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BAŞYAZI

GÖKÇE FIRAT

Tarikat,
Müslümanın hapishanesidir
İslamcıların zaman zaman attığı bir slogan vardır, “Allah yeter” derler. Nisa Suresi’nin
45. ayetinde geçen “Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak Allah yeter” buyruğuna
atıfla söylerler böyle. Ama tarikatlar söz konusu olduğunda birden “Allah yetmez”, bize
tarikat, şeyh lazım demeye getirirler. Biz de doğal olarak onlara sormalıyız: Allah yeter
mi yetmez mi?
“Allah yeter” mi?
Türkiye uzun süredir
tarikatların egemenliği altında,
öyle ki tarikatlar “laiklerle”
değil diğer tarikatlarla savaşıyor.
Tarikatlar arasında çıkan her
kavga, devlet içinde meydana
geliyor ve Cumhuriyet’i biraz daha
aşındırıyor. Hangi tarikatın hangi
bakanlıkta nasıl yapılandığından,
hangi tarikatın hangi ticari sektörde
hangi holdingle güç kazandığına,
sürekli bir bilgi bombardımanı
altındayız.
Tüm bu bilgi bombardımanı ve
tarikat gücü, asıl olarak bilincimize
yöneliyor ve tarikatların normal
yapılar olduğu, onlara ihtiyaç
olduğu, Cumhuriyet’te onlara da
yer olduğu gibi yanlış bir anlayış
ortaya çıkıyor.
Ülkemizde hemen her kavramsal
tartışma gibi bu tartışma da yanlış
bir zeminde yapılıyor. Tarikatlara
Cumhuriyet’te elbette yer yoktur,
bu çağda tarikatlara elbette ihtiyaç
da yoktur. Bunu söylemek için
laik olmak da gerekmez, çünkü
tarikatlar Cumhuriyet’e verdikleri
zarardan daha fazlasını dine ve
dindarlara veriyorlar.
Bazı gerçekleri çekinmeden
söyleyebilmeliyiz: Tarikatların
ortadan kalkması en başta dinin
gereğidir. İslamcıların zaman
zaman attığı bir slogan vardır,

“Allah yeter” derler. Nisa
Suresi’nin 45. ayetinde geçen
“Dost olarak Allah yeter. Yardımcı
olarak Allah yeter” buyruğuna
atıfla söylerler böyle. Ama
tarikatlar söz konusu olduğunda
birden “Allah yetmez”, bize tarikat,
şeyh lazım demeye getirirler. Biz
de doğal olarak onlara sormalıyız:
Allah yeter mi yetmez mi?

Tarikat gerçekliğine
doğru bakmak
Tıpkı partiler gibi, tıpkı kabileler
gibi, tıpkı siyasal örgütler gibi,
tıpkı şirketler gibi tarikatlar da bir
örgütlenme biçimidir. Her örgüt,
belli dönemde ortaya çıkar ve belli
ihtiyaçları karşılamak için insanları
etrafında toplar. Bu bakımdan
tarikatlar tarihsel bir gerçekliktir,
Orta Çağ boyunca sadece İslam
dininden değil diğer dinlerden
inananlar da tarikatlar aracılığıyla
bir araya gelmişlerdir.
Biz, İslam coğrafyasından
olduğumuz için İslam toplumları
açısından durumu inceleyebiliriz.
İslam dininde inananların bir
araya geldiği yer camidir, camide
insanlara rehberlik eden ise
imamdır. Dine ait olan kısım
bundan ibarettir. Hatta şunu da
söylemek mümkündür; cami ve
imam olmasa dahi, inanan insan
inancının gereklerini yerine

getirebilir.
Fakat bu tespit, durumu oldukça
basite indirgemek olur, bir dine
inanan insanların aynı zamanda
toplumsal bir yaşamları vardır
ve din de bu toplumsal yaşam
içinde yaşanır. Toplum dışı insan
olamayacağı gibi toplum dışı bir
din de yoktur. Din ile devletin
ayrılması, yanlış bir biçimde
dinin toplumdan dışlanması
ya da soyutlanması olarak
anlaşılmamalıdır.
Elbette dinsel bağ sonuçta
Yaradan ile yaratılan arasındadır
ama inanan insanlar arasında başka
bağlar da vardır. Zaten dinsel
örgütlenmeleri ve tarikatları ortaya
çıkaran da bu tür bir gerçekliktir.
Bu anlamıyla tarikat, inananlar
açısından gerekli bir örgütlenme
biçimi olarak doğmuş ve işlev
görmüştür.

