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9-10 bin vuruşluk bir yazıda, uluslararası bir konsorsiyumun desteklediği CHP adayının seri şekilde
söylediği yalanların analizini yapmak imkânsız.
Çünkü sadece bu yalanları alt alta dizip yazmaya
kalksak yazı biter. Ancak bu yalanları neden söylediğini ve seçmeninde nasıl olup da bir karşılık bulabildiğini ele alıp inceleyebiliriz.
Venezüela’nın ABD destekli Guaido’su gibi,
bir anda karşımıza çıkarılan CHP adayı, bugün
çoğunu hatırlayamadığımız sayısız yalan söyledi.
Bunların kimisi ufak çaplı (“Bana çay getiren adamı
sürmüşler”), kimisi de devlet kurumlarını işe karıştıracak kadar (olmayan Sayıştay raporu gibi) iri yarı
yalanlardı. Bence bu yalan stratejisini iki başlıkta ele
almak mümkün.
Birincisi, adaya tanınırlık sağlamak. CHP’nin
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart’tan
sonra CHP bülteni Sözcü’ye verdiği bir röportajda,
bu şahsı aday göstermeye karar verdiklerinde, tanınırlık oranının yüzde 16 olduğunu söylüyordu. Az
tanındığı için kendisine karşı önyargılar da azdı. Bu
bir avantajdı ama tanınma sorununu çözmeye yetmiyordu. Adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşturup
(Canan Hanım’ın kendi sözleriyle) önemli ölçüde
tanınmasını sağladılar. Ama hala yetersizdi.
Binali Yıldırım gibi ismi dev projelerle özdeşleşmiş bir adayın karşısına, küçük bir ilçenin, bilinmeyen ismini projelerle çıkaracak halleri yoktu. Bu
işe yaramazdı. Gerekli olan adayın sürekli gündemde kalması, sürekli ondan söz edilmesiydi. Yalan bu
aşamada devreye girdi. CHP’nin plastik adayı, dozu
giderek artan yalanlarını piyasaya sürmeye başladı.
Her gün birkaç yalan söyledi. Karşı tarafı sürekli
kendi yalanlarını çürütmeye mecbur bıraktı.
Siz bir yalanını çürütmek için, kanıtları arayıp bulup yayınlayana kadar o yenisini söylemiş
oluyor, siz de kendinizi bu yeni yalanın kanıtını
aramaya sürüklenmiş halde buluyordunuz. Böylece
bütün medya, siyasiler, devlet kurumları, köşe
yazarları, sosyal medya ve yabancı basın plastik
adaydan söz eder oldu. Daha altı ay önce kimsenin tanımadığı bu şahıs, ABD medyasında yazısı
yayınlanan bir figür haline geldi. Bizzat rakiplerine
kendi reklamını yaptırdı. Bugün Google’a Binali
Yıldırım yazınca yaklaşık 50 milyon, bu şahsın
adını yazınca 64 milyon sonuç çıkıyor.

Mağduriyet algısı

İkinci amaç ise mağduriyet algısını sürekli
güçlendirmek ve gündemde tutmaktı. Kabaca söylersek seçmende “Gördünüz mü, hepsi birden bana
saldırıyor” algısı yaratmak istiyordu. Oysa bu ortamı
yaratan bizzat kendisiydi. Örneğin, CNN’de katıldığı program sonrası “Beni çeken kameramanları işten
attılar. CNN birkaç gün içinde cevap vermezse bu
durumu kabul etmiş olur” diyerek CNN’i kurumsal
açıklama yapmak zorunda bıraktı. Arada geçen
sürede de kamuoyu ilgisi yine onun üzerinde kalmış
oldu. Aynı şekilde, Binali Yıldırım’la ortak canlı
yayında, sorulan sorulara hiçbir cevap vermeyip
yalan söylemekle yetindi. Anadolu Ajansı (AA)
ve Sayıştay’la ilgili söylediği iki iri yalan sonrası,
her iki kurum da açıklama yapmak zorunda kaldı.
Burada CHP kurmayları devreye girip AA ve
Sayıştay’ın siyasete müdahil olduklarını sert bir dille
seslendirdiler. Sonuç? Plastik aday yine “mağdur”,
devlet kurumları da onunla uğraşıyor algısı.

Bir asırdır yalanla yaşıyorlar

Ordu valisine ettiği hakareti bile tersine çevirip
bu algıyı sürdürdü. Hatta “Vali bana tuzak kurdu,
özür dilesin” pişkinliğine kadar vardırdı. İşin içine
annesini de katınca, taraftarları hakareti görmek
yerine neden VIP’ten alınmadığına kızdılar. Buna
kimi yazarlar da katkı sundu tabii. Mesela “Sarraf’ın
eşi Ebru Gündeş’i bile VIP’ten geçirdiniz, onu
neden almadınız?” minvalinde, hem mağduriyet
algısını güçlendirecek, hem de en alakasız kişilerin ismini ısıtıp piyasaya sürerek eski bazı algıları
canlandıracak köşe yazıları yazıldı. Cumhurbaşkanı
ve İçişleri Bakanı da doğal olarak devletin valisini,
polisini savununca “en üst düzeyden bana saldırı”
algısını yaymaya devam etti. Söylediği en kısa ve
fıkra gibi olan yalan ise “Ben yalan söylemem”
oldu. Peki, bu şahıs jestleriyle, mimikleriyle, yüzünün kızarmazlığıyla, profesyonelce (yani bu işin
eğitimini almış olarak) yalan söylüyor da, seçmeni
olan kitle bu kadarına nasıl inanıyor?

DEVAMI 4’TE

MURSi’NiN ŞEHADETi VE

YAKTIĞI DİRİLİŞ
MEŞALESİ
Özellikle Müslüman Kardeşler gibi geçmişten beri meşru alanda siyaset yapan bir anlayışın seçim
kazanarak iktidara gelmesi Körfez’deki rejimler tarafından tehdit olarak görüldü. Müslüman
Kardeşler’in ve dindar bir başkan olarak Muhammet Mursi’nin başarısı, onların ülke içerisinde ve
toplum nazarındaki meşruiyetini temelden sarsacak bir potansiyele sahipti. Körfez’deki Arap siyasi
elitlerin Mursi mitinden kurtulduklarını söyleyerek skandal ifadelere imza atmaları bundan.

M

uhammet
Mursi, pazartesi günü mahkeme salonunda
savunmasını
yaparken
beklenmedik ve hala nasıl olduğu
net olarak bilinmeyen bir şekilde
ruhunu teslim ederek şehit oldu.
Onun bir mahkeme salonunda vefat
edecek noktaya gelmesi aslında 6
yıllık garabetler zincirinin bir sonucudur. Bu garabetler zinciri onun
ölümünün arkasındaki sır perdesini
daha da karmaşık hale getirmektedir.
Dünyada hemen hemen hiç kimse
onun normal bir şekilde öldüğüne
inanmamaktadır. Peki onun ölümünü
bu kadar gizemli kılan husus nedir?
Mursi, Mısır ve bölge için ne anlam
taşıyordu? Bu soruların cevapları, aslında bugün yaşananların ne
anlama geldiği konusunda açıklayıcı
olacağı gibi önümüzdeki günlerde bizi
nelerin beklediğini anlamak için de
önem arz etmektedir.
Aslen makine mühendisi olan

Açık oturum
formatı ve
yeni siyasi
sitem
DR. YUSUF ÖZKIR
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Muhammet Mursi, dünyanın en
önemli üniversitelerinden biri
olarak kabul edilen Kaliforniya
Üniversitesi’nde doktora derecesini
almış ve akabinde ABD’de çeşitli
üniversitelerde dersler vermiştir.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay
Ajansı’nda (NASA) çalışarak uzay
mekiği motorlarının geliştirilmesinde ciddi katkılar sunan Mursi, 1985
yılında Mısır’a dönerek burada akademik hayata atılmıştır.

için özel gayret gösterilmiş ve siyasi
alanın dışına itilmeye çalışılmıştır.
Mursi, özellikle Arap Baharı
öncesinde siyasi alanda faaliyet
gösteren Ulusal Değişim Derneği ve
Mısır Değişim Derneği’nin kurucu
üyeliğini yapmıştır. Bu faaliyetleri, Mursi’nin değişim taleplerinin
aslında Arap Baharı’ndan çok daha
öncelere uzandığını göstermektedir.
Bunun yanı sıra Reformist Yargı
Hareketi’ni desteklediği için tutuklanan Mursi, 7 ay hapis yatmıştır.
Davaya adanmış hayat
2010 yılında Müslüman Kardeşler’in
sözcülüğünü yapan Mursi’nin cesaBununla beraber ülkesinin
reti ve fedakarlığıyla ülkede tanınıriçinde bulunduğu siyasi durumdan
lığı giderek artmış, öyle ki 25 Ocak
duyduğu rahatsızlık ve bu konuda
Devrimi’nden hemen önce Mübarek
bir şeyler yapma arzusu, onu siyasi
tarafından tehdit olarak görülmüş
hayatın içine çekmiştir. Bu amaçla
ve tutuklanmıştır. Mursi, devrim
seçimlerde aday olan Mursi, 2000başladığı zaman Müslüman
2005 yılları arasında milletveKardeşler’in sözcüsü olarak
killiği yapmıştır. Bu dönemde
gösterilere katılacağını açıközellikle hitabet yeteneği ve
lamıştır. Bu ifade sebebi ile
yaptığı sert eleştiriler ile
Müslüman Kardeşler’in
sürekli gündeme gelmişliderleriyle beraber
tir. Nitekim kendisinin
Gökhan Bozbaş
tutuklanarak hapse
tekrar seçilmemesi

Zımmî
M. TACEDDiN KUTAY
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atılmıştır. Cezaevlerinden kitlesel
firarların yaşandığı devrimin en
hararetli günlerinde kaldığı cezaevinden çıkmış, fakat bu durum daha
sonra firar olarak değerlendirilerek
idama mahkûm edilmesine gerekçe
olarak sunulmuştur.

İhvan korkusu

Bununla beraber 25 Ocak
Devrimi’nin başarıya ulaşması ve
Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra Mısır’da çok sancılı bir
süreç başlamıştır. Çöken siyasal
sistem içerisinde devrimci güçler
ve ordu arasında sürece dair yol
haritasının nasıl olması gerektiği
hususunda ciddi bir çatışma ortamı
doğmuştur. Devrime kadar yasaklı
olan Müslüman Kardeşler ve onun
sözcüsü Muhammet Mursi, bir anda
ülkenin ve dünyanın gündemini
meşgul eden bir pozisyona gelmiştir.
Müslüman Kardeşler ilk önce parlamento seçimlerine girmiş ve meclis
çoğunluğunu elde etmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi
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Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimleri
her ne kadar yerel
seçimin bir parçası
olsa da 31 Mart öncesinden beri daha
büyük bir ölçekte tartışıladurdu. Bir
yanda Cumhur İttifakı bu süreci bir beka
seçimi olarak yorumlarken diğer yanda
da aslında bir belediye seçimine bu denli
müdahil olmaması gereken uluslararası
ve ulusaşırı oluşumlar millet ittifakına
destek verdi. İlginçtir, “AK Parti neden
bir yerel seçime bu kadar anlam yüklüyor” diye soranlar PKK ve FETÖ neden
bir yerel seçim için bu kadar mobilize
oldu sorusunu sormaktan kaçınmaktadırlar. Evet gerçekten de sadece İstanbul’un
ulaşım ağını kimin planlayacağını, parkını bahçesini kimin düzenleyeceğini,
çöpünü kimin toplayacağını oylamışsak
neden bu iki terör örgütü bu denli heyecanlılar, neden bu denli seferber oldular?
Neden bugüne kadar HDP ve öncüllerinden başkasına oy istememiş olan PKK,
CHP için oy ister?

CHP Kandil sorumlusu

Daha 31 Mart seçimleri öncesinden
Murat Karayılan’dan Duran Kalkan’a
kadar pek çok örgüt yöneticisi CHP’nin
Kandil seçim sorumlusu gibi çalışmaya
başladı. Örgütün bu tutumu 23 Haziran
seçimlerine giden süreçte de sürdü. En
son 13 Haziran’da örgütün Kandil’deki
yöneticilerinden Mustafa Karasu tüm
Kürtleri Cumhur İttifakına karşı durmaya çağırdı. 31 Mart seçimlerinde doğu
ve güneydoğuda Ağrı’dan Şırnak’a
kadar pek çok belediyede çağrılarına
karşılık bulamayan PKK şansını bir
de İstanbul’daki Kürt seçmenler üzerinde denemekte. Karasu’dan bir gün
önceyse Kandil’deki bir diğer örgüt
yöneticisi Duran Kalkan’ın çağrısı gelmişti. Örgütün Almanya’da çıkardığı
gazetesinde Selahattin Erdem mahlasıyla bir yazı yazan Kalkan, Hakurk’ta
ilerleyen Türk ordusunu durdurmak
için AK Parti’nin İstanbul seçimlerini
kaybetmesi gerektiğini iddia etmekteydi. Hatta sadece Hakurk değil, Türk
ordusunun Afrin’den itibaren örgüt
yönetimindeki pek çok alana karşı
giriştiği harekatların karşılığını PKK
İstanbul seçimlerinde verme niyetinde.
Nitekim söz konusu yazının başlığı da
zaten “Efrin ve Bradost İşgalcilerini
İstanbul’da Yenmek” idi. Evet, PKK
Suriye ve Irak’ta elinde tutup Türkiye’ye
karşı harekat merkezi olarak kullandığı
bölgelere yapılan operasyonlardan dolayı
çok darbe aldı ve bu darbenin karşılığını
İstanbul seçimlerini kaybettirerek vermek istemekte.
Ama PKK’nın bu desteği sadece
PKK’nın tek yanlı bir okumasından
kaynaklanmamakta. Açıkçası PKK,
CHP’den yüz bulmakta. Nitekim 23
Haziran’da tekrar seçimlerinin yapılacağı İstanbul’un CHP İl Başkanı
Kaftancıoğlu, PKK kurucularından olup

Star

Sadece şöyle bir sosyal medya taraması bile özellikle genç CHP seçmenleri
arasındaki radikalleşme potansiyelini ve
dahası trendini gözler önüne sermek için
yeterlidir. Örneğin gençler tarafından
yoğun rağbet gören online sözlüklerde,
sosyal paylaşım sitelerinde CHP’li isimlerin PKK’lılara yönelik olumlu ifadeleri
hakkındaki yorumlara bakılabilir.

Birbirlerini kullanıyorlar

İlginçtir, “AK Parti neden bir yerel seçime bu kadar anlam
yüklüyor” diye soranlar PKK ve FETÖ neden bir yerel seçim için
bu kadar mobilize oldu sorusunu sormaktan kaçınmaktadırlar.
Sahi, neden bugüne kadar HDP ve öncüllerinden başkasına oy
istememiş olan PKK, CHP için oy istemektedir?
ölümüne kadar örgütle bağını sürdürmüş
Sakine Cansız’ı devrimci biri olarak
niteleyip ölümünü insanlık için bir kayıp
olarak değerlendirmiştir. Söz konusu il
başkanının açıklamaları ise cumhuriyetin
kurucu partisi, Atatürkçü olarak bildiğimiz CHP tarafından tek bir itirazla karşılanmamıştır. Üstelik bu sessizlik sadece
CHP ile de sınırlı kalmamıştır. İttifakın
küçük ortağı, milliyetçilik dendiğinde
mangalda kül bırakmayan İyi Parti itifak
ortağının PKK güzellemeleri karşısında
tabiri caizse kafasını kuma gömmüştür.
Ne tek bir CHP’li ne de İyi Parti’li isim
bu derece üst düzey CHP’li bir siyasetçinin terör örgütü kurucusu lehine açıklamalarını kınamıştır. Devlete “seri katil”
deyip örgüt yöneticilerini yüceltmek
bu iki parti için artık önemsiz bir detay
olagelmiştir. Amaç iktidar olunca, o yola
götürecek tüm araçlar meşrulaştırılmıştır.

