nca 1928’de eski harfler ve
1929’da yeni Türk harfleri ile basılmıştır.
1929’daki ikinci basımı “Gazi Mustafa Kemal
Hazretlerine” ithaf edilmiştir.

Hayır,
İncil’den
bahsetmiyorum.
Bahsettiğim
kitap,
Jean
Meslier’in
Vasiyetnamesi’dir.

Sağduyu, Aydınlanma Çağı düşüncesinin
teolojiye bakışını yansıtan bir ilk eser ve mantıksal
çıkarımları ile sarsıcı bir kaynaktır.

Meslier, 1664 yılında doğmuş köy kökenli
biridir ve bir köy rahibi olarak hayatına devam
etmiştir. Ancak onu devrinden farklı kılan; cesareti,
üstün sorgulama yeteneği ve açık fikirliliğidir.
Meslier için, Aydınlanma Çağı’nın ilk materyalisti
denilebilir. Ve Meslier başta Voltaire olmak üzere
pek çok Aydınlanma Çağı filozofuna esin
kaynağıdır.

Nitekim Abdullah Cevdet,
takdiminde şu satırları yazmıştır:

çevirisinin

“Sağduyu kutsal bir isyandır ve bunu gönüllerde
gezdirmek
aşkının
ateşi
hiçbir
zaman
söndürülemeyecektir.

Vasiyetname’sinin bir kısmı, 1762 yılında
Voltaire tarafından bastırıldığında, Avrupa
düşünürleri arasında büyük yankılara sebep
olmuştur.

Promete, Kafkas dağlarında değil gönül
dağlarındadır
ve
zincirlerini
kırmıştır.
Mabudumuz erdemdir. Erdemin yaratılması ise
hürriyetsiz mümkün değildir. Hürriyetlerin en
önemlisi ve kutsalı, fikir ve vicdan hürriyetidir. Bu
çevirinin konusu, bir bağlılık ve ibadettir.”3

D’Alembert’e göre; “Jean Meslier’in kitabı
top barutuna benziyor. Kuvveti az görünür, oysa
büyük bir patlama potansiyeline sahip.”1ti.

Sağduyu’yu inceleyecek olduğumuzda ise
gerçek anlamda bir sağduyu abidesi ile karşılaşırız.
Meslier, tanrı, din, ilahiyat, ruh, ibadet gibi
konuları tam 192 farklı başlık altında teker teker ve
incelikle değerlendirmiş, mantık yürütmeleri ile
her bir eleştiri konusuna cevaplar üretmiştir.

Voltaire ise çok daha iddialıydı, ona göre
“Jean Meslier’nin vasiyetnamesi her namuslu
adamın cebinde bulunmalıdır.”2
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Meslier’e göre hurafenin kökeni korkudur
ve teolojiye dair ne varsa bu korku çerçevesinde
gelişmiştir. Düşünür, bu konuda şunları
söylemektedir:

“İnsanların bakışlarını sürekli olarak göklere
çevirerek, bütün felaketlerinin ilahi gazap eseri
olduğuna onları inandırarak, sıkıntı ve
üzüntülerini sona erdirmek için onlara etkisiz ve
beyhude araçlardan başka bir şey sağlamayarak,
denilebilir ki, rahipler, milletlerin sefaletlerinin
kaynağını düşünmesini yasaklamaktan başka bir
şey amaçlamamış ve bu yoksulluk ve sefaletleri
sonsuz kılmak istemişlerdir.”11

“İnsanlara korku saldılar. Korktuğunda, insanın
muhakemesi artık işlemez; insan düşünemez,
değerlendirme yapamaz. Öte yandan insanlara,
akıl ve muhakemelerine güvenmemeleri de
öğütlendi; zihin böyle karıştırılınca artık her şeye
inanılır ve hiçbir şey araştırılmaz.”4