Uluslar çağında
tarikat olmaz
O halde doğal olarak şunu
sorabiliriz; tarikatlar madem inanan
insanların ihtiyacı olarak ortaya
çıktı, bugün neden onları yok
etmeye çalışalım ki? Bırakalım
toplumsal rollerini yerine
getirsinler... Zaten özellikle sol
liberal çevreler olaya böyle bakıyor
ve uzunca bir süredir tarikat ve
cemaatlerle bir kısım liberal solcu
01/08/2022

4
Bu, onların avantajı olmuş oldu,
dergiler çevresinde, dernekler
üzerinden örgütlenen sol ve
İslamcı akımlar, aynı gerçeklikten
besleniyorlardı; modern çağda
örgütlenme işi tarikatlarda
olamazdı, tarikat gömleği artık dar
geliyordu. Sol’un tarikat benzeri
örgütlenmelerden çıkma çabasını
da aynı şekilde değerlendirmek
gerekir. Kitleler çağında sol ya da
sağ tekkelere yer yoktu.

arasında kurulan bir ittifak da var.
Fakat gözden kaçırılan çok
önemli bir gerçek var, tarikatların
ortaya çıktığı ve işlev gördüğü
çağ geride kaldı. Çağ geride kaldı
derken artık modern çağ geldi,
bu çağda dine yer yok demek
istemiyorum. Çağ ne kadar
modernleşirse modernleşsin,
bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin,
insanların inanç ihtiyacı ortadan
kalkmıyor. Tarikatlar ortadan
kalkmalı tezi de kesinlikle inançlar
ortadan kalkmalı şeklinde bir
talebin örtüsü değil.
Mesele şu: Tarikatların ortaya
çıktığı çağlarda, bugünkü gibi
modern devletler yoktu, bugünkü
gibi bir ticari hayat yoktu, sanayi
yoktu, iletişim yoktu, okul yoktu,
ordular yoktu. Bunların olmadığı
bir çağda tarikatlar insana ait tüm
toplumsal ihtiyaçları karşılamaya
çalışan yapılardı. Ve o dönemin
toplumları o kadar parçalıydı
ki, pek çok farklı tarikat bir
mozaik gibi yan yana bir arada
bulunabilirdi. O çağların devlet
anlayışında, toplumu bir arada
tutan devlet değildi, tarikatlardı.
Devletler de bu tarikatlara
dayanarak insanlara hükmederlerdi.
Ama bu tür bir toplum çoktan
ortadan kalktı. 1800’lü yıllardan
başlayarak modern toplum
oluşmaya başladı ve oluşurken de
yepyeni kurumları ortaya çıkarttı.
Bugün hastaneler var, okullar var
ama Orta Çağ’da yoktu, tarikatlar
bu ihtiyaçları karşılardı. O
dönemlerde polis teşkilatı, askeriye
de yoktu, kimi zaman tarikatlar
çoğu zaman da aşiretler yine
bu ihtiyaçları giderirdi. Aslında
aşiretler ve tarikatlar aynı dönemin
ürünüydü, modern çağ öncesi
örgütlenme biçimleriydi.
Adını netleştirelim: Ulus
öncesine ait toplumsal biçimlerdir
bunlar. Ama işte artık uluslar var ve
insanlar ulus etrafında devletlerde
örgütleniyorlar. Bu nedenle de
devlete eş veya rakip tarikat ya da
aşiret örgütlenmelerine bu çağda
yer yok.

Tarikatlar neden artık
“kutup” yetiştiremiyor?
İslam toplumunda da, Osmanlı’da
da, Cumhuriyet Türkiyesi’nde de
tarikatların modern çağdaki rolü hiç
01/08/2022

de olumlu değil. Bu sadece siyasi
açıdan böyle değil, özellikle dini
açıdan böyle.
Şimdi soralım, son yüz yılda
hangi tarikattan hangi büyük din
bilgini çıktı?
Her tarikat yüzyılın müceddidi,
binyılın müceddidi diye kendi
şeyhlerini sayar ama aslında onlar
da biz de gayet iyi biliyoruz ki, son
yüzyılda ve önceki birkaç yüzyılda
hiçbir tarikattan hiçbir önemli din
bilgini çıkmamıştır. Çıkara çıkara
bir talk-showcu çıkarabildiler
sadece.
Din ile tarikatı, İslam ile tarikatı
özellikle ayırmamız lazım. Son
yüzyılda çok önemli İslamcı
düşünürler ve eylemciler elbette
çıktı ama zaten demek istediğim
şey de tam olarak bu: Hiçbiri
tarikattan çıkmadı!
Tezlerime en aykırı duracak
yerden vereyim örneğimi:
İslamcılar arasında belki de en
fazla sivrilen kişi olan Necip
Fazıl’ı ele alalım. Necip Fazıl,
elbette Arvasi’den el almıştır, bu
anlamıyla Nakşi sayılabilir fakat
kendisi yeni bir tarikat kurmamıştır,
tarikatın başına da geçmemiştir.
Çünkü Necip Fazıl, tekkeden
adam yetişmeyeceğini biliyordu,
o nedenle de tüm enerjisini
özellikle basına yöneltti, modern
dünyada İslamcı bulmaya, İslamcı
yetiştirmeye çalıştı.
Aynı durum Salih Mirzabeyoğlu
için de geçerlidir, o da istese tarikat
şeyhi olabilirdi ama bunun yerine
bir siyasi hareket kurdu.
Necip Fazıl’ı bu
anlamda materyalist olarak

değerlendirmemiz mümkün olmalı,
o yeni çağı anlamıştı ve kendince
inandığı idealler için bu yeni çağda
bir yer açmaya çalışıyordu. Aynı
durum Mirzabeyoğlu için de
geçerli sayılabilir.
Ülkemizde son yüzyılda İslamcı
siyasal akımlar da var, kültürel
akımlar da var ama hiçbir önemli
ismi tarikat yetiştirmedi. Ne şair
çıkartabildiler, ne romancı, ne
de başka bir şey. Mehmet Akif
de tarikattan çıkmamıştı, Sezai
Karakoç da, Nurettin Topçu
da... İsimleri çoğaltabiliriz, hatta
buna Türkiye dışı coğrafyadan
İslamcı öncüleri de katabiliriz,
tarikat yetiştirmesi İslamcı yoktur.
Zaten İslamcı öncüler de tarikat
yoluyla mücadele perspektifi
geliştirmemişlerdir.