Y-CHP daha işlevsel

Aslında PKK’nın CHP’ye nasıl
baktığını anlamak, nereden cesaret
alarak CHP’ye oy istediğini görmek
için CHP’nin son bir iki yılda çok fazla
sayıda umut verdiğini görmek gerekir.
PYD’nin İstanbul Beşiktaş’a kadar
intihar bombacıları gönderebildiği bir
dönemde CHP’nin en üst yetkilileri
tarafından “PYD bize mi saldıracak”
denmiş, Türkiye’nin PKK’nın merkezi
Kandil’e yönelik operasyonlarına yine
CHP’li isimler tarafından “Kandil’de

Doç. Dr. Hüseyin Alptekin
İstanbul Şehir Üniversitesi

terörist yok” gibi eleştiriler getirilmiştir.
Esasında bugün “kimse CHP ile terörü
yan yana kullanamaz” şeklinde çıkışlar
yapan CHP’li isimlerin önce dönüp
aynaya bakması ve hangi partililerin
bu örgüte nasıl umut saçtığını görmesi
gerekmektedir. Ancak PKK’ya umut
ışığı olan partili ve yetkili bu kişiler
kamuoyu önünde uyarılmadığı gibi tersine parti tarafından taltif edilmektedirler.
Toplumun geniş bir kesiminde yeni CHP,
kısaca Y-CHP olarak anılan bu fraksiyon
PKK tarafından HDP’den daha işlevsel
bir siyasi oluşum olarak görülmeye başlanmıştır.
Kısaca özetlemek gerekirse
PKK’nın CHP aşkı platonik bir aşk
değildir zira pek çok CHP’li ismin
yukarıda örnek gösterilen demeç ve
açıklamarında görüleceği üzere CHP
PKK’ya umut veren davranışlar içersinde bulunmuştur. Sonuç olarak CHP’nin
genel başkanlıktan il başkanlığına kadar
parti üst kademelerinde yer alan pek çok
ismi, bilerek veya bilmeyerek CHP’yi

örgüt için cazip bir parti haline getirmiştir. Dahası, bu tür demeçlerin parti
içinde rahatsızlık doğurmaması PKK’yı
daha da ümitlendirmiş, CHP’ye destek
vermesine, yine örgüt yöneticisi Duran
Kalkan’ın deyimiyle bu desteğe karşılık
CHP’ye sorumluluk yükleme iddiasında bulunacak kadar ileri gitmesine yol
açmıştır. Ve CHP sırtına bir kene gibi
yapışan PKK’ya rağmen neden hala
örgüte sempati mesajları yollayan temsilcilerine itiraz etmemektedir? Bu sorunun
kolay bir cevabı yok. Belki cevabı kolay
ama yüzleşmesi zor bir soru bu.
PKK’nın CHP’ye bir kene gibi
yapışmasının, maalesef, 23 Haziran
İstanbul seçimlerinin ötesinde sonuçları
olacağı şimdiden görülmektedir. Zira
CHP içinden belirli isimlerin örgüte yeşil
ışık yakan tutum ve söylemleri sadece
parti elitleriyle sınırlı kalmamakta, parti
tabanına da oldukça yanlış ve tehlikeli
bir mesaj göndermektedir. Nitekim parti
üst kademelerinden bu tarz söylemlere
maruz kalan özellikle genç CHP seçmenleri, örgüte yeşil ışık yakan parti
elitleri için “asıl hedef Erdoğan, onu
indirmek için her yok mübahtır” tarzı bir
noktaya savrulmaya başlamıştır. Hatta
çabuk bir sosyal medya taramasının
gösterebileceği gibi Türkiye’nin PKK
ile mücadelesinde, PKK’nın kullandığı
tabirle “anti-faşist blok” söylemi içerisinde PKK tezleriyle konuşan CHP
seçmenlerinin sayısı giderek atmaktadır.

CHP’nin karnesi Türkiye toplumu
hafızasında pek iyi değildir. CHP bir yandan Kürtler ve dindar kitleler gibi ülkenin
periferisinde kalmış kesimler için ötekileştiren, dışlayan bir aktör olarak görülürken bir yandan da demokratik siyasetin
en büyük engeli olmuş darbelerin yanında
yer almış bir parti olarak görülmüştür.
Askeri vesayetçiydi, tek tipçi bir haliyle
hafızalarımızda yer alan CHP bu açılardan sıklıkla eleştirilegelmiştir. Ancak yeni
CHP tabiri caizse eskisine rahmet okutan
bir hale doğru evrilmektedir.
Sonuç itibariyle PKK için CHP,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmek için
bir araçtır. Ancak unutulmamalı ki PKK
için İstanbul seçimleri sadece bir başlangıç, örgütün CHP’den bir yerel seçim
sonucunu aşan, çok daha büyük beklentileri var. Ve CHP kendi içinden PKK’ya
zeytin dalı uzatan isimlere yönelik
sessizliğini korudukça bu beklentiler artmaktadır. Şu anki durumu önümüzdeki
seçimler için zaruri bir koalisyon olarak
gören CHP’liler varsa şunu hatırlatmakta
fayda var. Askeri vesayeti besleyen ve
amacını aşan bir söylem olarak kullanılsa da bunca yıl dillendirilen “Mustafa
Kemal’in askerleriyiz” sloganlarının
yerini yakında farklı örgütlerin gerillasıyız şeklinde yeni sloganlar alabilir.
Bu konuyla ilgili hemen her yazımda belirttiğim gibi PKK’nın HDP’yi
tükettiği, çıkış yolu aradığı bir anda bu
çıkış yolu kendisini cumhuriyetin kurucu
partisi olarak tanımlayan CHP olmamalı.
PKK, HDP’nin üzerine bir kara bulut
gibi çökerek bu parti üzerinden Kürt
meselesini bir diyalog içinde çözme
planlarını sona erdirdi. PKK, HDP’ye
müstakil bir siyasi aktör olarak bakmadığı gibi partinin teşkilat kadrosunu
örgüt emirlerine memur kıldı. Seçilmiş
belediye başkanlarını örgüt hiyerarşisine
bağladı. HDP tecrübesinin gösterdiği
üzere PKK’nın açıktan veya örtülü irtibat kurduğu siyasi partiler uzun vadede
bu birliktelikten kaybeden taraf olarak
çıkmışlardır. PKK’nın HDP’yi tükettiği
noktada Murat Karayılan CHP’ye oy
istiyorsa, Duran Kalkan CHP’ye sorumluluk yükledik, AKePe’yi İstanbul’da
yeneceğiz diyorsa, burada vatansever
CHP’lilerin bir durup düşünmesi ve
partilerinin halihazırda geldiği noktayı
sorgulamaları gerekmektedir. Seçimler
kazanılır, kaybedilir, cumhurbaşkanları
değişir, ama yüzleşilmediği taktirde bu
tür bir örtülü ilişki CHP’nin tarihinde
daha önce olmayan türde bir leke bırakır.
@husalptekin
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MİLLİ İRADE
KARŞISINDA CHP

CHP’de sağ-muhafazakâr aday tercihine karşı gözlemlediğim üç pozisyon var. Bir tarafta buna mecburuz,
sosyolojik üstünlüğün karşı tarafta olduğunu kabullenip siyasetimizi buna göre şekillendirelim diyenler var.
Diğer tarafta iktidarı ele geçirene, AK Parti’yi indirene kadar takiye yapalım, daha sonra bildiğimizi okuruz diyenler var.
Üçüncü tarafı ise kendi bildiğimiz gibi siyaset yapalım, kaybedersek de böyle kaybedelim diyen romantikler...

C

HP’nin ne olduğuna yönelik
tartışmaların sonu gelmez:
CHP sağda mıdır solda
mıdır? CHP sosyalist midir
değil midir? CHP milli midir
değil midir? CHP özgürlükçü müdür değil
midir? Bu soruların önemi laik siyaset
yelpazesinde yer alan sosyalist, milliyetçi
ve liberal ideolojik damarların bir şekilde
CHP ve kurucu ideolojisi Kemalizm’le
yüzleşerek kendilerini tanımlıyor olmalarında yatmaktadır. Seküler siyasetin pek
itibar etmediği, muhafazakâr bir çağrışıma
sahip “milli irade” kavramı bu tartışmalarda pek bir yekûn teşkil etmez. Milli irade
en fazla laik cumhuriyetin padişaha karşı
‘halk’ tarafından kurulduğu mitinde kendisine yer bulur. Monarşi-karşıtı bir işlev
görmenin ötesinde halk iradesi kavramı
pek bir ağırlık taşımaz. Keza halk bir özne
değil, ‘çağdaşlaştırılmayı’ bekleyen bir
nesneden başka bir şey değildir. Halkın
ne düşündüğünün pek bir önemi yoktur.
Halktan beklenen sorgusuz sualsiz elitleri
takip etmeleridir. Onlar için neyin iyi olduğunu elitler bilmektedir.
Pratikte Cumhuriyet elitleri, milli egemenlik düsturuna göre devlet ve toplum
şeklinde ikiye bölünen siyaset alanında
devlet iktidarına ipotek koymuş, devleti
adeta kendi özel mülkleri olarak görmüştürler. Devletin karşısında halk, talepleri
dikkate alınan ve kendisine hizmet edilen
bir aktör olmaktan ziyade devlete biat
etmesi beklenen edilgen bir yığın olarak
algılanmıştır.

CHP milli iradeci mi oldu?
O halde CHP’nin tarihsel olarak
milli iradeyle başının pek hoş olmadığını
söyleyebiliriz. Açacak olursak, milli irade
ya da milli egemenlikle ilişkisi bakımından CHP’nin üç döneminden bahsetmek
gerekir. 1950’lere kadar CHP milli iradeyi
askıya almıştır. Bunun en açık göstergesi
tek-parti yönetimidir. Tek-parti yönetimi
milli iradeye siyasette hiçbir söz hakkı
tanımamıştır. Serbest seçimlerin olmaması
ve CHP dışında bir partiye hayat hakkı
sunulmaması başlı başına bu durumu orta-

ya koymaktadır. Milletin talepleri siyaseti
belirleyecekken, devletin milletten talepleri
siyaseti belirler hale gelmiştir.
1950’den sonra ise CHP siyaseti milli
iradeye yaslanarak iktidara gelmeye çalışan
siyasi partilerin hareket alanını daraltma
ve gerektiğinde onları yok etme amacıyla
hareket etmiştir. Demokrat Parti, Adalet
Partisi, Anavatan Partisi, Milli Görüş partileri ve hatta Kürt partileri CHP siyasetinin
milli irade karşıtlığından nasibini almıştır.
CHP’nin neden bu denli milli irade karşıtı
olduğunu anlamak zor değildir. Toplumu
elitler ve millet şeklinde ikiye bölen ve
milleti pasif ve güvenilmez bir konuma
indirgeyen elitist siyaset devam ettiği sürece CHP siyaseti de iktidarını garanti altına
almaktadır.
Ancak biliyoruz ki Türkiye’de siyaset
son 17 yılda kapsamlı bir dönüşüme maruz
kaldı. Siyasetin zemini elitizmden milli
iradeye ya da daha bilindik bir ifadeyle
demokratik bir zemine kaydı. Ülkede
iktidarlar elitlere has bir pozisyonda olduklarına değil, milli iradeyi temsil ettiklerine
atıfla iktidarlarını meşrulaştırma noktasına
geldiler. Milletin talepleri siyasette merkezi
bir konum elde etti. Hatırlanacak olursa
eski dönemde bir hükümet laik rejime ve
Batı’ya bağlılığını ispatlayarak iktidarını
meşrulaştırmaya çalışırdı. Günümüzde
hükümetler ve siyasetçiler milli iradeyi
temsil ettikleri ve toplumun kültürel kodlarını taşıdıkları iddiasıyla iktidarlarını
meşrulaştırır hale geldiler. Demokrat Parti
çizgisindeki partiler için, mesela AK Parti
için bu pek enteresan bir durum teşkil
etmemektedir. Ancak bürokratik oligarşiye
ya da Batılı merkezlere yaslanarak iktidara
tutunan siyasi partiler için, özellikle de
CHP için bu çok enteresan ve kritik öneme
sahip bir duruma işaret etmektedir.
Makro bir perspektiften ele alındığında siyaset temelde siyasetin zemininin,
yani son tahlilde egemenin kim olduğunun
belirlenmesi mücadelesidir. Siyasi aktörler
bu zemini kendi iktidarlarını üretecek ve
sağlama alacak şekilde yapılandırmaya
çalışırlar. Elitizmin siyasete zemin teşkil
ettiği bir ortamda milli iradeye yaslanan

Doç. Dr. Ali Aslan
İbn Haldun Üniversitesi

partiler, meşru olduklarını ispatlamanın
ötesine geçemeyen bir siyaset üretirler.
Her hareketleri şüphe uyandırır, sürekli
baskı yerler. Türk siyasetinin meşruiyetini ispat etmeye çalışırken yorulan ve
yıpranan bir siyasetçiler ve siyasi partiler mezarlığı olduğunu söylemek abartı
olmaz. Kapatılan siyasi partileri ve asılan,
zehirlenen, itibar suikastına kurban giden
ve siyaset yapması yasaklanan siyasetçileri
gözünüzün önüne getirin. Otoriter olmakla
itham edilen AK Parti ve lideri Recep
Tayyip Erdoğan’nın daha 3-5 sene öncesine kadar meşruiyetini ispat etme mücadelesi verdiğini bir düşünün.

Mağlubiyeti yönetmek

Son dönemde CHP’nin artan bir şekilde milli iradeye atıfla siyasetini meşrulaştırma mücadelesi verdiğine tanık oluyoruz.
CHP artan bir şekilde milli irade ibaresini
kullanmaya başladı. 16 Nisan referandumunda belirginleşmeye başlayan bu süreç
31 Mart yerel seçimlerinden sonra giderek
yoğunlaştı. YSK’nın İstanbul seçimlerinin
yenilenmesi kararından sonra milli irade
söylemi zirve noktasına ulaştı. “Sandık
kutsaldır,” “millet iradesine ipotek konulamaz,” “milletin kararının önünde hiç kimse
duramaz” gibi geleneksel CHP siyasetiyle
bağdaştıramayacağımız sözleri, sloganları
sıkça duyar hale geldik. CHP’nin milli
iradeye atıfla siyasetini şekillendirmeye
ve kendisini meşrulaştırmaya çalışması devrim niteliğindedir. Bu durum bir
zamanlar laik elitist siyaset karşısında
çevre partilerinin verdiği mücadeleyi ve
pozisyonunu anımsatmaktadır. CHP neden
Ekmeleddin İhsanoğlu, neden Ekrem
İmamoğlu ve hatta neden Muharrem İnce

gibi figürleri vitrine sürüyor sorularının
cevabını burada aramak gerekir. Bu öyle
hızlıca “sağ-muhafazakâr seçmeni ayartmak için muhafazakâr ya da muhafazakâr
görünümlü adayları öne sürüyorlar” ifadesiyle açıklanamaz. Bu bir ayartma çabası
olmaktan ziyade milli irade siyasetine karşı
siyasi mücadelenin kaybedildiğinin ilanı
niteliğindedir.
Tam da bu yüzden muhalif cenahta
sağ-muhafazakâr aday tercihi alttan alta
sorgulanmaktadır. Burada benim gözlemlediğim üç pozisyon var. Bir tarafta demokratik siyasi şartlar altında buna mecburuz
ve sosyolojik üstünlüğün karşı tarafta olduğunu kabullenip siyasetimizi buna göre
şekillendirelim diyenler var. Yani yenilgiyi
kabullenenler. Diğer tarafta ise iktidarı ele
geçirene kadar ya da AK Parti’yi indirene
kadar takiye yapalım, daha sonra bildiğimizi okuruz diyenler var. Üçüncü tarafı
ise kendi bildiğimiz gibi siyaset yapalım,
kaybedersek de böyle kaybedelim diyen
romantik bir kesim uluşturuyor. Takip ettiğim kadarıyla ikinci pozisyonun, özellikle
muhalif kamuoyunu şekillendiren yazar-çizerler ve siyasallaşmış dar seçmen tabanında, çok daha ağır bastığını ifade etmem
gerekir. Bu kitle, siyasetin zemininin yeniden laik-elitist bir zemine çekilebileceğine
inanmakta.
Bunun büyük bir yanılgı olduğunu bu
sayfalarda çokça tartıştığımız için yeniden
ayrıntılı bir şekilde ele alma gereği duymuyorum. Sadece şunu söylemekle yetinelim:
Türkiye’de büyük bir sosyolojik dönüşüm
yaşandı. Tüm sorun ve eksikliklerine rağmen milletin büyük bir kesiminin ulaşmış
olduğu maddi gelişmişlik ve siyasi bilinç
düzeyi, milli irade siyasetinden başka bir
siyaset zeminine müsaade etmez. Geri
döndürülemez bir süreç yaşıyoruz. Bu
muhalif kitleyi cesaretlendiren ve böylesine ham hayal düşüncelere daldıran elbette
AK Parti’nin son dönemde eski formundan kısmen uzak olması ve kendi seçmen
tabanlarında ulaştıkları yüksek konsolidasyon düzeyi. Milli iradenin örgütlü yapısı
konumundaki AK Parti’nin zayıflamasının
milli irade siyasetini zayıflatacağına ina-

nılıyor. Oysa AK Parti’nin tökezlemesinin
başlıca sebebi uluslararası alandan yemiş
olduğu ağır ekonomik baskı ve milli irade
siyasetine eskisine nazaran yeterince sahip
çıkamaması. Yani sorun AK Parti’nin siyasi anlayışında değil, bu anlayışın gerektiği
gibi pratiğe dökülememesinde.