“İçtenlikle sofu olan bir hükümdar, devlet için çok
tehlikeli bir başkandır. Çok çabuk inanma
yeteneği,
daralmış
bir
zekayı
gösterir.
Hükümdarın, kavminin yönetimine harcaması
gereken dikkat ve özenini, sofuluk çoğu kez yutar.
Rahiplerin telkinlerine boyun eğmiş olduğundan,
böyle bir hükümdar, rahiplerin arzularının
oyuncağı, çekişmelerinin nedeni, büyük bir önem
ve değer verdiği budalalıklarının aracı ve suç
ortağı olur.”12

Yine Meslier’e göre din bir insan buluşuydu
ve halkı baskı altına almak ve sömürmek için
kullanılıyordu. Ona göre; “Kavimlerin ilk
yasalarının konusu, halkı egemenlikleri altına
almak olmuştur. Bu amaca ulaşmak için en kolay
çözüm onları korkutmak ve muhakemeyi
yasaklamak oldu.”5
Voltaire’in dediği gibi,
ve kanıtlıyor”6du. Nitekim,
eleştirileri ile madde madde
vardığı
apaçık
sonuç
“materyalizm” ve “laikliktir”.

Meslier “tartışıyor
Meslier, kuvvetli
ilerlemektedir ve
ise
“halkçılık”,

“Dinin önemine ve hukukuna inanan bir
hükümdar, bu dinin rahiplerinin emirlerini
saygıyla kabul etmeye ve bu emirlere bizzat
tanrısallığın emirleri gözüyle bakmaya vicdanen
zorunlu değil midir?”13

“Evren asla bir eser değildir; evren bütün eserlerin
etkenidir, kapsadığı varlıkların tümü bu etkenin
zorunlu eserleridir ki bazen onun hareket biçimini
bize gösterir.”7

Bütün bu tespitlerden sonra Meslier,
hükümdarlara uzunca bir öneride bulunmaktadır.
Ki, bu pasajda Meslier, halkçı ve laik yönünü iyice
belirginleştirmiştir. Üstelik, tespit ve önerilerinin,
bugün dahi pek çoklarınca kabul edilmesi ve
kavranmasının güç olduğuna her gün yaşayarak
şahit olmaktayız. Ancak Meslier’in hükümdarlara
önerilerinden de kısa bir alıntı yapmamız yerinde
olur:

Meslier’e göre inanç öznel bir kavramdır.
Herkesin tanrı algısı, din anlayışı ve inancı
farklıdır. “Yeryüzünde Tanrısı hakkında aynı
fikirlere sahip olan ya da olabilen iki kişi yoktur.”8
Bu görüşten hareketle Meslier, adım adım laik
düşünceye yaklaşmaktadır.

“Hükümdarlar!
Rahiplerinizin
ahmakça
kavgalarına katılacağınıza, bütün uyruğunuzun bu
dünyadaki mutluluklarıyla meşgul olunuz. […]
Onları adilce yönetiniz, kendilerine iyi yasalar
veriniz, özgürlüklerine ve mallarına dokunmayınız,
eğitimlerini
gözetiniz,
çalışmalarında
yüreklendiriniz, yeteneklerini ve erdemlerini
ödüllendiriniz, edebe aykırı hareketi uzak
tutunuz.”14

Akıl yürütmelerle dolu bir eser ortaya
koyan Meslier, inanç uğruna aklını kurban
etmeyeceğini açıkça dile getirmiştir. Ona göre,
iyiyi ve kötüyü ayırt edebilecek yegane araç
akıldır.9
Ayrıca
Meslier’in
kitabının
son
bölümlerinde laik görüşü iyice belirginleştiren çok
önemli tespitler bulunmaktadır. Meslier’in bu
tespitlerini, herhangi bir yorum yapmadan
doğrudan alıntılamak ve yorumu siz okuyuculara
bırakmak istiyorum:

Meslier’e göre “din bir alışkanlıktır”15 ve
“Bir çok zevat vardır ki, inançlarının temellerinin
yıkıldığını gördükten sonra bile en açık gerçekleri
çiğneyerek yine inançlarına dönerler.”16

“Kurnaz, açgözlü ve bozuk ahlaklı yasa koyucular,
dünyanın her yerinde milletleri boş masallarla
uyutmayı, onlara gerçekleri öğretmekten, akıl ve
zihinlerini geliştirmekten, özel ve gerçek
nedenlerle erdeme yönelmekten, onları doğru bir
şekilde yönetmekten daha kolay buldular.”10