Sol’da ve Sağ’da
tarikat yapıları
İslamcıların paradoksu şu:
İslamcı öncüler modern çağın
ürünü. Hemen hemen hepsi
laik eğitimden geçmiş, dünyayı
materyalist olarak analiz edebilen
ama imanla hareket eden insanlar.
Geleneksel medreseler ve tarikat
tekkeleri İslam’ın çürüdüğü yerler
oldu ama İslamcılık kendisini
modern dünyada yeniden diriltti.
Bu durum o kadar önemli bir
gerçek ki, tarikatlar bile artık
medrese ya da tekke eğitimine
değil normal okullara, kolejlere,
üniversitelere yatırım yapıyorlar.
Birçoğu yurtdışı eğitimi de alıyor.
Necip Fazıl dahil İslamcılığın tüm
liderleri Kemalist üniversitelerden
ve yurtdışı tedrisatından geçtiler.
Tıpkı sosyalistler gibi.

İslamcılığın siyasallaştığı,
siyasal ya da kültürel olarak atılım
yaptığı her yerde aslında tarikat
dışı bir İslamcı inisiyatifin devreye
girdiğini görmemiz gerekir. Bu
bir cesaret işidir, arkasına tarikat
almadan sadece Allah’a ve Allah’ın
kulu olarak kendisine güvenen
sorumlu insanların, devrimcilerin
öne çıkmasıdır.
Tarikatlar ise gelenekçi ve
tutucu İslamcılığı temsil ederken
bu yeni İslamcı siyasi akımların
çıkmasını da genel olarak hoş
karşılamamışlardır. Çünkü modern
İslami örgütlenmeler tarikatların
altını oyuyordu. Ya da şöyle
bakabiliriz: Tarikat, Müslümanların
hapishanesi olmuştu ve bu
hapishaneden çıkan bazı cesur
devrimciler yeni İslamcı hareketi
oluşturdular.
Aslında çok benzer bir gelişmeyi
sol açısından da tespit edebiliriz: 68
sonrası sol hareketlere genellikle
Yeni Sol hareketler denilir ve
geleneksel sosyalist akımlar
tarafından hiç de hoş karşılanmaz.
Çünkü Leninist parti de bir nevi
tarikat örgütlenmesidir. Komintern
ise Vatikan’ın muadilidir, 68
isyanı da Luther’in Vatikan’a
isyanı gibidir. 68 sonrası Leninist
örgütlenmelerin dağılması ve Yeni
Sol örgütlenmelerin yaygınlaşması
boşuna değildir.

AKP iktidarı: İslamcılığın
düşüşü, tarikatların yükselişi
Türkiye’de son 20 yıllık AKP
iktidarı tarikatların güçlendiği bir
dönem oldu ama bu dönem aynı
zamanda İslamcılığın cazibesini
yitirdiği ve güç kaybettiği
bir dönem. Bu paradoks, tam
da bahsettiğim gerçeklikten
kaynaklanıyor; tarikatçılık
İslamcılığı engelliyor.
İlginç bir durum da Sol güçler
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açısından geçerli. Sol için, İslamcı
ve sağcı bir iktidarda güç kaybetmiş
olmak doğal karşılanabilir. Ama sol
örgütlenmelerin neredeyse işlevsiz
kalmış olması başka bir olguya
bakmamızı gerektirmeli.
Gerek İslamcı gerekse
sosyalist akımlar, modern çağın
gereklerine uyum sağlamaya
elbette çalışıyorlar. Artık Bakkal
Hacı Amcalar yok İslamcı büyük
süpermarketler var; medreseler yok
kolejler var; örtünme yine var ama
artık moda da var. Bu, tarikatların
bile çağa uyum sağlama çabasının
olduğunu gösteriyor. Sol ise elbette
sermaye gücünden yoksun ve
İslamcılar kadar rahat bir dönüşüm
yaşayamıyor ama artık Sol da
kendisini orta sınıflarda yeniden
üretecek yollar deniyor ve kimi
zaman bulabiliyor da.
Fakat hem İslamcılığın hem de
Solculuğun önemli bir tıkanma
noktası var ki örgütlenme
modelinin altında yatan ana neden
bu.
Modern çağ ulusal çağıdır ve bu
çağda siyasetin doğası artık laiktir,
teokratik değildir. Bu laik siyaset
alanında elbette İslamcılığa da
yer vardır. Fakat bu çağa uygun
örgütlerle. Bu anlamda İslamcı
akımların siyasi partiler kurması
da çağa uygundur hatta İslamcı
terör örgütlerinin kurulması bile
çağa uygun modern girişimlerdir.
Çünkü tüm toplumu ve devleti
hedef alırlar. Tarikatlar ise devleti
yok saymanın, onu aşındırmanın
araçlarıdır.
Sol açısından ise belki de en
önemli handikap bir türlü laik
olamamasıdır. Sol düşünce
maalesef teokratiktir. Laikliğin tek
bir tanımı olabilir, dünyevi olan
ile uhrevi olanı (kendi düşünsel
ya da inanç dünyasını) ayırmak,
hukuki zeminde her ikisine de
eşit yaklaşabilmek. Yani klasik
burjuva hukuku ve hümanizmi.
Ama biliyoruz ki Solcular, kendi
örgütünden, kendi görüşünden
olmayanların yaşam hakkını
savunmazlar. Tıpkı tarikatçılar gibi.
Sol’un insan haklarından bahsettiği
her yerde sadece kendisi vardır,
başkaları zaten insan bile değildir.
Sol veya İslamcı düşünce aynı
gelenekten beslenir ve orada tıkanır
kalır: kabilecilik. Kabilenin kimi