Takiyeciler ve romantikler

Bugün bu bahsi geçen muhalifler gidip nerdeyse hiçbir düşüncesine
katılmadıkları ya da hoşlarına gitmeyen söylemlerini yutkundukları
Ekrem İmamoğlu’na oylarını atacaklar. Şayet İmamoğlu seçimi kazanırsa,
İmamoğlu’nun kampanya sürecinde
birçok konuda yalan söylemiş ve takiye
yapmış olduğunu umacaklar. İmamoğlu
umdukları gibi yalan söylememiş ve takiye yapmamış ise hayal kırıklığına uğrayacaklar. Kandırıldıklarını düşünecekler.
Şayet İmamoğlu beklentilerini karşılarsa,
yani yalanlarında samimiyse, bu sefer de
İmamoğlu’nu nafile bir şekilde milletin
nazarında meşrulaştırma mücadelesine
devam edecekler. Elbette bu esnada büyük
bir yağmanın da başlayacağını –bu kitlenin içerisinde ideolojik kaygılardan ziyade
maddi kaygılarla hareket eden hatırı sayılır bir kesim olduğu gerçeğini görmezden
gelemeyiz– söylememiz gerekir.
Özetle, küçük zaferler elde edilebilir ancak ortada ne geçilecek bir
köprü ne de öyle kolayca kandırılacak
bir millet var. Millet sadece kırgın ve
kızgın. Dolayısıyla, CHP’nin yukarıda
bahsettiğimiz dönüşümünü, muhalefetin
17 yıllık yenilgi sürecini nasıl yönettiği
sorusu bağlamında ele almakta fayda var.
İmamoğlu’yla kazanmak, pek de hoşlanmadıkları Mansur Yavaş’la kazandıklarında olduğu gibi, muhalifleri şüphesiz tatsız
bir neşeye boğacaktır. Her adımda biraz
daha rakiplerine benzeyerek, kendi gerçekliğini maskeleyerek kazanmanın gerçekten kazanmak olup olmadığını kendi
içlerinde değerlendirecektirler. Ne diyordu bir filmde: “Uzun süre maske takarsan
altındaki kişiliği de unutursun.”
aliaslan79@gmail.com
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Yalan
dünyasının
konforlu hayatları

P

İlerici olmanın gerek şartı

Çok değil, altı yıl önceki Gezi ayaklanması sırasında
binlerce yalan dolaşıma sokuldu. Tank paletlerinin onlarca
insan ezdiğini, helikopterlerin parka havadan bomba attığını bile söylediler. Akla ziyan yalanlardı ama hepsine de
inandılar ve gönüllü yaydılar. 15 Temmuz darbesinin başarısız olacağı anlaşıldığında uydurulan köprüde asker kafası
kesildiği yalanı hala dolaşımda. Fotoğrafı dolaştırılan
asker bizzat çıkıp “Ben buradayım, yahu. İşte kanlı canlı
karşınızdayım” dedi ama kimin umurunda. Önemli olan
kullanışlı bir yalan bulup ona kendilerini inandırmalarıydı.
Çünkü kurdukları yalan dünya konforlu. Normal yollardan
iktidara gelmeleri mümkün değil. Türkiye’ye dair bir projeleri hiç olmadı ki çıkıp halka anlatarak oy istesinler. Olsa
bile yapabilecek kapasitede ne lider, ne de kadro çıkarabiliyorlar. Yıllardır Batı’nın verdiği direktiflerle yönetilmeyi
benimsemişler. Nasılsa ilerici, çağdaş Batı doğrusunu bilir,
formülü verirler biz de uygularız. Fikir üretmeye, proje
geliştirmeye gerek yok.
İş yapmaya da gerek yok. Özel kolejlerde rahatça
oku, bir üniversite bitir, devlette veya büyük şirketlerde
bir pozisyon kap. Babanın şirketinin devletten aldığı kaymaklı ihalelerle çocukluktan itibaren kalburüstü bir hayat
sür. Akşamları barda arkadaş çevrenle toplaşıp “Tayyip’e
küfür” ayinleri düzenle, “yobazlara” saydır. Yazın plajda
Atatürk imzalı dövmeni de sergiledin mi, oldu sana dört
dörtlük “ilerici”.
Böyle konforun bozulmasını kim ister?
Emperyalizme kafa tutmak, darbelerle, suikastlarla, ekonomik saldırılarla boğuşmak, bir yandan da halka hayalini
bile kuramadığı hizmetleri götürmeye uğraşmak pek zahmetli işler. Eski düzen geri gelsin, Batı aklıyla yola devam
edelim. Halk çalışıp borç faizlerini ödesin, çiftçilik yapsın,
bizim yaşam alanlarımıza da girmesin. Hele de öyle eşi
başörtülü cumhurbaşkanları, bakanlar filan hiç olmasın.

15 Temmuz ve solun iflası

Bu kitle bu kafadan asla çıkmayacaktır. Çünkü bu
kafa çok konforludur. Yalanlar da umurunda olmayacaktır.
Hatta mümkünse, hiç boşluk bırakmaksızın, karşı tarafı
kötüleyen yalanlar üretilmeye devam edilmeli, kimse de
itiraz etmemeli ve konforunu bozmamalı, yalan dünyayı
sarsmamalıdır. Kanıt mı istiyorsunuz? Şu ana kadar plastik
adayın söyledikleri arasında bozuldukları tek şeye bakın.
Belediye sosyal tesislerinde alkol vermeyeceğini ve kadınlara ayrı, erkeklere ayrı yüzme havuzları olacağını söylemesine köpürüp, isyan ettiler.
Yoksa bütün yalanlarına razılar, memnunlar ve hatta
destekliyorlar. Hiçbir ahlaki ilkeleri kalmadı, hiçbir etik
kuralı tanımıyorlar. 15 Temmuz darbecileri halkı havadan
bombalarken, karadan camilere saldırıp (o gece 60 camiye
saldırı oldu) müezzinleri döven bir kitleden söz ediyoruz.
Kazanmaya bile değil, kaybettirmeye odaklanmış, hipnotize bir yığın ve etrafına toplanan farklı farklı gruplar var
karşımızda. Laf anlatmaya çalışmak nafile.
Son olarak, eli CHP’ye oy vermeye gitmeyen, zamanında HDP’nin kuyruğuna takılmış ama şimdi HDP de
plastik adayın emrine girdiği için ortada kalan, küçük
bir sol azınlığın gerekçe arayışına değineyim. Çoğunu
eskiden tanıdığım bu çevrelerin yazdıklarından gördüm
ki, CHP’ye oy vermeyi açıklamak için kıvranıyorlar.
Bahaneyi de yine yalanda bulmuşlar. “Hayatta CHP’ye
oy vermem ama kazandığı seçimi elinden aldınız, sırf bu
yüzden oy vereceğim” diye yazıp çiziyorlar.
Sandığa operasyonu, oy hırsızlığını, organize yolsuzluğu, oyların yeniden sayımının gece yarısı operasyonuyla
engellenmesini görmeyip, yargı kararıyla seçim yenilenmesine güya hak gaspı kılıfı bulmuşlar. Ne diyelim? Türk
solu 15 Temmuz gecesi ölmüş, cenazesi ortada kalmıştı.
Bu zavallı gerekçeye kadar düştüklerine göre, artık mevtayı gömelim de ışıklar içinde uyusun.
@cengizalgan
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İki adayın birlikte çıktığı canlı yayın, gizli
görüşme skandalı ile etik bir yara almış olmasına
rağmen önümüzdeki seçimlerde de adaylardan
beklenecektir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi ile
birlikte girilen yeni siyasi rotada iki aday üzerindeki
canlı yayın baskısı giderek artma eğiliminde
olacaktır. Bu yüzden program başlangıç noktasını
oluşturması bakımından önümüzdeki sürecin köşe
taşlarından biri olmaya adaydır.

Cengiz Algan
Birinci sayfadan devam

lastik adayın söylediği hiçbir yalan ayaküstü
uydurulmuş değil. Hepsi bir ajans tarafından
düzenli olarak üretiliyor ve önceden çalışılmış
hareketler eşliğinde, aday tarafından piyasaya
sürülüyor. Biz gördüğümüze göre, elbette
kitlesi de yalanları görüyor. Fakat sesini çıkarmadığı gibi,
kendi cenahlarından biri en ufak bir itirazla yalana yalan
dediğinde, adeta ayaklanma çıkarıyor ve o kişiyi anında
linç edip susturuyorlar.
Mesela, plastik adayın eski ev arkadaşı Fatih
Portakal, valiye hakaret görüntülerini izlediğini söyleyince
kıyameti kopardılar. Yıllardır ayıla bayıla izledikleri bir
sunucuyu bile bir anda defterden silebiliyorlar. Çünkü
yalan dünyalarında gedik açılıyor, içeriye ışık sızıyor. İşte
asıl sorun da burada.
Bu kitle yalanın gönüllü alıcısı konumunda. Yeter ki
söyleyen kendilerinden olsun. Çünkü aslında bir asırdır
zaten yalan bir dünyanın içinde, adeta bir fanusta yaşıyorlar. Bir defa, kuruluştan bugüne asker-sivil bürokrasi
ve “Batıcı” İstanbul sermayesinin ilerici, geri kalan halk
kitlelerinin gerici olduğu yalanıyla yetiştiler. Kadın nüfusun başı örtülü yüzde 60-70’inin okullara girmesini yasaklayıp, sonra da “cahil” diye yaftaladılar ve buna yıllardır
inanıyorlar.
Dindarların “yobaz” olduğu, bilime inanmadığı, gelişmenin önünde engel olduğu illüzyonuyla bir asırdır yaşamaya, fikirlerinde en ufak bir değişiklik olmaksızın devam
ediyorlar. Çoğunluğu katı Kemalist olan Alevileri örneğin,
açıkça gladyo organizasyonu olan Maraş, Sivas, Çorum,
Madımak katliamlarını “yobaz” Sünni’lerin yapmadığına
bugün bile asla inandırmazsınız.
1960 darbesi öncesi Menderes’i devirmek için
“Öğrencileri kıyma makinelerinden geçirip hayvan yemi
yapıyorlar” gibi absürt bir yalana bile inandılar. Oy verdikleri partinin genel başkanı, kaset marifetiyle koltuğa
oturduğu 10 yıldan beri sayısız yalan söyledi. Birçoğuna
dava açıldı ve yalancılığı mahkemeler tarafından defalarca
tescillendi. Milyonlarca lira tazminat ödedi. Hatta para
yetmeyince milletvekillerinin cebinden “yalan tazminat
havuzu” oluşturuldu. Peki, kitlesinde bir değişiklik var
mı? Asla. Her hafta meclis grup toplantılarına katılıp, yeni
yalanları çılgınca alkışlıyor, üstüne de slogan atıyorlar.
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Açık oturum formatı
ve yeni siyasi sitem
Sunucu Küçükkaya’nın AK Parti muhalifi ve CHP yandaşı kimliği bilinmesine
rağmen ona güvenilmesinin böylesine gizli bir görüşme ile ihlal edilebileceği sanırım
AK Partili kurmaylar tarafından da düşünülmemişti. Etik kuralları ve eşitlik
prensibini açıkça diğer aday lehine ihlal eden bir yaklaşımdı bu tutum.
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Haziran’da yapılacak olan İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimi AK
Parti ve CHP arasındaki yoğun siyasi rekabetin dışında medya-siyaset ilişkisindeki incelikler bakımından da gündemdeki yerini koruyor.
16 Haziran Pazar günü FOX TV spikeri
İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde
Cumhur İttifakı adayı AK Parti’li Binali
Yıldırım ve Millet İttifakı adayı CHP’li
Ekrem İmamoğlu arasında yapılan canlı
yayından sonra yaşananlar bunu net
şekilde gösterdi.
İki adayın performansı, beklentilere
cevap verip veremediği, projelerini ne
ölçüde anlatabildiği gibi soruların yanında moderatörün tarafsız olup olmadığı
da öne çıkartılan sorular arasındaydı.
Açık oturumdan önce bir televizyon
programının seçmen davranışlarını
etkileme kapasitesine ne ölçüde sahip
olduğu çokça tartışılıyordu. Programdan
sonra ibrenin belirgin şekilde adaylardan
biri lehine dönüp dönmeyeceği merak
konusuydu. Bu bağlamda adayların göstereceği performans, içerik aktarımlarında
güven inşaasının oranı, inandırıcılığın
boyutu, beden dilinin kullanımındaki
dinamiklik, süreyi verimli kullanabilme
ve sözün söylenmesi esnasında yüze
yansıyan duygudaki samimiyet derecesi
önem kazanmıştı. Bu konularda en yüksek çıtayı yakalayan aday televizyonun
gücünden dolayı bir anda farklı bir pozisyona geçme şansına sahipti. İki tarafta
da beklentinin yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Programın format gereği
Lütfü Kırdar Kongre Merkezinde, bütün
televizyonların canlı yayınlayabileceği
şekilde yapılması; Türkiye genelinde
rekor seviyede izlenme oranına ulaşılması, evlerin yanısıra kahvehanelerde ve
parklarda maç seyreder gibi vatandaşlar
tarafından çekirdek çitlenerek izlenmesi
beklentiyi haklı çıkartmıştı.