Bu nedenle Meslier, kitabının sonunda
şöyle demektedir:
“İlahiyat, ‘Pandora’ kutusudur. Bunu tekrar
kapatmak mümkün değilse, herhalde bu çok
uğursuz kutunun açılmış olduğunu hatırlatmak
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yararlıdır.”17 Nitekim, Meslier bu bilinçle hareket
etmiş, ve Vasiyetname’sini Pandora kutusunun
açıldığını hatırlatan bir çağrı olarak kaleme
almıştır.
Yazımızı bitirirken Voltaire’in aktardığına
göre Meslier’in Vasiyetname’si için dile getirdiği
şu temennisine yer verelim:
“İnsanların hatalarını, yolsuzluklarını, boş
öğünmelerini, deliliklerini ve yaramazlıklarını
gördüm ve anladım. Onlardan nefret ederim,
onları hakir görürüm. İnsanlara acımaktan da geri
duramam. Yaşarken bunu söylemeye cesaret
etmedim. Ancak hiç olmazsa ölürken ve öldükten
sonra bunu söyleyeceğim. Bunun bilinmesi içindir
ki, düşüncelerimi yazılı hale getiriyorum. Bunu
yapıyorum, ta ki bunu görecek, beğenirlerse
okuyacak olanların tümüne, gerçeğin tanığı
hizmetini görsün.”18
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s.56
1

2

A.g.e., s.57

3

A.g.e., s.52

4

A.g.e., s.83

5

A.g.e., s.88

6

A.g.e., s.56

7

A.g.e., s.119

8

A.g.e., s.245

9

A.g.e., s.266

10

A.g.e., s.219

11

A.g.e., s.290

12

A.g.e., s.293

13

A.g.e., s.343

14

A.g.e., s.384

15

A.g.e., s.274

16

A.g.e., s.226

17

A.g.e., s.402

18

A.g.e., s.61

90

ANLIK, Temmuz-Ağustos 2017

ŞEHİT BİR ÖĞRETMENE AĞIT
Haziran çocuklarınıza
Belki uçurtmalar getirir öğretmenim
Horoz şekerleri, siyah zeytin
Sarı sıcak bir yaz…
Kim bilir…
Gün doğumuna karşı dört nala
Nasıl çılgın bir çiçek cümbüşü,
Sonra kedilerden bahsedersiniz öğretmenim,
Sonra taze çimen kokuları ve gökkuşağından…
Gülüşünüzdeki sihir sonra
İnsana bir çiçeği
İnsana Akdeniz’i hatırlatan…
Nenni de nenni de nenni de nenni…
Bu dağlar ışığı bilmez ki öğretmenim
Öyle koyudur hayaletlerin dumanı
Sıra sıra dizilmiş bu cehennem düzlüğünde
Nice genç kızlık anıları ile dağılır gider aydınlık.
Bu dağlarda bomba sesleri yankılanır
Müzik bilmez bu dağlar öğretmenim
Rast gelinmemiştir daha
Bir flüt, bir piyano hele ki bir sopranoya…
Kardeşlik türküleri işitilmez burada
Hem zaten,
Celladın iki kızıl, iki kanlı, iki dehşetli eli
Sımsıkı yapışmışken boğazına
İnsan türkü söyleyemez ki

Şenay Aybüke YALÇIN
1994 - ∞

Nenni de nenni de nenni de nenni…
Görünce tanırım karanlığı
Ve aydınlığı ve sevdayı öğretmenim
Ve bilirim kötülük barınmaz müziğin
Değdiği alkan dolu bir insan yüreğinde…
Ve anlarım uçurtmalardan,
Horoz şekerinden ve zeytinden,
Ve çimenden
Ve kedilerden, ve gökkuşağından…
Lakin anlamam bir öğretmen
-kuş değil, başak değilNeden vurulur öğretmenim?..
Nenni de nenni de nenni de nenni…

Muharrem ANIL
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