zaman örgüt, kimi zaman tarikat,
kimi zamansa bir düşünce olması
sadece teferruattır. Sol ve İslamcı
tarikatlar kendi imgelerinde
bir toplum yaratmaya ve onun
dışındaki her şeyi yok etmeye
çalışırlar. Ulusa ve ulusçuluğa bu
kadar düşman olmalarının nedeni
de budur: Ulus büyüktür, geniştir
orada İslamcıya da Solcuya da yer
vardır ama diğerlerinin varlığını
kabul etmek şartıyla!
Türkiye’de İslamcı ve Sol
güçlerin Kürtçülüğü elbette başlı
başına bir handikap diyebiliriz.
Her iki kesimde de yoğun bir Türk
karşıtlığı vardır. Kimi Arapçılık
kimi Kürtçülük yapsa da esasında
kabilecidirler. Bu nedenle siyasal
bir problem ötesinde ontolojik
bir çıkmazdadırlar. Modern çağın
örgütsel modellerine kimi yerde
ve zamanda uyum sağlamaya
çalışsalar dahi modern çağın ulus
olgusunu görmezler, hatta geriye
döndürmeye çalışırlar.

Fetretten çıkış
Her ideoloji kendi ütopyası
için çalışacaktır elbette. Ama bu
ütopyaların tarihsel gerçeklikle de
örtüşmesi şarttır.
Bugünkü sınıfsal yapıda
proletarya diktatörlüğü diye
bir ütopya olamaz, bu olsa olsa
gericiliktir. Ütopyalar, ileriye dönük
özlemlerdir. Aynı şekilde bugünkü
modern dünyada bir tarikatın kendi
ülkesini ve devletini ele geçirme
çabası da hem imkânsızdır hem de
gericidir. Bu tür gerici ütopyalar
en fazla iç savaşlara yol açar ama
devrimlere yol açmaz!
Türkiye tam da bu çıkmazda bir
ülkedir. Tarikatlar eliyle, Kürtçüler
yoluyla, Solcuların yardımıyla,
ulusal laik yapımız aşınmakta
ve adeta bir fetret devrini işaret
etmektedir.

Kubbe altında bir
İslamcılık
Aslında Cumhuriyet’in ilk döneminde bir tarikatın ideolojikkültürel okula dönüşme süreci gibi güzel bir örneğimiz de var bizim.
Rıfai tarikatı lideri Kenan Rıfai kendi şeyhliğini kendisi ilga etti ve
tarikatını kapattı. Fakat bu tarikat bir dini kültürel okula dönüştü ve
hâlâ da yaşıyor.
Yahya Kemal de, Nihat Sami Banarlı da, Samiha Ayverdi de,
Ekrem Hakkı da, Safiye Erol da bu okulun ülkemize kazandırdığı
değerlerdir.
Acaba hangi tarikat bu saydığım isimler düzeyinde bir topluluk
yetiştirebildi diye sormuyorum bile, teki düzeyinde bir örnek bile
neden yaratamadılar?
Tarikatlar okula dönüşebilseydiler, şeyhler o şeyh koltuklarını
terk edip birer öğretmene dönüşebilselerdi, hem onlar bir şey
öğretebilirlerdi hem de bir sürü öğrencileri olurdu.
İslamcı camia ne kadar kısır olduğunu göremeyecek mi? Ve
bu kısırlığın aşıldığı her yerin tarikatın dışında olduğunu kabul
edemeyecek mi?
Laik devlete savaş açmak kolaydır peki ne zaman bu tarikatlara
savaş açacak bir İslamcı cesareti görebileceğiz bu ülkede?
Rıfailerin kendilerine yeni isim olarak Kubbe Altı’nı seçmesi bile ne
kadar da anlamlı...
Gök kubbede kendine rakip yıldız, hükümdar, şeyh kabul etmeyen
bir orta çağdan, Kubbe Altı’nda herkesin eşit olduğu yeni bir çağa
geçiş...3