Gizli görüşme skandalı

Programın ertesinde genel yaklaşım
futbol tabiriyle söylersek berabere bittiği
yönündeydi. Fakat tüm bunların detaylı
bir değerlendirmesi yapılamadan moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP adayının
programdan önce yaptığı yüz yüze görüşmenin deşifre edilmesi gündemi domine
etti. Bu görüşme sadece medya-siyaset
ilişkisinde iç içe geçmişliği ve birbirinden
beslenmeyi özetlemesi bakımından değil
aynı zamanda gazeteciliğin gerektirdiği
şeffaflıktan yoksun olması bakımından da tepkileri üzerine çekti. Sunucu
Küçükkaya’nın AK Parti muhalifi ve
CHP yandaşı kimliği bilinmesine rağmen
ona güvenilmesinin böylesine gizli bir
görüşme ile ihlal edilebileceği sanırım
AK Partili kurmaylar tarafından da düşünülmemişti. Etik kuralları ve eşitlik prensibini açıkça diğer aday lehine ihlal eden
bir yaklaşımdı bu tutum.
CHP adayı ile Küçükkaya arasın-

Deniz Baykal arasında
da Perşembe günü The
gerçekleşmesidir. AK Parti
Marmara Otelinde yapılan
ve CHP genel başkanları
görüşmenin kamuoyundan
değil iki partinin İstanbul
saklanması, içeriğe dair
Belediye Başkan adayları
halka bilgi verilmemekarşı karşıya gelmesine
si, Küçükkaya’nın ve
Dr. Yusuf Özkır
rağmen meselenin böyleİmamoğlu’nun programı
Medipol Üniversitesi
sine gündem olması hem
sunarken böyle bir şey
uzun süredir yapılmamış
olmamış gibi davranması
olmasından hem de televizyon perforhem gazeteciliğin etik ilkeleri bakımınmansının seçmen davranışlarını etkiledidan hem de kamuoyunun şeffaflık hakkı
ğinin bilinmesinden kaynaklanmaktadır.
bakımından sorunluydu. Bu yüzden de
ABD’deki örnekler de Türkiye’deki
ikili arasındaki görüşmenin detayları
örnekler de adayların içeriğe çalışmasıprogramın içeriğinin önüne geçti. Ayrıca
nın, süreyi verimli kullanıp kullanamaCHP adayının Küçükkaya ile görüştüdığının, giyim kuşamlarının, dinamik ya
ğü günlerde “Binali Yıldırım soruları
da edilgen olmalarının, makyaj ayarının
istemiş” şeklinde kamuoyuna yaptığı
açıklamanın tümüyle rakibini savunmaya ve yorgun olup olmamasının ekran performansını etkilediğini göstermektedir.
itmeye yönelik bir algı çalışması olduğu
Bu yüzden programdan önceki köşe yazıortaya çıkmış oldu. Binali Yıldırım’ın
program boyunca muhatabına bir kaç kez larının çoğunda bu türden hatırlatmalar
yönelttiği “yalan söylüyorsun” vurgusunu yapıldı iki tarafa da.
kullanmasını net şekilde doğrulayan bir
Format baskısı
başka örneği oluşturdu bu görüşme.
Görüntülere göre Ekrem İmamoğlu
23 Haziran’daki İstanbul seçimine
iddiasının aksine Küçükkaya ile hem
AK Parti ve CHP’nin olabildiğince önem
de gizlice görüşmüş. Böyle bir görüşme
vermesi hem açık oturumun formatına
yapılmış olmasına rağmen program esna- hem de adayların ses tonuna ve yüz
sında “Binali Yıldırım programdan önce
ifadelerine yansıdı. Bu yüzden belirli bir
soruları istemiş” yalanı dile getirilince
format baskısından bahsetmek mümmoderatörün toparlama amaçlı yaptığı laf kündür. Adayların birbirleriyle muhatap
dolandırmacası da seyircinin dikkatinden
olmadan sadece moderatörün sorduğu
kaçmayan bir detay oldu.
sorulara üç dakikalık süre içinde cevap
Bununla birlikte program, üstündeki
verecek olması kuralı bazı konuların
tüm bu etik dışı örtüye rağmen, önümüzderinlemesine tartışılmasının önüne geçti
deki sürecin muhtemel kilometre taşlave somut vaatlerin detaylı şekilde anlarından birini oluşturacaktır. Bu yüzden
tılmasını engelledi. İki aday arasındaki
içerik ve teknik yönleriyle irdelenmesi
temasın az olması da seyircinin beklediği
gerekir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı siste“dinamik” diyalogları engellemiş oldu.
mi ile birlikte girilen yeni siyasi rotada
Cevap süresinin üç dakika ile kısıtlanması
iki aday üzerindeki canlı yayın baskısı
Yıldırım’ın konuşma tarzı dikkate alıngiderek artma eğiliminde olacaktır. Bu
dığında onun aleyhine işleyen bir tablo
yüzden program başlangıç noktasını oluş- oluşturdu. Bunun önceden test edilmesiyturması bakımından önümüzdeki sürecin
le sürenin daha uzun olması konusunda
köşe taşlarından biri olmaya adaydır.
değişiklik yapılabilirdi. Ayrıca konuşan
adayların gayri ihtiyarı süreyi gösteren
İlk ABD’de başladı
panoya gözlerinin takılması dikkat dağılmasına neden oluyordu. İki siyasi partinin
Medya-siyaset literatürüne ABD’de
anlaşması sonucunda ortaya çıkan bir
1960 yılında yapılan Başkanlık seçiminprotokole bağlı olarak bu kuralların uyguden önce adaylar Kennedy ve Nixon
lanması daha esnek çerçevede olabilirdi.
arasındaki “Debate” ile girmesinden bu
Program sonrasında yapılan yorumlara
yana siyasal iletişim kampanyalarının
bakarak iki partinin de bundan sonraki
daimi gündemleri arasındadır. ABD’de
süreçte yoğurdu üfleyerek yemek yerine
iki başkan adayının moderatör, salondaki
televizyonun doğasına uygun olağan
seyirci ve ekrandaki izleyici karşısında
tarza geri döneceği düşünülebilir. Bunun
kozlarını karşılıklı bir şekilde paylaşması
örnekleri hem ülkemizde hem de yurtdıformatı ile gerçekleştirilen “Tartışma”
şında oldukça fazla.
genel olarak seçmenin oy verme davranışını etkileme kapasitesine sahiptir.
Detaylar önemli
Bu konudaki siyasal iletişim çalışmaları
da televizyonun gücünden dolayı bu
Programın akışını tümüyle etkilemeyargıyı desteklemektedir. İki veya daha
se de geçmişe yönelik bu tür programları
fazla siyasi liderin ekranda birbirleriyle
irdeleyenler belirli detayların izleyici
tartışmasının örnekleri Türkiye’de de
üzerinde etkisi olduğundan bahsetmekte1980’lerden bu yana dönemsel olarak
dir. CHP adayının programın yapılacağı
gerçekleştirilmektedir. Binali Yıldırım ile
mekana erken gelmesi onun hanesine
Ekrem İmamoğlu arasındaki açık oturuyazılan bir artıdır. Yıldırım’ın ise progmun bu kadar gündem olmasının nedeni
ramın başlama saatine beş dakika kala
ise bu bağlamdaki son tartışmanın 17
gelmesi konsantre olma ve ön hazırlık
yıl önce AK Parti genel Başkanı Recep
bakımından dezavantaj oluşturmaktadır.
Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı
Programın ilk turunda iki adayın

heyecanı belirgindi. Hem ellerdeki titremeler hem de kelimelerin eksik ya da
yanlış söylenmesi ve harflerin yutulması
bunun en temel göstergesiydi. İki adayın
takim elbise ve beyaz gömlek tercihi
olumluydu. Yıldırım kırmızı kravat
İmamoğlu ise mavi kravat tercihi ile pozitif mesaj verdiler. Adayların konuşmaları
esnasında ekrana yansıtılma biçimi ise ilk
turda İmamoğlu lehine bir içeriğe sahipti.
Genellikle Yıldırım konuşurken ekranda Küçükkaya gösterilirken İmamoğlu
konuşurken Yıldırım’ın görüntüsü kelebek şeklinde ekrana veriliyordu. Bu tablonun bazen baskı unsuruna dönüştüğünü
söylemek mümkündür. Fakat sonraki
turlarda bu konuda daha dengeli bir yol
izlendiği görüldü.
Öte yandan konuşma esnasında
tabloların gösterilmesi, rakamlardan bahsedilmesi ve özellikle Binali Yıldırm’ın
büyük projelerden bahsederken geçmişte
yaptıklarından örnekler vermesi meseleye
hakim olduğu yönünde izlenim oluşturdu.
Güven duygusunu artırdı.
Beklenildiği üzere Binali Yıldırım
sakin, tecrübeli devlet adamı profiliyle
ön plandaydı. İmamoğlu ise agresif ve
hareketli konuşma tarzını sürdürdü. Hızlı
ve akıcı konuşan bir profil çizmesine
rağmen içeriğin sürekli polemik unsurları
ile dolu olması ekran başındakilerin dikkatinden kaçmadı. Binali Yıldırım’ın ise
içeriği dolu, ayakları yere basan konulardan bahsetmesine rağmen akıcı konuşma
konusundaki eksikliği de izleyicinin
odaklanması bakımından dezavantaj
oluşturdu. Dolayısıyla genel olarak performans açısından programa bakıldığında
birinci turda İmamoğlu’nun ikinci ve
üçüncü turda ise Yıldırım’ın daha ön
planda olduğu söylenebilir.
Binali Yıldırım’ın daha güven verici
ve samimi olduğu yönündeki yorumların
fazla olmasına rağmen yine kamuoyunun
genel kanaatine göre onun lehine sonucu
tümüyle etkileyecek belirgin bir kırılmadan bahsetmek zor. CHP adayının neredeyse her soru karşısında benzer retoriklere başvurarak lafı dolandırması, somut
cevaplar yerine soyut ifadeler kullanarak
vitrine oynama çabası onun hakkında
oluşturulmaya çalışılan “geleceğin lideri”
yaklaşımının aslında bir mitten ibaret
olduğunu gösterdi. Uzun vadede CHP
liderliği konusunda ona şans tanıyanların
bu programdan sonra düşüncelerini yeniden gözden geçirdiğini söylemek abartı
sayılmaz. Ekrem İmamoğlu’nun seçime
bir kaç gün kalmasına rağmen televizyonlara çıkmama kararı almasının arkasında böyle bir gerekçe olabilir. Çünkü
iki konuşmacıya uzaktan bakan birisi
bir tarafta “gerçeklerin” diğer tarafta ise
“algıların” yer aldığını görebilir. Gerçekler
göründükçe algılar ise gizlendikçe prim
yapar. Bu yüzden son düzlükte AK Parti
gerçekleri daha çok göstermenin peşinde.
CHP ise kalan süreyi yine algılara oynayarak değerlendirmenin hesabını yapıyor.
yusufozkir@gmail.com
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Türklükten umacı gibi
korkan Batıcılarımız Türklük
ve alaturka karşıtı her
pozisyona ‘doğru’ muamelesi
yapıyor.Yapsınlar mesele
değil. Biz de kendilerine zımmi
gözüyle bakarız. Zira yaşadığı
ülkeye ve ülkenin değerlerine
içsel bir düşmanlık taşımak
bir zımmiye çok görülmez.
Zorla sevdiremeyiz ya…
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Bir memleket hamiyeti, bir gavura eyvallah dememek karakterimizde var.
Hamasi bir yerden söylemiyorum, gerçekten var olduğunu ispat edebileceğimiz kaç
hadise yaşadık. Allah korusun, Amerika Türkiye’ye de ‘demokrasi’ getirmek isterse, hiç değilse
bir parça direnmek gerekmez mi? Mandacımız da çıkar elbet, ancak bir Türk karakterinin ortaya
konulmakta olduğundan ve konulacağından yana şüphemiz yok. Direniriz.

K

adıköy Balık Pazarı’nda
gözüme ilişen bir afişte
“İşgalci Türkiye, Kıbrıs’tan
defol!” yazıyordu. 2013
Ekimi idi, Gezi’nin dumanı
henüz memleketin üstünde tütmekteydi.
“Olur” dedim, “Yunanistan da boş duracak değil ya. Burada üç beş salak bulur,
ellerine üç beş kuruş tutuşturur, gerçekten öyle olduğuna bile ikna eder ve bu
afişleri hem bastırır, hem astırır.” Zulüm
1453’te başladı rezaletini görmemizin
üzerinden çok geçmemişti ne de olsa.
Ama işin Kıbrıs’a kadar varmış olduğunun farkında değildim.
Uzun uzun analizini yapmaya lüzum
yok; Kıbrıs bizim için, son yıllarda verdiğimiz ekonomik mücadeleden maada stratejik öneme sahip bir ada. Güvenliğimiz,
toprak bütünlüğümüz açısından hayati
rol oynamakta. Güvenlik kaygılarımızın mesnetsiz olduğunu iddia edenlere
bakmayın siz. Bizim memleket diye bir
kaygımız vardır ve Türk sağının bütün
kodlarının Amerikancılığına rağmen bu
kaygımız bizi müteyakkız kılmaktadır. Bir
memleket hamiyeti, bir gavura eyvallah
dememek karakterimizde var. Hamasi
bir yerden söylemiyorum, gerçekten
var olduğunu ispat edebileceğimiz kaç
hadise yaşadık. Allah korusun, Amerika
Türkiye’ye de ‘demokrasi’ getirmek
isterse, hiç değilse bir parça direnmek
gerekmez mi? Mandacımız da çıkar elbet,
ancak bir Türk karakterinin ortaya konulmakta olduğundan ve konulacağından
yana şüphemiz yok. Direniriz.

Fethe işgal demek

Bu düşüncelerle iç içe iken İstanbul
Siyasal’dan bir grup arkadaş ile bir meseleyi müzakere ederken buldum kendimi.
O güne dek duymadığım bir argüman
kulaklarımı tırmaladı. Ne cevap vereceğimi şaşırdım. “1453’te İstanbul Türkler
tarafından fethedilmedi, işgal edildi”

dedi Marksist bir ahbabım. Evet, batılı
kaynaklarda İstanbul’un fethi “Conquest”
(Fetih) kelimesi ile tanımlanmaz; aksine
hadise, Steven Runciman’ın ünlü eserine adını verdiği şekilde “The Fall on
Constantinople” (İstanbul’un düşüşü)
olarak anılır. Lakin dedik ya, Batılı kaynaklarda bu şekilde adlandırılır. Bizim
İspanya’nın düşüşüne Recunquista
dememizin anlamsızlığı gibi bir şey batılının “İstanbul’un Fethi” demesi. Buna
mukabil İstanbul’un fethinin işgal olarak
tanımlanmasına o güne kadar henüz denk
gelmemiştim. Böyle bir tavsifin bizim açımızdan anlaşılması çok da kolay bir şey
değildir. Zira dünya tarihinin en önemli
işgalcisi olan Roma’nın son kalıntısını
zapt etmiş olan Türk’ün bizatihi işgalci
olarak görülmesini anlamlı kılacak hiç bir
mantıklı delil önümüze konmamaktadır.
İşgal dediğin şeyin tanımı bellidir bir kere.
Tanımlar bir yana duygusal olarak da
anlayamayız bu tavsifi, zira tarihimizin bu
en önemli hadisesini mefahirimiz olarak
görmekteyiz. Yahya Kemal merhumun
“Düşsün çelengi Rûm`un, eğilsün ser-i
Firenk / Vur Türk`ü gönderen yed-i takdîr
aşkına” diyerek tebcil ettiği bu hadiseyi
olduğu gibi kabul etmenin, hamaset olarak
yorumlanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Bu sebeple anlamakta zorlandım.
Enrico Dandolo’dan bahseder gibi Fatih
Sultan Mehmet’ten bahsetmenin sağlıklı bir halet-i ruhiye ile te’vil edilmesi
mümkün değildir. Bu tezviratı işittiğim
kertede anladım ki, Türkiye’nin Kıbrıs
davasını bu akla anlatmanın bir mümkünü
yoktur. Zira zaten işgalcisi olduğumuzu
düşündükleri Anadolu toprağının müdafaasını bu akla izah etmek, bir nâmümkünü
mümkün kılma çabasıdır. Bu sebeple
“Türkiye Kıbrıs’ta işgalcidir” diyen bu
adama sukut ile cevap vermekten başka
bir şey gelmedi elimden. Kardinal Francis
Arinze “Diyalog, birbirine karşı iyi niyetle
kulak açmış iki taraf arasında gerçek-

M. Taceddin Kutay
Türk Alman Üniversitesi

leşebilir bir süreçtir” der. Çok da haklı
söyler. İstanbul’u işgal etmiş olduğumuzu
iddia eden bu arkadaşların kulaklarını
kireç tıkar gibi tıkayan bir kin olduğunu
görmek, beni bunlarla konuşmaktan alı
koydu. Tam bu saçmalıktan kurtulduk
derken, Gezi’nin aktörlerinden birisi bu
saçmalığı hepimizin gündemine soktu. Ne
diyelim, bu kadar saçmalamak, ait olmak
için kendilerini paraladıkları mahallenin
bir icabıdır. Azıcık daha saçmalamalarında
ve bulundukları yeri hak etmelerinde bir
beis yok. İşgal ile fetih arasındaki farkı
bu yaranmacı cehalete anlatmanın ise bir
faydası yok. Geçelim.

Dönemsel bir refleks değil

Türkiye A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk defa Fransa’yı yendi. Bu galibiyet, nazarları İstanbul seçimlerine teksif
edilmiş olan insanımızın tüm dikkatinin
takımımız üzerine yoğunlaşmasını sağladı.
Böyle bir demde İzlanda deplasmanına
seyahat eden Milli Takımımız, adını söylemekten aciz olduğumuz, dünyada adını
bilen ancak bir kaç bin insanın bulunduğu
bir şehrin havaalanında alışıldık kötü muamelelere maruz kaldı. İrapta mahalli olmayan, bir yanardağ patlaması ile komaya
giren bir ülke İzlanda. Doğrusu, bir medeni nakisalarına da denk gelmiş değildik.
Buna rağmen peşi sıra saçma muameleler
ile havaalanına inen oyuncularımızı canlarından bezdirdiler. Ne diyelim bu da onların arada sırada kullanacakları şımarıklık
hakları olsun. İzlandalılara bu saçmalıkları
çok görmüyorum, zira her haklı davamız-

da bize köstek olan çok bilmişlerimizin,
bu meselede de bizleri çırak çıkarması
sonrası İzlandalıya söyleyecek bir söz
bulamadım. Efendim Konya (ki fakirin
de ata toprağı olan bu şehir Selçuklular
tarafından ‘işgal’ edilmiş olmalıdır)
akredite bir havaalanı değilmiş. Bizim
taraftarımız da Fransa’nın milli marşını
ıslıklamış. Aslında utanması gereken bizmişiz. Bütün bunlar İstanbul seçimlerine
yönelik birer yatırımmış... vb. Üstelik bu
tezviratı yayanlar arasında, kendisine Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde kurmay subaylık
yapma şerefi bahşedilmiş kimselere dahi
denk gelmiş olmak bizi hayrete sevk etti.
Haktan yana olmak iyidir, suret-i haktan
yana olacağım diye en haklı meselelerimizde bile bizi çırak çıkarmak ise kötüdür.
Bu iki misal, bir hafta içinde karşımıza çıkan iki misal olduğu için zikrettik.
Geriye doğru baktığımızda söz konusu
refleksin hemen her vesile ile karşımıza
çıktığını görmekteyiz. O halde bu dönemsel bir refleks değil, İstanbul seçimlerinin yarattığı atmosfer ile alakası yok.
Dolayısıyla bu düşmanca hissi anlamaya
gayret etmeliyiz. Anlamaya gayret etmeliyiz, zira kendilerine doğruyu anlatmak
gibi bir beyhude gayretten ziyade, yeni
nesillere doğru olanı izah etmek gibi bir
vazifemiz var. Rahmet olsun Keçeçcizade
Fuat Paşa’ya, Avrupalı diplomatlara “Cihanın en güçlü devleti Devlet-i
Aliyedir; siz dışarıdan biz içeriden o kadar
gayret ediyoruz, hala yıkılmıyor” derken,
farkında olmadan günümüz insanına
“Me’yus olmayın. Bu memlekette işler
eskiden de böyleydi” tesellisi sunmaktadır.

Kötüyse ‘Türk işi’dir!

Batılılaşma serüvenimizin pek çok
getirisinden bahsedebiliriz. En önemli
yan etkisi ise alaturka olan her şeye karşı
alerjik reaksiyonlar ortaya koyan bir
damarı intac etmiş olmasıdır. Kompleks
yapmadan “eksik taraflarımız var. Bunları

Batı’dan alacağız” diyen mütekadimin,
farkında olmadan böyle bir yolu açtı.
“Eksiğiz” tespitini “kötüyüz” olarak anlayan, mukabilinde ise Batı merkezli, seküler iyi insanlık gibi amorf bir ideali ortaya
koyan bir Batıcı akıl, hemen her gün alaturka değerleri tartışma malzemesi haline
getiriyor. Üstelik bu dalganın dini sahada
dahi temsilcisi var. Türk’ün İslamiyet’i
yanlış yorumladığı, aslında öyle değil
de şöyle olması gerektiğini öne süren
ilahiyatçılarımızın ekserisi bu havanın
tesirindeler. Kendimizi bildik bileli yanlış
ve kötü taraflarımızla yüzleşmek gibi bir
ödevimiz var her birimizin. Toplum olarak aşağılık kompleksine sahip olmamız
bekleniyor. Kötü olan her şeye “Türk işi”
demek bu tezviratın bir neticesi. Ak Parti
iktidarının yıllardır kör-topal, düşe-kalka
ama ısrarla sürdürdüğü kültürel restorasyon, bu kolektif aşağılık kompleksinin
üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Buna
karşın siyasal saiklerle Ak Parti’ye değil,
Ak Parti’nin temsil ettiği değerlere karşı
olan Batıcılarımızın bu restorasyonu tahfif
edişleri, tarihin çarkının tersine döndürüldüğünü sanmalarından. Teskin olmayacaklar, ancak kendilerine hatırlatalım: Bu
restorasyon bizi Batı’dan aldığımız değerleri terk ederek Arap kültürünü benimsetecek bir noktaya sevk etmeyecek. Zira bu
restorasyon sayesinde “eksiğiz” tanımının
“eksiğiz” demek olduğunu, “kötüyüz”
demek olmadığını “Bihruz Bey”lere
hatırlatıyoruz. Türkçe öğretiyoruz da
diyebilirsiniz. Bunu görmek istemeyen ve
zihinlerinin bir köşesinde kötülük olarak
tanımladıkları Türklükten umacı gibi
korkan Batıcılarımız Türklük ve Alaturka
karşıtı her pozisyona ‘doğru’ muamelesi
yapıyor. Yapsınlar mesele değil. Biz de
kendilerine zımmi gözüyle bakarız. Zira
yaşadığı ülkeye ve ülkenin değerlerine
içsel bir düşmanlık taşımak bir zımmiye
çok görülmez. Zorla sevdiremeyiz ya…
@Taceddin_Kutay
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Mursi’nin şehadeti
ve yaktığı diriliş
meşalesi
Gökhan Bozbaş
Birinci sayfadan devam

Y

asama organı
seçimlerinden
sonra cumhurbaşkanlığı
seçimlerine
sıra gelmiş ve aday gösterip
göstermeyeceği tartışmaları
arasında Müslüman Kardeşler,
Hayrat Şatır’ı aday göstermiştir. Şatır’ın adaylığının reddedilmesinden sonra Müslüman
Kardeşler Mursi’yi cumhurbaşkanı adayı göstermiştir.
Mursi’nin cumhurbaşkanı
adayı olması ve seçimi kazanması Mısır’da ve özellikle
bölgedeki Vahhabi geleneğe
sahip Suudi Arabistan ve diğer
bazı Körfez Ülkeleri’ni rahatsız
etmiştir. Özellikle Müslüman
Kardeşler gibi geçmişten beri
meşru alanda siyaset yapan bir
anlayışın seçim kazanarak iktidara gelmesi Körfez’deki rejimler tarafından tehdit olarak görülmüştür. Müslüman Kardeşler’in
ve dindar bir başkan olarak
Muhammet Mursi’nin başarısı,
onların ülke içerisinde ve toplum nazarındaki meşruiyetini
temelden sarsacak bir potansiyele sahiptir. Keza Tunus’ta ve
Mısır’da ortaya çıkacak bir başarı hikayesi kendilerinin başarsızlığı anlamına gelecektir.
Bu durum, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi
ülkelerin Müslüman Kardeşler
aleyhinde propaganda faaliyetlerini hızlandırmasına sebep
olmuştur. Nitekim 3 Temmuz
2013’te darbe gerçekleştiğinde,
BAE ve Suud yönetimi darbecileri alkışlamış ve olası mali bir
krizde Mısır halkının yanında
olacaklarını deklare etmişlerdir.
Atanan geçici Cumhurbaşkanı
Adli Mansur’u ilk tebrik eden
ülke de Suudi Arabistan olmuştur. BAE ve Suudi Arabistan’ın,
varlıklarını üzerine inşa ettikleri
ideolojik yapıları tarih boyunca
ilk defa böylesi bir tehditle karşı
karşıya gelmiştir. Bu tehdit algısı, onları küresel bir Müslüman
karşıtlığına sevketmiş ve bu
savaşın başkomutanı Abdulfettah
Sisi olmuştur. Müslüman
Kardeşler’in ise kendisine karşı
oluşturulan bu cepheyle mücadelede sembol ismi Muhammet
Mursi olmuştur. Doğal olarak
bu ülkeler için Muhammet
Mursi’nin devrilmesi yeterli
olmamış, onun kesinlikle yok
edilmesi hedeflenmiştir.

Ölmedi, öldürüldü

Muhammet Mursi, darbe
sonrası tutuklanarak hapse atılmış, yaklaşık dört ay boyunca
ailesi ve avukatları dahil hiç
kimseye onun nerede tutulduğu
hakkında bilgi verilmemiştir.
Ancak dört ay sonra ailesi ile
telefon görüşmesi yapmasına
müsaade edilmiş, ilk duruşmasına cam fanus içerisinde
getirilerek onu destekleyenler
ve bizatihi kendisi istiskal edilmiştir. Kendisi defaatle sağlık
koşullarının kötü olduğunu
söylemesine rağmen aylarca taş
zemin üzerinde yatmaya mecbur
bırakılmıştır. Şeker hastalığına
bağlı olarak sol gözünün görme
yetisini kaybettiği, romatizmalarının ona çok acı verdiği ve karaciğerinde ciddi sıkıntılar olduğu
bilinmesine rağmen hiçbir tedavi
talebi kabul edilmemiştir. Sonuç
olarak 6 yıldır maruz kaldığı
kötü muamele ve uğradığı
zulümler, onun mahkeme salonunda ruhunu teslim etmesine
sebep olmuştur.
Öncelikle bilinmelidir ki
Mursi, Mısır hapishanelerinde
ölüme terk edilen ilk siyasi
tutuklu değildir fakat bunlar
arasında en önemli isim olduğu
kesindir. Devrimin ve direnişin
sembolü olması, Mursi’nin
ölümünü elbette çok önemli
kılmaktadır. Onun ölümü ve
ölüm şekli, başta kendi halkı
olmak üzere bölge halklarına
ve daha da önemlisi dünyaya
önemli mesajlar içermektedir.
Öncelikle devrim ve darbe süreci ile birlikte parçalanmış olan
halk kitleleri, Mursi’nin ölümü
ve ölüm şekli ile aslında bir öz
eleştiri yapma imkanı bulmuştur.
Zira Müslüman Kardeşler dışın-

da Sisi’ye güvenerek yola çıkan
diğer tüm devrimci güçler sosyal medya hesapları üzerinden
günah çıkarmışlardır. Mursi’nin
ölümü, Mısır’daki zulmü gözler önüne sermiş ve aslında
Mursi’ye karşı Sisi’ye güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu
6 yıl sonra göstermiştir. Mursi
özelinde Mısır zindanlarında
ölüme terk edilmiş on binler, en
azından sosyal medyada gündem
olmuştur.
Mursi’nin ölümünün
aslında ikinci önemli mesajı
Orta Doğu’da onun ölümüne
sevinen Arap elitlerinedir. Zira
onlar, aslında 1960’larda Adnan
Menderes’in ölümüne sevinen
Türkiye’deki darbeci zihniyetle
aynı sonu paylaşacaklarından
bihaberdirler. Bu Arap elitleri,
kendilerine karabasan gibi çöken
Mursi mitinden kurtulduklarını
söyleyerek skandal ifadelere
imza atmışlardır. Ama bilmezler
ki zulme uğrayarak şehit edilenler aslında yeni ve daha güçlü
bir dirilişin habercisidir. Nitekim
özellikle bu şehadet, sınırlar üstü
bir şekilde bütün zulme uğrayan bireyler arasında ciddi bir
farkındalık oluşturmuş ve nasıl
bir zulme maruz kaldıklarını
anlamalarına vesile olmuştur.
Mahkeme salonunda 25 dakika
boyunca tıbbi müdahale bekleyen bir devlet başkanına hiç
kimsenin yardım etmesine müsaade edilmemiştir. Bu da aslında
ölümün arkasında ki şaibeyi
arttırmaktadır.

Batı’nın görmediği...

Mısır’da ve Körfez
Ülkeleri’ndeki gazeteler,
Mursi’nin şehadetini bırakın
manşetten vermeyi birinci sayfa haberi olarak dahi
değerlendirmemiştir. Bu haber
daha çok cinayet ve hırsızlık
gibi haberlerin verildiği ikinci
sayfa haberi olarak verilmiştir.
Kendisinden sanık veya ölen
kişi şeklinde bahsedilmiştir. Bazı
özel gazeteler ise hiçbir şekilde
haberi yayınlamamıştır. Mısır
Cumhurbaşkanlığı ofisinden
Mursi’ye dair tek bir kelime dahi
açıklama yapılmamıştır. Aslında
tüm bunlar Mursi’den duyulan
korkunun ve onun hapishanede
bile olsa sahip olduğu potansiyelin bir göstergesidir.
Mursi’nin şehadetinin bir
diğer mesajı ise dünya kamuoyunadır. Mursi’nin ölümünden
sonra Müslüman Kardeşler
örgütüne mensup siyasi fraksiyonları dışarıda bırakırsak
Türkiye, Katar ve Malezya
gibi ülkeler dışında tüm dünya
adeta üç maymunu oynamıştır.
Türkiye’de tüm camilerde selaların okunması ve gıyabi cenaze
namazı kılınması, yine darbecileri o kadar rahatsız etmiştir ki
bunları canlı yayınlayan TRT
Arapça’nın yayınları Mısır’da
yasaklanmıştır. Aslında gerek
Arap medyasındaki sessizlik,
gerekse dünya kamuoyunun
yaşanan bu zulme kayıtsız kalması ve bu şekilde yaşananların
adeta alkışlanması bir bumerang
gibi dönüp dolaşıp yine kendilerini vuracaktır. Orta Doğu’da
demokratikleşme ancak Siyasal
İslam’ın meşru sisteme entegrasyonu ile gerçekleşecektir.
Bu gerçekliğin reddedilmesi ise
Orta Doğu toplumlarında ancak
kan ve gözyaşını beraberinde
getirmiştir. Mursi’nin darbe ile
indirilmesi ve sonrasında yaşananlar aslında bunun en önemli
ispatıdır. Geçmişte 28 Şubat’ta
Türkiye’de, 1991’de Cezayir’de
ve 2006’da Filistin’de yaşananlar ise diğer örneklerdir.
Devrim ateşi, Mursi ile
beraber toprağa düşmüştür. Ama
bu toprağa düşüş umulur ki
yeni uyanışların başlangıcıdır.
Bölgemizde etrafına ilham verecek tek ülke olarak Türkiye kalmıştır. Türkiye de içinde bulunduğu konjonktürde çok büyük
bir imtihandan geçmektedir.
Türk halkının bu noktada uyanık
olması gerekmektedir. Etrafında
olanları doğru okuyarak sahip
olduğu değerlerin kıymetini
bilmelidir.
gbozbash@gmail.com
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YENiDEN DiRiLiŞiN

AMENTÜSÜ

Diriliş Neslinin Amentüsü kitabı bir bakıma çağdaş İslâm düşüncesinin geçmişi görüp
puslarından kurtarışını andıran bir yaklaşıma sahiptir. Ne var ki, kitabın İstanbul ve
Kocaeli’nde öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okutulması sürecinde
BirGün ve Cumhuriyet gazetelerinin meseleyi ele alma biçimleri bunun tam aksi istikamettedir.