Kenan Rıfai, Samiha Ayverdi, Safiye Erol

Fetret devirleri, tarikatların,
kabilelerin, örgütlerin savaşıdır
ama bu savaşın kazananı savaşanlar
olmaz. Her fetret, fetretin
taraflarının düştüğü yanlışı fark
eden birleştirici ideolojilerin ortaya
çıkması ile aşılır. Kültürel bir
yenilenme gerçekleşir.
Mevlânâ’nın, Yunus Emre’nin,
Mehmet Akif’in ortak noktası
sizce neydi?3

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı
01/08/2022
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Laik devlette tarikatlar savaşı
Tarikat savaşı
Türkiye Cumhuriyeti, öyle ya
da böyle hâlâ laik bir devlet. 20
yıllık AKP iktidarına rağmen
bu böyle. Tüm aşındırmalara
rağmen, İslam dünyasının en laik
demeyeceğim, tek laik devleti. Fakat
bu özellik, bu laik devletin içinde
bir tarikat savaşı yaşanmasına engel
olmuyor. Daha önce de olmamıştı.
Şimdi Nakşîlerin İsmailağa kolunun
şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun
ölümünün ardından yeni bir
savaşın başlangıcı tüm emareleriyle
karşımızda. Ve yine laik devlet, bir
tarikat savaşıyla yeni bir dönüşüme
doğru sürüklenecek gibi...
Soner Yalçın başta olmak
üzere basındaki istihbaratçı ekibin
Nakşibendîlik merkezli yeni
kavganın daha en başında sahaya
inmesi elbette uyarıcı bir işaret.
Bu tip istihbarî “gazeteciler” yazı
yazmak için yazmaz. Fikir üretmek
için köşeleri işgal etmez. Her
attıkları adımda, ağızlarından çıkan
her sözde, parmaklarının klavyeye
her sinsi dokunuşunda mutlaka bir
hesap vardır!
Sadece bir anda Nakşî sevgisi
kabaran Cübbesiz Soner Efendi
değil, Fatih Altaylı gibi daha
kıdemliler de şimdiden işbaşında.
Ve tabii ki İsmailağa Nakşîlerinin
“popüler yüzü” Cübbeli Ahmet’in
ta kendisi de. Ve 40 yıllık bilindik
halinden çok farklı bir söylemle
sahnede. Cübbeli, şimdi doğrudan
Selefîlik tehlikesine dikkat çeken,
Diyanet’i de bunlara karşı tedbir
almamakla, hatta göz yummakla
eleştiren “laik” görünümlü bir
noktada.
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Şimdiki tarikat kavgasının nereye gideceği henüz
belirsiz... Fakat iki şeyin garantisi var: Savaş öyle ya
da böyle başladı ve kesinlikle Türkiye’de kötü bir
şeyler olacak.
Herkes yaklaşan büyük tehlikeyi göz önünde
bulundurmalı. Dikkat!
Şimdi Türkiye’de sadece siyaset
yapanların, konunun ilgilerinin
değil herkesin durup ne oluyor, daha
doğrusu ne olacak diye sorması
gereken bir tablo var karşımızda.
Bu gördüklerimiz tarikat savaşının
görünen yüzü. Bir de bizim
göremediğiz çok daha derin, girift
ve tehlikeli bir yüz daha var. Aynı
bir buzdağı gibi. Ve Türkiye,
bu buzdağına doğru son sürat
yaklaşıyor. Ne zaman çarpacağını
bilmeden...

Nakşî-Nurcu kavgası ve
sonuçları
Yaşanılan tartışma ve toplumun
konuyla ilgisiz laik kesimlerinin
bile etki ajanları eliyle meselenin
içine çekilmesi son derece dikkate
değer. “Ne olacak, kim ne yapacak
da bunun alt yapısı hazırlanıyor?”
diye sormadan edemiyorum. Ortada
FETÖ ile AKP-Nakşîler arasındaki
kavganın ilk zamanlarındaki gibi
bir hava var. Ama bu defa saﬂar bir
önceki tarikat savaşındaki kadar
net değil. Kimin kime karşı cephe
aldığı, hazırlık yaptığı, kılıcını
bilediği çok anlaşılamıyor. Sanki
herkesin herkese karşı savaşmaya
hazırlandığı, 80 öncesinin sol

fraksiyonlarının hem sağla hem
de kendi aralarında cepheleştiği
döneme benzer bir ortam var tarikat
çevrelerinde. Bu özellikle de Nakşî
kollar arasında böyle.
Türkiye’de etkin olan Halidî
Nakşîlerin dahi onlarca kolu
olduğunu, hepsinin kendi şeyhini
esas pir, kendi yolunu esas din tariki
saydığını gözden kaçırmamak gerek.
Hal böyle olunca, kimsenin kendi
tarikatı dışında kimsenin gözünün
yaşına bakmayacağı gerçeği daha
rahat anlaşılabilir.
FETÖ ile AKP-Nakşîler
kavgasının ilk işaretlerinden biri
Wikileaks’in Taraf gazetesine
verdiği bir Hillary Clinton
sızıntısıyla olmuştu. Dönemin ABD
Dışişleri Bakanı Clinton, Temmuz
2009 gibi erken bir tarihte, Türkiye
ile ilgili olarak kendi görevlilerine
çok temel bir soru sormuştu:
“Türkiye’de Nakşîlerle Nurcular
arasındaki kavga ne durumda?”
Yaklaşan bir çatışma vardı.
ABD’liler de her zamanki gibi
bunun kokusunu epey önceden
almıştı. Saﬂarını ona göre
belirlemişlerdi. ABD, bu kavgada
Nurcuların yanında duracaktı. Fakat