T

ASIM ÖZ
Yazar

ürkiye’de İslâmcılık
düşüncesi ya da İslâmî
esasların toplumsal alandaki varlık mücadelesinde
belirleyici etkisi olan
eserler, yaklaşımlar ve kanaatler büyük
ölçüde 1970’li yıllarda şekillenmiştir.
Gençliğin ister istemez dönüştürücü
rolüne işaret eden pek çok gelişmenin
yaşandığı bu yıllar, Türkiye’ye ilişkin
alternatif arayışların gazete ve dergilerde gür bir sesle dillendirilmeye başlaması hasebiyle önem arz eder. Elbette
bunda 1960’lardan ve 1980’lerden de
eklenen hayli öge vardır fakat 1970’li
yıllarda teklif edilen yahut tartışmaya
açılan hususların güncelliğini koruduğu
son derece açıktır.
Düşüncelerini diriliş kavramı
çerçevesinde ören Sezai Karakoç’un
Diriliş Neslinin Amentüsü kitabı özelinde birkaç yıldır belli aralıklarla Eğitimİş sendikasının, CHP’nin, BirGün ve
Cumhuriyet gazetelerinin alınganlık
katsayısı yüksek bir hırçınlıkla dile
getirdikleri hususlar sol çevrelerin gençliği sadece bir kelimeden ibaret görmediklerini tekrar hatırlattı. Hiç şüphesiz
burada akla ilk gelen soru, niçin bu ve
buna bezer eserler üzerinden bir teyakkuz oluşturulduğudur. Mevcut konjonktürün doğasını ve “yeni moment”in
temsil ettiği meydan okuyuşu kavramak için bu soru mutlaka sorulmalıdır.
Aslında ilgili çevreler böyle yapmakla
aynı zamanda İslâmcılık karşıtlıklarını
da deklare etmiş oluyorlar. Doğrusu
bu nokta gayet başarılı oldukları, ilgili
mercileri defansif açıklamalar yaptırdıkları söylenmelidir.

Gençliği yeniden istemek
Erken Cumhuriyet devrinden
itibaren Türkiye’de bir dizi değişimin
şahidi olan Sezai Karakoç’un 1975
yılında Diriliş dergisinde yayımlanmaya başlayan ve sonraki yıl kitaplaşan
Diriliş Neslinin Amentüsü kitabında
öne çıkan sol yergisini siyasi şiddetin
yükseldiği 1970’li yıllar Türkiye’sinin
“devrimci şiddet” pratiklerini göz ardı
ederek okuyup anlamlandırmak pek
mümkün değildir. Ayrıca sömürgecilikten kurtuluş mücadeleleri sonrasındaki
hareketlerin İslâmî olan doğrultusundaki dönüşümleri nazarı itibara alındığında Karakoç’un yazdıklarını yerli yerine
oturtmak daha da kolaylaşır.
Toplam on üç yazıdan ve bir
sonuç bölümünden oluşan Diriliş
Neslinin Amentüsü kitabı bir bakıma
çağdaş İslâm düşüncesinin geçmişi
görüp puslarından kurtarışını andıran
bir yaklaşıma sahiptir. Ne var ki, kitabın İstanbul ve Kocaeli’nde öğrencilere
okuma alışkanlığı kazandırmak
amacıyla okutulması sürecinde BirGün
ve Cumhuriyet gazetelerinin meseleyi
ele alma biçimleri bunun tam aksi
istikamettedir. “Solculara hakaret eden
kitap” başlığıyla Karakoç’un solcu
tasvirine alınan BirGün, 2018 başlarında da aynı kitaba odaklanarak eserin
öğrencilere okutulmasına karşı çıkmıştı.
Gazete, ortaokul ve lise
öğrencilerine tavsiye edilen Diriliş
Neslinin Amentüsü’nde Kur’an odaklı
“sağcılıktan” övgü ile bahsedilmesi;
buna karşın “Batı tarzı sağcılık ve solculuğun” yergisinin yapılmasının kabul
edilemez olduğunun altını çiziyordu.
Cumhuriyet gazetesinin ise elan yürürlükteki “post-post Kemalist” dönüşe
paralel biçimde, Eğitim-İş sendikasının
kitap hakkındaki açıklamasındaki
“faşist söylem”, “tehlikeli manipülasyonlar”, “laik eğitim sistemi” gibi
sol cephanelikte yaygın ifadeleri öne
çıkarması sürdürülen polemiğe dair bir
fikir vermesi açısından dikkat çekicidir.
Oysa Karakoç’un küçümen eserindeki
esas nokta, kapitalizmin alternatifi
olma iddiasındaki komünizmin tüm
boyutlarıyla başarısızlığıdır.
Sezai Karakoç, 1960’ların başından itibaren Türkiye’nin ve İslâm
âleminin durumunu, gücünü yitirmiş
bir ölüm hâlinden sıyrılma süreci olarak

SEZAİ KARAKOÇ

gördüğü için diriliş kavramını öne çıkarır. Karakoç için tam manasıyla diriliş
ancak “İçte derinleşme; genişliğine dal
budak salma, toplumun bütün faaliyetlerine katılmayı bir iman ve İslâm
gereği bilme; tarih içinde boylamasına
uzama duygusunu kaybetmeme” tutumuyla anlam kazanır. Yeni nesle hitap
ederken “gerileyen, duralayan, bayatlayan çağrıyı tazelemek, yenileme”yi öne
çıkarması da hayatla kurduğu bağı daha
da belirginlik kazandırır.
Türkiye’de 12 Mart 1971 askeri
darbesinden evvel başlayan Müslüman
gençlik tartışmaları birtakım teşkilatlar
etrafında devam etmiş fakat bunlar
1970’lerin ortalarından itibaren daha
somut bir duruma taşınmıştır. 1973
seçimleri sonrasında kurulan CHPMSP koalisyonu, Kıbrıs Harekâtı başta
olmak üzere bir dizi gelişme yaşansa da
ülkede sağ ve sol arasındaki ama aynı
zamanda sol akımlar içindeki çatışmalar günden güne can yakıcı bir hâl
almıştır. 1960’lardan itibaren öne çıkan
devrimci bir sınıf olarak gençlik fikrinden, proletaryanın yerini aldığı varsayılan öğrenci aktivizminden bağımsız
değildir bu durum. Şerif Mardin, Türk
Modernleşmesi (1991) kitabında sağ
ve sol çatışmasının sürdüğü 1973-77
yılları arasında öğrenci çatışmalarında
477 kişi öldürüldüğünü aktarır. İşte bu
süreçte Burhanettin Kayıhan’ın İslâm
Gençliğinin Stratejisi (1975), Kadir
Mısıroğlu’nun İslâmcı Gençliğin El
Kitabı (1981) gibi eserlerin yayımlanmış olması da, dönemin yakıcı tartışmalarından bağımsız değildir. Ortak
iradeyi inşa etmek amacıyla yazılan
bu metinlerin hakkıyla kavranması
için, 1970’lerde maruz kalınan olayların icbar ettikleriyle dahası bunların
gençlik açısından sonuçlarıyla yüzleşilmesi gerekir. Genel hatlarıyla beş altı
yıllık bir süreçte yayımlanan gençliğe
istikamet tayin etme iddiasındaki
kitaplar, dindar-muhafazakâr gençliğe
Türkiye’de silahlı mücadelenin “tek
yol” olarak sunulmasını engellemiştir.
Böylesi bir ortamdan sıyrılıp bu kavgada yer almama konusunda net bir
tutum takınan isimlerden biri olarak
Karakoç, daha kitabının girişinde
“savaşımız zihniyet savaşıdır” diyerek
meseleyi özetler.
Yazılarını 1970’lerin siyaset tecrübesinin dışında fakat etkilerini dikkate
alarak kaleme alan Sezai Karakoç,
1970’lerde mensubu ama aynı zamanda bahçıvanı olduğu nesle alternatif
bir ideal olarak belirginlik kazandırır.
Karakoç, bunların ışığında herkesin
iyi hatırladığı üzere gençliği farklı bir
şekilde; diriliş nesli olarak tahayyül
eder: “Yeni bir nesil gelmektedir İslâm
ülkelerinde. Bu diriliş neslidir. Düşüş
günümüzden bugüne kadar kana ve
tere batarak yapılan çalışmalar bunun
içindir. Bu nesil, ilkin, inanç ve davranışının genel çerçevesini çizecektir.
Bu sözler, bunun ilk denemesidir.
Ezberlenmek için değil, üzerinde düşü-

nülmek ve ruha mal edilmek için. En
teorik temelden en pratiğe, en soyuttan
en somuta, en metafizik plandan en
reel plana kadar bütün hayat vakasını,
Müslümanın yani diriliş erinin kucaklaması için çizilen bir şema, çağın dokusuna işlenmek istenen bir eskizdir.”
Türkiye’de sosyalist düşünce
1960’lı yıllardan itibaren varlığını ağırlıklı olarak kendi tezlerini yaygınlaştırmak kadar İslâm karşıtlığı üzerinden
hissettiriyordu. Sol akımların okuma
kültürlerinin etkisiyle sekülerliğin çeşitli
boyutlarının toplumsallaştığı bugün
daha yakından biliniyor. 1970’lerde
Karl Marx’ın bağlamından koparılarak
okunan “din halkın afyondur” ifadesi
bunun tipik bir göstergesiydi. İslâm’ın
“gerici” olduğu inancı sol çevrelerde
adeta bir itikat esasıydı. Farkına varılmalıdır ki üstesinden gelinmesi gereken
engeller, sol çevrelerde baskın olan
özcü bir perspektiften kaynaklanıyor.
Hâl böyle olunca sol çevrelerin İslâm’a
karşı itirazları, dönemin İslâmcılarını
bir karşı cevap üretmeye sevk etmişti.
Bu durum sadece Türkiye’de değil
İslâm âleminin hemen hemen tümünde
karşımıza çıkar. Türkçeye de tercüme
edilen Arap dünyasındaki İslâm ve sol
tartışmaları, sosyal adalet odaklı kitaplar bunun bir parçasıdır mesela. Sezai
Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü
kitabındaki muarızına cevap verme
kaygısının öne çıkışı ve sol eleştirisi de
nicedir devam edip giden yazma biçiminin bir parçasıdır.

İman nasıl tazelenmeli?

Sezai Karakoç’un inkâr karşısında iman vurgusunu öne çıkarması
doğrudan doğruya dönemin yayın akışına karşı koymakla bağlantılıdır. Yeni
nesillere sirayet eden ateizme karşı
amentü esaslarının ilki olan Allah’a
iman bağlamında kitabın girişi kısmında şunları yazar: “Tanrısız yaşanamayacağına inanıyorum. Allah’a inanmadan, onsuz geçen saniyelerin benliğimi
yok etmeye, alçaltmaya yöneltilmiş,
benliğime ekilmeye çalışılmış salt
kötülük tohumları olduğuna inanıyorum. Ruhun karamukları, zakkumları,
şeytanlarıdır onlar.”
Sezai Karakoç’un siyasi bir sınır
inşa etmek dahası zamanına müdahil
olabilmek için yazdığı Diriliş Neslinin
Amentüsü toplum, devlet ve medeniyet
meselelerine değinmiş olsa da her şeyden önce dönemin Müslüman unsuruna
özellikle de gençliğine bir çağrı olduğu
için bu meselelerde ayrıntılı tahliller
sunmaz. Müellifin manifesto niteliğinde
bir mücadele rehberi olarak kurguladığı eserinin mahiyetini kavramak
için Hasan Akay’ın Dergâh dergisinin
87. sayısındaki şu satırlarını birlikte
okuyalım: “Diriliş Neslinin Amentüsü,
sadece bir iman tazeleme değil, fakat
aynı zamanda iman ve İslâm esaslarım
varoluş boyutunda diri bir duyarlıkla
yaşama, yeniden hayata geçirme,
bu amentünün ilkeleriyle yeniden

tarihi-coğrafi-siyasi-kültürel-sosyal-ekonomik planda bir ‘Birlik ideali’ni
gerçekleştirme; bunu gerçekleştirecek
bir ‘diriliş ruhu’ oluşturma anlamına
gelmektedir.”

Diriliş eri, İslam milleti

Sezai Karakoç, kitabında 1970’ler
konjonktüründe İslâmcılığı iyileştirmek
ve derinleştirmek için slogancı ve şiddete yönelen dönemin soluyla birlikte
sığ sağ çevrelerine karşı, İslâmcı bir
sanatçı ve düşünür olarak karşımıza
çıkar. Yeni neslin sorumluluklarının
altını çizerek, dönemin gençlik hareketleri içerisinde özlediği nesli belirgin
kılan birtakım hususiyetlere dikkat
çeken, Karakoç’un kitabının adında
“amentü” kelimesinin geçmesi kitabın
temel düşüncesini anlatmak açısından
dikkate alınmalıdır. Arapça birinci tekil
şahsa ait bir eylem olarak “inandım”
anlamına gelen amentü, Müslümanlar
açısından itikadi hususları içermesinden dolayı temel kabul edilir. Bunun
için Karakoç’un kitabına koyduğu ad
modern zamanlarda İslâm’ın “amentü
şerhi” şeklinde de okunabilir. Şurası
açıktır ki, iman esaslarının sosyal
hayat ile ilişkili bir biçimde anlatan
Karakoç, amentünün kişinin kendi
benliğini ve varlığını, erdem ve takva
açısından sürekli bir şekilde özeleştiriye
tabi tutması gerektiğini önerir. İsmet
Özel’in Diriliş dergisinde yayımlanan
“Amentü” şiirinde de görüldüğü üzere,
Müslümanlar için yeniden varoluşun
ilan edildiği bir dönemin ruhunu
yansıtan Diriliş Neslinin Amentüsü
kitabına karşı slogancı sol çevrelerin son birkaç yıldır sergilediği tavır
1970’lerle süreklilik arz eder. Bu tavır,
gazetelerle başlayıp biten bir şey değil,
sol kesim içinde bayağı yaygın. Kimi
durumda rastlantılara, siyasi ilişkilere
bağlı kesişmeler olabiliyor. Mesela Sol
Kemalizm’i aşmaya çalışan fakat yetersiz bir dönem kavrayışına sıkı sıkıya
bağlı kalan medeni cumhuriyetçilerde
de benzeri bir tutum söz konusu.
Geçmişi inkâr ve geçmişe
mahkûm olmak şeklindeki iki tutumdan farklı bir bakış açısı ortaya koyan
Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin
Amentüsü kitabında ağırlıklı olarak
sola ama aynı zamanda içeriksiz sağa
karşı çıkarak farklı bir nesil anlayışı
ortaya koymuştur. İslâmcıların yeni
zamanlarda farklı bir dille var olma
tarzını yansıtan eser karşısında ikide
bir “faşist söylem”, “sola hakaret”,
“laik eğitim” gibi klişelere yaslanmak
yerine, dönemi içindeki yerine dikkat
kesilmek icap eder. Şurası açık ki
İslâmcılığı diriliş nesli üzerinden yeniden tanımlayan kitap, aynı zamanda
diriliş, diriliş eri, İslâm sitesi, öz ülke,
birlik (İslâm, tarih, kültür), İslâm milleti, iman, özgürlük ve diriliş akımı
kavramlarında da görüleceği üzere
Karakoç’un düşünce dünyasının
önceliklerinin muhtasar bir sunumudur.
ozasim76@yahoo.com.tr
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azetelerde haberlere bakarken
içimi memnuniyetle dolduran ve beni heyecanlandıran
bir haber başlığı okudum.
“Başkentte Toplu Taşımada
Bir İlk” Sizin de tahmin edeceğiniz gibi
Ankara’da yeni seçilen CHP’li belediye
başkanı kolları sıvadı ve engelliler için bir
proje hayata geçiriyor. Memnun olmamın
bir sebebi bu haber başlığının engelli vatandaşlar için yapılacak hizmetlerin bütün
partilerin gündemi haline gelmiş olduğunu
düşündürmesinden dolayıdır. Diğer sebebi
de CHP’nin kuruluş kodlarından gelen, o
günden beri de engelliler için iktidar olduğu
belediyeler de dahil olmak üzere bir icraat
ortaya koyamayışının tarihe karışacağını
zannetmemden dolayıdır.
Haberin detayını okudukça duygu ve
düşüncelerim hayâl kırıklığına dönüşmeye
başladı. Eyvah! Engelliler konusunda geldiğimiz nokta tam tersine gidiyor. Avrupa
Konseyi’nde yaptığımız mücadeleler aklıma
geldi. Parlamentoda, bürokraside, değişik
platformlarda yaşadığımız sıkıntılı günler
zihnimde bir bir canlandı. Biz bu noktaya
gelinceye kadar ne mücadeleler verdik ve
fakat yeni bir ümit olabilecek Ankara’nın
CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş
ilk icraatıyla engelliler sahasında gelinen seviyeyi bir anda geri vitese taktı.
İşin garip tarafı bunu kötü niyetli olarak
yapmadığından da eminim. Tek sebebi
sanıyorum “zihniyet” müsait değil ve
kendilerini güncelleyemeyip çağın çok
gerisinden geliyor olmaları.
“Başkentte Toplu Taşımada Bir İlk”
olan proje şu: EGO otobüslerinde engelliler,
yaşlılar, hamile kadınlar için belli sayıda
bir koltuk ayırmak ve o koltukları da farklı
bir kumaşla kaplamak. Böyle otobüsün bir
bölümünü ayıran, hatta bırakın bir bölümünü ayırmayı, otobüsün tamamının ayrıldığı
projeler bile yapıldı. Otobüsün bir bölümünü ayırma projesi ABD’de zenciler ve
beyazlar için uygulandı. Ta ki Alabama’da,
oturduğu yerden derhal kalkmasını söyleyen
belediye otobüs şoförüne 42 yaşındaki zenci
kadın Rosa Lee Parks “No” diyenekadar.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 1980’li
yıllarda otobüsün içinde ayrı yer yapmak
yerine engelliler için yine iyi niyetli olarak
ayrı otobüs koymuştu. Engelliler günde
bir iki sefer geçen bu otobüsü bekler ve
dolayısıyla çok fazla şehir içinde seyahat
edemezlerdi…