bu, aslında Avrasyacı Blok’un
Nakşîlerin de desteğini alarak
Nurcuları tasﬁye etmesine engel
olamayacaktı.
Mesele sadece bununla kalsa bizi
çok da ilgilendirmeyebilirdi. Ne
olacak, bir tarikat bir emperyaliste
dayanarak, başka bir emperyalistin
desteğini alan rakibini tasﬁye
etti, bize ne diyebilirdik. Fakat
elbette olanların bununla sınırlı
kalmadığı herkesin malumu...
Özellikle bu savaşın doruk noktası
olan 15 Temmuz 2016’dan bugüne
Türkiye’nin nereden nereye
getirildiğine dönüp bir bakalım. Bu
savaş olmasaydı, Türkiye bugünkü
Türkiye olmazdı. AKP iktidarı
hâlihazırdaki her istediğini yapan,
otokratik düzenini kuramazdı.

İsmailağa’nın özgül ağırlığı
Şimdi yaklaşan savaşın Nakşîlerin
İsmailağa Cemaati üzerinden
şekilleniyor olması haliyle
çoğumuza garip gelecek. Ne de
olsa İsmailağa, şalvarıyla, sarığıyla,
çarşafıyla vs. Nakşîler arasında dahi
uç noktada görülen bir cemaat. Öyle
sayıca da çok kalabalık değiller.
Devlet içindeki örgütlenmelerinin
de elimizde çok net veriler
olmasa da mesela bir Menzil
kadar olmadığını biliyoruz. Ama
bu özellikler bizi yanıltmamalı.
Nispî zayıf görünümünün aksine,
İsmailağa gerçekte Nakşî cemaatleri
içinde en büyük özgül ağırlığa sahip
grup.
1800’lerden itibaren, özellikle
de Yeniçeri Ocağı’nın ve
Bektaşîlerin, devlet-Nakşî
işbirliği ile tasﬁyesinden beri
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Türkiye’de neredeyse her düğüm
Fatih Çarşamba’da bağlanır,
burada çözülür. Her siyasetçi,
sadece sağcılar da değil, burayla
ilişki kurar. İsteyen Mahmut
Ustaosmanoğlu’nun cenazesinden
gelen fotoğraf karelerine bir daha
bakabilir.

önerir!

Hatta İsmailağa’nın etkisi yurt
içiyle de sınırlı değildir. Yurt
dışından da oraya gelen giden, iyi
geçinmeye çalışanlar olur. Açıkçası
yeni tarikat savaşının bu merkez
etrafında gelişmesi geleceği daha da
ürkütücü kılıyor.

Türkiye’nin değilse de Rusya’nın
bir Selefîlik gündemi olduğu
ise açık. Rusya açısından, hem
Suriye’de, özellikle İdlip’te, hem de
Çeçenler arasında böyle bir mesele
var.

Fakat Türkiye’de Selefîliğin
tutacağı bir ortam gerçekten
var mıdır? İslamcı camia, daha
birkaç ay önce Selefîlik gibi ağır
bir Şeriatçılığı değil, Türkiye’de
deizmin yükselişini tartışmıyor
muydu yoksa?

Nakşîlerin Rusçu damarı
Geçen defa Nakşî-Nurcu
kavgası ekseninde birbirine giren
Amerikancılar ve Rusçular acaba
bu defa Nakşîlik üzerinden mi
savaşa girecek? Nakşîliğin içindeki
Avrasyacı-Rusçu damar göz önüne
alındığında bunun hiç de yabana
atılacak bir ihtimal olmadığı
görülüyor.
Bu Rusçu damar hiç de öyle zayıf
bir damar da değil. Bunu doğru
değerlendirmek için iki önemli
olaya mercek tutmalıyız.
Bunlardan birincisi; Rus faşist
ideolog ve Putin’in akıl hocası
Aleksandr Dugin’in, Doğu
Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek
ve Melih Gökçek’e yakın bir isim
olarak tanınan Dr. Hasan Cengiz
ile önemli Nakşî şeyhlerinden
Abdülhakim Arvasî’nin Ankara
Bağlum’daki kabrini ziyareti. Bu
isimlerin bir araya gelişi zaten
yeterince garip bir tablo oluşturuyor.
Fakat ziyaretin tarihi daha da
garip: 15 Temmuz 2016, öğleden
sonra! Saatler sonra yaşanacak
darbe girişimi ile ilgili olarak
Rus istihbaratı adına Türkiye’yi
uyardığı söylenen Dugin, aynı
esnada yememiş içmemiş bir Nakşî
şeyhinin kabrini ziyaret etmiştir...
Arvasî, hem Necip Fazıl’ın, hem
de İhlas Grubu (Türkiye gazetesi,
TGRT vs.) olarak da bilinen
Işıkçıların ilk lideri Hüseyin Hilmi
Işık’ın şeyhi. Onun hakkında
şimdilik bu kadarını söylemek
yeterli.
Bu ziyaretin nedeni daha sonra
Dugin’e sorulduğunda özetle
şunları söylemişti: Rusya’nın İslam
dünyasındaki mütteﬁki olan İran,
Şii olduğu için Sünni alanda etkili