ACIKGORUS

07

Engelliler için
berbat bir proje
İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 15 yılda engelliler için ayrı ayrı
otobüs koymaktansa tüm otobüsleri engellilere uygun hale getirme
kuralını koydu. Engellilere de uygun olmayan otobüsler alınamadı.
Mansur Bey de geçen yüzyılın uygulamalarını hayata geçireceğine,
hiç kimsenin ayakta gitmek zorunda kalmayacağı geleceğin ulaşım
modelini geliştirirse daha iyi olmaz mı?
yaşlarda çok arkadaşım olmuştu. Bu uygulamanın sonucu da durakta engelliyi gören
şoförün gaza basıp gitmesi şeklinde olacak.
İstanbul’da otobüslerdeki engelli rampasını
indirmeye üşenen şoförlerin bile böyle yaptığını göz önüne alırsak yerlerin dolu olması
durumunda sonucun ne olacağı ortada.

Engelli eğitimi nasıl olmalı?
Başka bir mesele: Ayrılan yer 10 kişilik olsun. 4 engelli, 2 hamile, 6 da yaşlı
vatandaş bindi.10 koltuğu 10 kişiye nasıl
dağıtacaksınız? Yaşlıları kaç yaşındakiler
olarak alacaksınız, hamilelik süresini de
kategorize mi edeceksiniz? Dış görünüşüyle engelli olduğu anlaşılmayan insanların

Loman Ayva
Medipol Üniversitesi, Beyazay Derneği

yerleştirilme işlemini de düşünmüşlerdir
herhalde. Diğer bir sorun engelli vatandaş
arkadaşıyla otobüse bindi. Bunlar nasıl ve
nereye oturacak?
Haberin detayında hemen bu tarz bir

icraatla başlandığını okuyunca CHP’nin
Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı uygulamaları hatırladım. Demek ki zihniyet
aynı zihniyet. Mehmet Emin Demirci’nin
Boğaziçi Üniversitesi Yayınlarından çıkan
“Homeros’tan Âşık Veysel’e” kitabının
“Cumhuriyet Döneminde İlk Kurumsal
Girişimler” başlıklı bölümü ilginçtir.
Demirci, engelli eğitiminin dünyadaki
uygulamaların aksine eğitim bakanlığı
yerine Sıhhiye ve İçtimai Muavenet
Vekâleti (Sağlık Bakanlığı)tarafından verildiğini anlatır. O zamanki bakan, ismine
hepimizin aşina olduğu Refik Saydam’dır.
Eğitim veren müessesenin müdürü de ruh
ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Necati

Ayrıştırıcı sosyal politikalar

Başlığından harika zannedip okuyunca
düşüncelerimizin ve duygularımızın “berbatmış”a evrildiği bu projenin sakıncalarını
kısaca özetleyelim:
Diyelim ki 10 koltuk ayrıldı. 11. kişi
gelince ne olacak? Ne olacağını istihdamdan örnekle söyleyelim. İş yerlerinde
çalışanların yüzde 3’ünün engelli kişilerden
çalıştırılması zorunluluğu var. 100 kişinin
çalıştığı yere 4. engelli müracaat ettiğinde,
yapabileceği bir iş bile olsa “kontenjanımız
dolu” deniyor. Aynısını Köksal Toptan’ın
Milli Eğitim Bakanlığı öncesi eğitim uygulamalarında yaşardık. Engelli okulunun
kapasitesinden fazla engelli olurdu genellikle ve o öğrenciler yıllarca sıra beklerlerdi. Körler ilkokulunun son sınıfında 20’li

A Ç I K G Ö R Ü Ş K İ TA P L I Ğ I

Heidegger’in Türkçe’ye Düşünmek Ne Demektir başlığıyla çevrilen eseri, Feriburg
Üniversitesi’nde verdiği derslerden oluşuyor. Dinleyenleri dersin akışına geri getirmek üzere
yapılmış bir önceki dersin özeti de her dersin başında okura sunuluyor.

M

Düşünmek
Ne Demektir,
Martin
Heidegger, Çev.
İlhan Turan,
Dergah

rak çevrilen eseri onun İkinci Büyük
unutulması” dediği sorunun üstesinden
Savaş sonrası üniversiteyle ilişkisinin
gelmek üzere dönüştüren Heidegger,
kesilmesinin akabinde tekrar ünivereserleriyle psikolojiden siyasal yaklasiteye kabul edilmesi sürecinde
şımlara, dinî ve kültürel çalışmalar
1951/52 kış ve 1952 yaz
alanından edebiyat, tarih ve
döneminde Feriburg
sosyoloji gibi modern
Üniversitesi’nde
disiplinlere birçok
verdiği derslerden
alanda kullanılışlı
oluşuyor. Dersler
yorumlara yol
arasında haftalık
açar. Heidegger,
ve bazen daha
Varlık ve
uzun zaman
Zaman’daki proaralıkları olması
jenin yarım kalsebebiyle dinmasıyla da anılan
leyenleri dersin
ünlü Dönüş’ünde,
akışına geri getirmek
resim üzerine Sanat
üzere yapılmış bir önceEserinin Kökeni,
MARTIN HEIDEGGER
ki dersin özeti de her dersin
mimarlara yönelik İnşa
başında okura sunuluyor.
Etmek, İskân Etmek, Düşünmek gibi
Derslerde “Düşünmek ne demekkonuşmalarıyla başlayan, daha partir?” sorusu aracılığıyla sırf felsefi
çalı, düşünmenin ne anlama geldiğini
düşünmeyle tüketilemeyecek bir beşeri
farklı alanlardan örnekleyen, belki de
faaliyetin mahiyetini soruşturmaya girişen
Heidegger’in kendi deyimiyle “şiirleHeidegger, daha ilk derste kendisine şu
yen” bir bakış açısı yerleşir.
iddiayı yol gösterici olarak belirliyor:
Düşünmemek sorunu
“Düşündürücü çağımızda en-düşündürücü-olan, henüz düşünmüyor olmamızdır.”
Heidegger’in Türkçe’ye Düşünmek
Dersler boyunca bu iddianın ne anlama
Ne Demektir başlığıyla tam metin ola-

Kemal’dir. Körler, sağırlar, zihinsel engelliler, bedensel engellilerin hepsi bu okuldadır. Yani anlayacağınız körler sağırlar
birbirlerini ağırlamışlardır. Pekiyi, bu okulu
bitiren engelliler, eğer eğitime devam
etmek isterlerse uygulama nasıldır? Aynı
kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla ilkokul
diplomasıyla bu okulu bitiren engelliler için
“bir üst eğitim kurumuna devam edebilmek
için Bakanlığın özel izninin alınması zorunluydu.” denmektedir. CHP’nin 1939 tarihli
yayını CHP Konferanslar Serisi Kitap 2’de
Mazhar Osman Uzman’ın “Öjenik” başlıklı bir makalesi yer almaktadır. Makalede
ırkların arileştirilmesi için engellileri
öldürmeyi öngören Öjenizm’i Türkiye
Cumhuriyetinin uygulamaya mecbur olduğu
fikri dile getiriliyor... Tüylerimi diken diken
eden ifadelerin bazıları şöyle:
“Bu sakatların serbest hayatta oynadıkları roller… Dilencilik, dolandırıcılık,
hırsızlık, fuhuş, cerh ve katil aklı zayıf, iradesiz, çarpık düşünceli adamlar arasında daha
çok. Hele en mühimi bunların tenasül ve aile
hayatında oynadığı rol... Bunların en masum
günahları izdivaç en meş’umu ve tehlikelisidir. Her biri kendi gibi bir kaç sakat daha
yetiştirecek; bulunduğu cemiyeti neslîle tereddiye sürecek. O halde bunların çoğalmasına
mani olmak, bilâkis sağlamların üremesine
yardım etmek Öjenikten beklenilen vazife...”
Mazhar Osman Uzman’ın ihmal ettiği bir
şey olsa gerek. Eğer engelliler hırsızlıkları,
dolandırıcılıkları yapanlar kadar güç ve kudret sahibi olabilselerdi muhtemelen kendisi
böyle konuşma fırsatı bulamazdı.

Engelli-engelsiz birlikte

Engelli bir Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olarak bu konuların konuşulduğu
o tarihlerin Türkiye’sine geri gitmek istemiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen ve
“inclusive education”dan yola çıkarak birlikte bir hayatı öngören raporumda da yer
verdiğim gibi engellilerin engelsizlerle birlikte okuyup çalışabildiği, birlikte spor, tatil
yapabildikleri, otobüslerde seyahat edebildiği, bir başkent, bir İstanbul ve bir Türkiye
yolundayız.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 15
yılda engelliler için ayrı ayrı otobüs koymaktansa tüm otobüsleri engellilere uygun
hale getirme kuralını koydu. Artık engellilere de uygun olmayan otobüsler alınamadı.
Mansur Bey de geçen yüzyılın uygulamalarını hayata geçireceğine, hiç kimsenin
ayakta gitmek zorunda kalmayacağı geleceğin ulaşım modelini geliştirirse bırakın
Türkiye’yi, dünyada da tarih yazar.
CHP yönetimi geçtiğimiz yıllarda
Şafak Pavey’i aday göstererek biz engellilerin ümidini artırmıştı. Fakat bunlar hiç
bir şekilde hayata yansımadı. Bu seçimlerde de Turan Hançerli’yi belediye başkanı
adayı göstererek tekrar ümitlenmemize yol
açtı. Gelin görün ki “Yahudi dükkanında
maşallah levhası” gibi kaldı arkadaşlarımız.
O yüzden diyoruz ki, CHP iki ayda düşen
maskeler takmak, farklı görüşlerden aday
devşirmek yerine en kısa zamanda gerçek
yüzünü güzelleştirmek için zihniyetini
masaya yatırsa çok daha evrensel ve çağdaş
bir parti olacak, halktan kabul görecektir.
@lokmanayva

MURAT GÜZEL

Düşünmenin insana
yüklediği sorumluluk
artin Heidegger,
yirminci yüzyıl
felsefesi içinde
düşünceleriyle
yargılanıp, varoluşçuluk, post-yapısalcılık, postmodernizm, Frankfurt Okulu ve yapıbozumculuk gibi birtakım yaklaşımlar
üzerinde önemli etkiler bırakmış ve
bu bakımdan belki de günümüz felsefi
düşüncesi üzerinde en etkili olmuş
filozofların başında gelir. Heidegger’in
bu etkililiğiyle dil felsefesi üzerine geliştirdiği yaklaşımlarla, belki
Ludwig Wittgenstein boy ölçüşebilir.
Şaheseri Varlık ve Zaman’la hocası
Edmund Husserl’in fenomenolojisini
Batı metafiziğinde “varlık sorusunun

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

geldiğini anlama gayretiyle soruşturmasını sürdüren; bunu yaparken de kelimelerin kökenleri ve türevleriyle oynayarak, zaman zaman şiirsel bir anlatıma
başvurarak ve kelimelere yeni anlamlar
kazandırarak geliştirdiği kendine özgü dil
ve üslubunu ısrarlı bir şekilde koruyan
Heidegger, Nietzsche ve Parmenides gibi
filozofları, Hölderlin ve diğer bazı Alman
şairleri yeniden okuyor.
Hem kış hem yaz dönemlerinde
verdiği derslerde Heidegger, düşünmenin
ne ifade ettiğine dair temel bir varlık-tarihsel bakış ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Düşünmenin ne anlama geldiği kadar
düşünmenin tarihsel olarak insana ne
yüklediğini de sorgulamasını ufkuna
dahil ediyor. Büsbütün Batı, Hıristiyanlık
Alemi ya da Avrupa ile eşanlamlı olmayan bir Akşam Diyarı olarak belirlediği
metafiziğin tamamlanışını Kış dönemi
takrirlerinde Nietzsche’nin temel duruşu
ve Hölderlin’in şiirleri aracılığıyla tartışırken varlık ve düşünmenin aidiyeti çerçevesinde birinci başlangıcın düşünürü
addettiği Parmenides ile de yaz dönemi
derslerinde söyleşiyor.
@uzakkok

Medeniyet tasavvurları
ve felsefi derinlik
Yılda iki kez yayınlanan felsefe dergisi Özne, 2019’un ilk
sayısında uygarlık/medeniyet tasavvurlarını irdeleyen yazılara
yer veriyor. Kültür ve uygarlık farklılaştırması ya da zırlaştırmasından Kutadgu Bilig’e, Doğu-Batı ayrıştırmasından Sanayi
Devrimi’yle birlikte modern dünyada yaşanmak zorunda kalınan depersonizasyona, şiddet ve insandışılaşmaya (adiyaforizasyon) varan modern süreçlerden, Hobbes’tan Marx’a uzanan
siyasal dildeki yeni medeniyet arayışlarına,
Nietzsche ve Camus gibi uygarlık krizini
dile getiren düşünürlere dil ve medeniyet,
bürokrasi ve medeniyet, din ve medeniyet,
bilim ve medeniyet, medeniyetler çatışması,
medeniyet krizi gibi birbiriyle bağlantılı
konuları ele alan yazılar bulunuyor dergide.
Uygarlık/Medeniyet Tasavvurları,
Özne, 30. Kitap, 2019