olamazdı. Sünni İslam alanında,
Seleﬁ-Vahhabi etkisine karşı
Türkiye’nin Rus yanlısı bir liderliği
Rusya’nın çıkarınadır. Ve şunları da
ekler Dugin:
“Bu sebeplerle Rusya, Türkiye’nin
İslam halifeliği ﬁkrini tam olarak
desteklemektedir. Benim Ankara
ziyaretlerim sırasında büyük İslam
âlimi Abdülhakim Arvasi’nin
mezarını ziyaret etmem ve kendi
inanışıma göre dua etmem de bu
mesajı içermektedir.”
Dugin, Rusya’nın Nakşî kartını
çektiğini herhalde daha açık ifade
edemezdi...
Bu mezar ziyaretinin ve bu
açıklamaların ardından Türkiye altı
yılda neler yaşadı? Bir düşünün.
Siyasette tesadüf olmaz. Bu ise
gördüğümüz gibi Dugin’in de
tesadüf olduğunu iddia etmediği bir
Rus Nakşî açılımı ilanıydı.

Kadirov’a da Rusya’ya da karşı.
Şiî İran, Kadirî ve Nakşî
Çeçenlerle, onlarsa İsmailağa
Nakşîleriyle Selefîliğe karşı
nasıl birleşir? Türkiye’deki
bir önemli Kadirî kolu olan
(şimdi oğlu Hüseyin Baş’ın
liderliğindeki) Haydar Baş Grubu
ise ağır Nakşî karşıtı ve örtülü Şia
eğilimli olmasına rağmen yine
bunlarla koyu Avrasyacı, Rusçu
çizgide nasıl buluşur? Elbette
kimse kendiliğinden buluşmaz,
buluşturulur.
Açık olan az çok şudur:
Nakşîlerin, en azından bazı
kesimlerinin (ve başka bazı
tarikatların da) Avrasyacılarla ve
Rus istihbaratıyla ciddi bağları
kurulmuştur. Ve bu ilişki günden
güne daha da derinleşiyor. Kim
kimi tasﬁye edecek? Amerikancı
Nakşîler mi hedefe alınacak? Yoksa
birileri Rusçu Nakşîleri mi ortadan
kaldıracak? Şimdilik elimizde
sadece bolca soru var...

Dikkate almamız gereken ikinci
olaysa yine Putin’in en yakın
adamlarından olan Çeçenistan
Cumhurbaşkanı Ramazan
Kadirov’un İsmailağa şeyhi
Mahmut Ustaosmanoğlu’nu
Kasım 2018’de İstanbul’da ziyaret
etmesi. İlk görüşme aslında 2014’te
planlanmış ama iktidar tarafından
engellenmiş. 2014’ten 2018’e
gelene kadar AKP açısından
da Rusçuluk alanında çok şey
değiştiğinin bir kanıtı da bu olmalı.

Tüm bu giriftliğe rağmen
Türkiye’de öne çıkan Selefîlik
karşıtı söylem bu çerçevede anlam
kazanıyor.

Ramazan Kadirov, Kafkaslar’da
etkin iki tarikattan biri olan Kadirî
tarikatından. Diğeri de tahmin
edilebileceği gibi Nakşîlik. Çeçenler
arasında, Çeçenistan Savaşı’dan beri
Selefîlik ve Vahhabîlik de etkin.
Bu akımlara mensup Çeçenlerse

Soner Yalçın, Cübbeli’yi
“Selefîlik tehlikesine” dikkat
çekiyor diye över. Cübbeli,
Altaylı’nın programında uzun uzun
Selefî tehlikesini anlatır ve buna
karşı çay ocağı, kitapevi kapatmak
gibi “28 Şubatçı” önlemler bile

Görüldüğü gibi tablo sanılandan
çok daha karmaşık, karanlık ve
korkutucu!

Cübbeli Ahmet neden
Selefîlere savaş açtı?

Yani burada da tesadüf yok.
Cübbeli Ahmet ile Cübbesiz
Soner Hocaefendiler boşuna mı
konuşacaktı yani?