Marksizmden
mistisizme bir ilk kitap
Troçkistken II. Büyük Savaş esnasında yaşadığı manevi bir
aydınlanmayla dini inanca bağlanan ve ünlü Fransız romancı Albert Camus’nün “Zamanımızın en büyük ruhu” olarak
taltif ettiği Simone Weil’in ilk ve en önemli kitabı sayılan
Yerçekimi ve İnayet, Tanrı, aşk, hiçlik, ben, bağlılık, boşluk,
güç, acı gibi kavram ve tecrübelere dair derin bir öngörüyle
işlenmiş düşünceleri içeriyor. Çoğu yerde şiirselleşen metinlere yer veren kitabında Weil, kötülük ve mutsuzluktan
dünyanın anlamına kadar birçok meseleyi
duru bir dil, kavrayıcı bir üslup ve anlamı
müphemleştirmekten çok çoğaltan bir
mistisizmle dünyaya bağlanmakla köleleşen insanlara özgürleşmenin yolların
göstermeye çalışıyor.
Yerçekimi ve İnayet, Simone Weil, Çev. M.
Mukadder Yakupoğlu, Doğu-Batı, 2019
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TÜRKLER VE RUSLAR

T

ürkler ve Ruslar tarihin garip bir cilvesiyle
birbirleriyle kesişen
iki toplum. Türklük ve
Rusluk kavramlarının
uzun tarihsel macerasını etraflıca inceleme işine girişmeden
hemen söylemek gerekirse bu iki millettin birbirleriyle ilintisinde göze çarpan ilk hadise savaş ve acı dolu hatırlardır. Bu sebeple Ruslar Türk sosyal
bilincine olumsuz bir tasavvurla kazınmıştır. Hatta kimi tarihçiler Osmanlı
dönemini esas alarak aritmetik hesaplamalar yapmış ve bu dönemde en çok
Ruslarla savaşmış olduğumuzu ortaya
koymuşlardır.
Asıl mevzuya girmeden önce
Türk-Rus ilişkilerini kalın çizgilerle
tasvir edelim. Hemen herkesin bir ders
kitabından aşina olduğu üzerine Çar
I. Petro’ya kadar Osmanlı tarihlerinde
esamesi okunmayan Ruslar, 18.asırdan
itibaren “sıcak denizlere inme politikası” sebebiyle Osmanlı Devleti için öncelikli tehdit haline gelmişlerdir. Oysaki
merak edilmeyen daha önceki dönemde Altın Orda Devleti’nin kalıntılarından Kazan Hanlığının Çar Korkunç
İvan tarafından ele geçirilmesi İslam
Âlemi için Batı yönünde Endülüs’ün
son kalıntısı Gırnata Emirliğinin düşmesi neyse doğudaki karşılığı olması
bakımından aynıdır. 1552 senesinde
Kazan şehrini alan Rus yayılmacılığı
1878’de İstanbul önlerinde Yeşilköy’de
güç bela durdurulmuştu. 20.asırda
da Moskof tehdidi hiç eksik olmamış,
gerek I. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış
Felaketi’nde gerekse II. Dünya
Savaşı sonrası Türkiye’nin kendini
NATO’nun koruyuculuğuna sığınmada
hep baş aktör Rusya’ya karşı önlem
olma düşüncesi olmuştu.
Rusya, 16. asırda Türk-İslam
dünyası için bir tehdit olarak palazlanmaya başladı. 18.asırda ise ciddi bir
tehdit haline geldi. Ama özellikle 19.
asırda gerek Osmanlı gerek Kafkasya
gerekse Türkistan ahalisine kelimenin tam anlamıyla kan kusturdu.
Bu tarihsel münaferet içinde gözden
kaçan ve ilginç olan nokta ise tarihin
kimi anlarında bu kanlı düşmanlığın
ciddi ittifaklara dönüştüğüdür. Yazının
asıl konusu olan soru ise bu kadar
düşmanlık ve kanlı mücadele içinde
nasıl olup da kimi tarihsel kavşaklarda
bir Türk-Rus dayanışmasının ortaya
çıktığı meselesidir.

Türk-Rus sosyo-psikolojisi

Tarihteki Türk-Rus siyasal ilişkisini daha iyi anlayabilmek için kabaca
Rus ruhuna tarihsel çerçeve içinde bir
projektör çevirmek gerekecektir. Zira
milletlerin tarihin onlara yüklediği
sosyal ruhunu hesaba katmadan politik tavırlarını analiz etmenin imkanı
yoktur.
Fransız sosyolog André
Siegfried’in “Milletlerin Karakterleri”
eserindeki tespitlerle Rus sosyal psikolojisini çerçevelemeye çalışalım:
“Rusya’da psikoloji, her yerdekinden daha fazla coğrafyaya bağlıdır.
Rus ülkesinin başlıca üç vasfı vardır:
uçsuz bucaksızlığı, tekdüzeliği, istilalara karşı doğal savunma unsurlarından
yoksun oluşuna rağmen içine girmekteki zorluğu.”
“Tam manasıyla Rus bir millet
vardır. Kökü, coğrafyası ve komşuları

NEDEN İTTİFAK
YAPAR?
Uzun yüzyıllar boyunca kanlı bir boğuşma yaşayan Rus ve Türk
yönetimlerinin yakınlaşmasının tek nedeni vardır: Batı tehdidi. Tarih
bize göstermektedir ki Türkler ve Ruslar ne zaman boğuşmayı bırakıp
ittifak yapıyorsa, Batı bu iki Avrasya ülkesine de ölümcül bir darbe vurma
hazırlığındadır. Bu durum tarihin açık açık gör dediği bir gerçekliktir.

bakımından Asyalıdır ama Avrupa
tarihiyle olan uzun bir ortaklık
sonucunda Batıya da geniş ölçüde
bağlıdır.” “Benliğindeki ilkel, barbar
tarafla tezat halinde olan olgun tarafı
Bizans’tan almıştır.”

Uçlara savrulan karakter

Koray Şerbetçi
Tarihçi, yazar

sahada söz sahibi olabilmesi için mutlaka Batı’ya benzemesi gerektiğine
inanmaktaydı. Steplere sıkışmış ve
Doğulu kalan Rusların bir ilerleme
kaydedemeyeceğini öngörüyordu. Bu
nedenle sert bir Batılılaşma hamlesi
yaptı. Aynı dönemlerde III. Ahmet
de bizim Lale Devri diye bildiğimiz
hamleyle Osmanlı’nın pencerelerini
ilk kez Batı’ya açmaya başladı. Ama
Petro’nun yaptığına benzer daha sert
Batılılaşmayı Osmanlı’da görmek için
bir yüzyıl sonrayı II. Mahmut ıslahatlarını ve Tanzimat hamlesini beklemek
gerekecekti.
Modern Rus edebiyatını kuran
Puşkin’in yine bizdeki yansıması
Tanzimat edebiyatı olarak ortaya çıkacaktır. Siyasî zemindeyse Çar I. Nikola
yönetimine başkaldıran nihilist Rus
gençlerini bizim siyasal iklimimizde
Genç Osmanlılar ve Jön Türkler
olarak görmekteyiz.
Yine 1905 Rus meşrutiyet ihtilali
Osmanlı’da 1908 Meşrutiyet hamlesi,
1917’de çarlık yönetimin yıkılıp Sovyet
Cumhuriyeti’nin kurulması da bizde
1922’de saltanatın kaldırılıp 1923’te
cumhuriyet yönetiminin kurulması
olarak karşımıza çıkacaktır.

“Ayrıca Rusya, I. Petro’dan Lenin
bir çelişki de mevcuttur. Yazının
ve Stalin’e kadar olmak üzere bütün
modern tekniğini de Avrupa’dan almış başında ifade edildiği gibi Avrasya
coğrafyasının bu iki halkı uzun süre
ve bu tekniği mekanik olmaktan çok
mistik bir zihniyetle ve ihtirasla sindir- ötekinin varlığını kendisine hayatî
bir tehdit olarak görmüş ve uzun
miştir.”
süre kanlı çatışmalar yaşamışlardır.
André Siegfried’in tespitlerinden
Rusların Kazan hanlığını yıkmasından
anladığımız kadarıyla Ruslar uçsuz
itibaren Rus kimliği daima Türk ve
bucaksız bir coğrafyanın kucağınİslam aleyhine genişleme göstermiştir.
da büyüyen bir step milleti olarak
O nedenle Müslüman-Türk sosyal
Asyalı kökleriyle Avrupa’ya dönük
bilincinde “Moskof gavuru” şiddetli
yüzün sentezi bir karaktere sahiptir.
bir düşmanlığı ifade etmektedir. Aynı
Bunun yanında Rus kimliğini belirşekilde Ruslar da Türk-İslam seddini
ginleştiren en önemli özellik Ortodoks
kendilerinin imparatorluk olmasına
Hıristiyanlıktır. Ruslar Hıristiyan
karşı steplere hapseden ve aşılması
inancını Bizans üzerinden benimsedigereken bir engel olarak görmüşlerdir.
ğinden dolayı Ortodoks olmuşlardır.
Konstantin Nikolayeviç Leontyev gibi
Ortodoksluğun inançsal tutumu,
Türkleri ve Rusları kapsayan bir Doğu
durgun steplerde yaşayan Rus köyİmparatorluğu kurmak düşüncesinde
lüsü mujiklere coğrafyanın yüklediği
olan ya da Gumiliev gibi Rusların
psikolojiyi pekiştiren mistik bir yapı
turanî köklerine olumlu vurgu yapan
kazandırmıştır.
aydınlar olsa da bu tarz istisnalar
Bu tarihsel birikim özelliği olarak
İttifaklara bakış
kaideyi bozmamıştır.
Rus sosyal karakterini tabiri uygunsa
ortası olmayan sarkaç gibi bir uçtan
Şimdi mühim soruyu sormak
Tarihteki paralellik
ötekine savrulan bir tip oluşturmuşgerekir: Birbirlerini hayatî tehdit
18. asırda Rusya’nın başına geçen
tur. O nedenle tarihte Rus karakterini
gören Türkler ve Ruslar tarihin belli
Çar I. Petro, ülkesinin uluslararası
ya mutlak itaatkar bir kişilik ya da
dönemlerinde ittifak yapmışlar mıdır?
her şeyi reddeden bir anarşist olarak
1700 yılındaki İstanbul
görürüz.
Antlaşması’na kadar Osmanlı Devleti
Bu bakımdan Avrasya coğrafRusya ile Kırım Hanlığı üzerinden
Step
yasının ortak ögeleri olan Ruslar ve
diplomatik ilişki kuracak kadar Rus
ahalisi olma,
Türkler sosyal karakter bakımınvarlığını ötelemekteydi. Fakat Çar
dan bir birlerine benzerlikler
I. Petro ile Batılılaşmaya başlayan
uçlara savrulan sosyal
göstermektedir. Step ahalisi
ve emperyal iddiaya sahip olarak
karakter, dayanışmacı
olma, uçlara savrulan sosyal
Avrupa denkleminde yer alan
karakter, dayanışmacı sosyal
bir devlet konumuna yükselsosyal
bünye,
güçlü
devlet
bünye, güçlü devlet anlayışımesiyle işler değişti. Bundan
anlayışına sahip olma gibi
na sahip olma gibi benzerliksonra bütün 18. ve 19.asırda
ler bir yana bırakılsa bile,
Osmanlı için birincil tehdit
benzerlikler bir yana bırakılsa
en temel benzerlik olarak
haline geldi.
bile, en temel benzerlik olarak Asyalı
Asyalı köklere sahip olmakOsmanlı ve Rusya’nın
la Batılılaşmak zorunluluğu
ilk
resmi
ittifakı 19. asırda
köklere sahip olmakla Batılılaşmak
arasında yaşanan çelişki ve
Mısır gailesiyle gerçekleşti.
zorunluluğu arasında yaşanan
sosyal ızdırap, Türk ve Rus
Mısır valisi Kavalalı Mehmet
karakterini yakınlaştırır. Zira
Ali
Paşa’nın isyanının Osmanlı
çelişki ve sosyal ıstırap,
hem Rusların hem Türklerin
varlığını tehdit etmesi ve birden
yakın tarihteki en büyük
Türk ve Rus karakterini
bire uluslararası mesele halimeselesi bu olmuştur.
ne gelmesi Sultan II. Mahmud’u
yakınlaştırır.
Bu benzerlik yanında müthiş
telaşlandırdı. Avrupa devletlerinin

Mısır’a meyletmesine karşılık Sultan
Mahmud tehlikeli bir oyuna girdi
ve Rusya kozunu oynadı. Hünkar
İskelesi Antlaşması ile Rusya ve
Osmanlı resmen ittifak kurdu ve
hatta isyancı paşaya karşı boğazları
korumak için Rus askeri Osmanlı
topraklarına davet edildi. Sultan
Mahmut’un Batı’ya resti etkili oldu
ve panikleyen İngiltere, Kütahya önlerine kadar gelen Kavalalı’yı durdurmak zorunda kaldı.
Osmanlı’nın ikinci hamlesi Sultan
II. Abdülhamid Han zamanında resmi
bir ittifak şeklinde değil sessiz bir
anlaşma şeklinde oldu.
İskoç tarihçi Norman Stone’un
tezine göre 1860’lı yıllarda dünyada
esen liberal rüzgarlar dindi ve bir
krize dönüştü. Bu kriz çok uluslu
ve henüz kapitalistleşmemiş Rusya
ve Osmanlı’yı sarstı. Bunun üzerine
Osmanlı ve Rusya kendine benzer
formüller uygulamaya koydular. Hem
Sultan Abdülhamid hem de Çar III.
Aleksander batıdan gelen bu krize
karşı liberal demokrasi seçeneğine
karşı otokratik bir idareyle muhafazakar bir modernleşme programı
uygulamaya başladılar. Bu süreçte
Osmanlı ve Rusya son derece iyi ilişki
içerisindeydi. Zira Sultan ve Çar birbirini anlıyordu.
Ama İngiltere ve Rusya yakınlaşması bu dengeyi bozdu. Osmanlı ve
Rusya, Balkan Savaşlarında dolaylı, I.
Dünya Savaşı’nda ise doğrudan yine
kanlı bir mücadeleye girişti. Ta ki 1917
devrimine dek.
1917’de çarlık rejiminin yıkılması
ve Rusya’da Bolşeviklerin iktidara
gelmesiyle Rusya ve Avrupa ilişkileri
de bir düşmanlığa dönüştü. Rusya’da
başlayan iç savaşta Batı’nın Çar yanlılarını desteklemesi bu düşmanlığı
netleştirdi. I. Dünya Savaşı’ndan
Osmanlı’nın yenik ayrılması, Osmanlı
topraklarının işgal edilmesi ve parçalanması süreci başlayınca malum
olduğu üzere Anadolu’da kurulan
TBMM Hükûmeti Batı’ya karşı Millî
Mücadele başlattı.
Bu süreç yine Sovyet Rusya ve
TBMM Hükûmeti’ni ortak düşmanları Batı’ya karşı önce yakınlaştırdı,
ardından da 1921 Moskova Antlaşması
ile bu yakınlaşma resmi bir ittifaka
dönüştü. Ta ki Stalin’in işbaşına gelmesi ve II. Dünya Savaşı’nda yaşanan
ayrışmaya dek.

Batı tehdidi

Çar I.Petro’dan bu yana Rus
aydınları ve toplumu Batılılaşmakla
Rus millî değerlerine bağlı kalmanın
sosyal ızdırabını çekmiştir. Tıpkı bizde
19. asırda kurumsallaşmaya başlayan
Batılılaşmanın millî değerlerle akort
edilmesinin getirdiği çelişkilerin Türk
aydınları ve Türk toplumuna aynı
ızdırabı yaşatması gibi.
Uzun yüzyıllar boyunca kanlı
bir boğuşma yaşayan Rus ve Türk
yönetimlerinin yukarda belirtilen
yakınlaşmasının ya da ittifakının ise
tek nedeni vardır: Batı tehdidi. Tarih
bize göstermektedir ki Türkler ve
Ruslar ne zaman boğuşmayı bırakıp
ittifak yapıyorsa, Batı bu iki Avrasya
ülkesine de ölümcül bir darbe vurma
hazırlığındadır. Bu durum tarihin açık
açık gör dediği bir gerçekliktir.
@koray_serbetci