Tarikat savaşı, devlet savaşı
demektir. Tehlikeye dikkat!
Peki, tüm bu tarikat savaşı
tablosundan nasıl bir sonuç
çıkarmalıyız?
Bu karmaşık ilişkiler ve çatışmalar
âleminin özünde tek bir gerçek var.
Tarikat savaşı aslında devlet savaşı
demek. Tarikatların savaşı, iktidar
için verilen istihbarat savaşından
ayrı bir olgu değil. Bunun farklı bir
düzlemde ve değişik bir kılıktaki
tezahürü.
Türkiye’de 1800’lerden
itibaren ne zaman bir tarikat
savaşı başladıysa sonu hep kötü
bitti. 1826’da II. Mahmut ve
Nakşîler, Yeniçerileri ve Bektaşîleri
tasﬁye etti. Ama ortada bir ordu
kalmayınca devletin çöküşünü
de tetiklediler. İşin garip tarafı
Nakşîlerin yükseldiği bu dönemde
yaşananların yarattığı ortamda
hem İngilizler hem de Rusya güç
kazanmıştı!
Sonrası zaten felaketler silsilesidir.
Şimdiki tarikat kavgasının nereye
gideceği henüz belirsiz... Fakat
iki şeyin garantisi var: Savaş öyle
ya da böyle başladı ve kesinlikle
Türkiye’de kötü bir şeyler olacak.
Tüm bu tartışmaların ve beklenen
savaşın, Türkiye’de Rusçu bir siyasî
iklimin hâkimiyetinde ve herkesin
kaderini belirleyecek bir seçime
doğru gidilirken olması da tehlikeyi
daha da büyütüyor.
Herkes yaklaşan büyük tehlikeyi
göz önünde bulundurmalı.
Dikkat!
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Soner Yalçın, Nakşibendîleri
aklamak için tarihi çarpıtıyor
Nakşibendîlerin İsmailağa
kolunun şeyhi Mahmut
Ustaosmanoğlu’nun ölümünün
ardından Soner Yalçın’a
da bir Nakşîlik gayreti geldi.
Önce İsmailağacıları, ABD’deki
Mormonlar’la kıyaslayan bir yazı
yazdı. Tarikatı hoş görmeyen,
anlayış göstermeyen herkesi (artık
bunlar ne demekse!) çağdışı ilan
etti.
Yetmedi geçtiğimiz gün (6
Temmuz) Sözcü’de “Nakşibendîlik
ve Türkler” başlıklı bir yazı daha
kaleme alarak Nakşîliği Türk
tasavvufunun ana damarı ilan etti.
Bir de “esaslı” bir Cübbeli Ahmet
savunması yaptı. Fakat bunları
yaparken de Türk tasavvuf tarihi,
Yesevilik, Nakşîlik ve Bektaşilik
ile ilgili tüm tarihsel gerçekleri
de istediği gibi eğip büktü. İşine
geldiği gibi çarpıttı.

Cübbesiz Soner Hoca tasavvuf tarihini alt üst ediyor!
Eski Aydınlıkçı ve PKK borazanı
2000’e Doğru dergisinin istihbarat
müdürü, şimdinin OdaTv’cisi
Soner Yalçın’ın yazılarını okuyun.
Bir tek cübbesinin eksik olduğunu
göreceksiniz. Cübbesiz Soner
Hoca, aklınca bir strateji yapıyor.
Nakşîleri övecek, bunun üzerinden
çoğunluğu Nakşî olan AKP’lilere
yaranacak bir operasyon deniyor.
Bu arada da artık aralarında nasıl
bir ilişki varsa (Nakşî rabıtası
değildir herhalde) Cübbeli
Ahmet’i parlatmaya çalışıyor. Hem
de bunları Atatürkçü, ulusalcı, laik
01/08/2022

Soner Yalçın, Nakşî’yi Nakşi’ye; Nakşi’yi FETÖ’ye
karşı kullanma gibi taktikler üretmeye, kendisini
tahteşşuur zorlamayla sevk eden istihbaratçı
alışkanlıklarından nasıl kurtulup doğru düzgün
laikliği savunsun ki? Bu kafa bu kadar işte. Çok şey
beklemeyelim...
kitlenin okuduğu Sözcü’de yapıyor.
Nev zuhur Nakşî muhibbanından
Cübbesiz Soner Efendi herhalde
“nasıl olsa laik kitle tasavvuf
tarihini bilmez” diye düşünmüş
olmalı. Taşların bağlandığı
şehirde gezmenin rahatlığıyla
atıyor tutuyor. Hayır, sadece
kendi boyunu aşan bir işe kalkışıp
gerçekleri çarpıtmadan bir
teostrateji girişiminde bulunsa yine
çok da ciddiye almazdım. Fakat
Soner Efendi açık bir şekilde
gerçeklere saldırıyor. Kimisi
cehaletten, kimisi kasıtlı olduğu
anlaşılan çarpıtmalarına da bir dur
demek gereği doğuyor elbette.
Nereden başlasam bilemiyorum.
Çünkü söyledikleri nereden tutsak
dökülüyor, elde kalıyor...
En baştan başlayayım. Soner
Yalçın’ın ilk iddiası Hoca Ahmet
Yesevi’nin Nakşibendî olduğu.
Şöyle diyor:
“Hacı Bektaş-i Veli gibi
Nakşibendi Hoca Ahmet Yesevi’nin
Horasan erenleri Anadolu’yu
mesken edindi. Yani demem şu
ki: Bektaşilik ve daha sonra

Nakşibendilik, ilk Türk tasavvuf
hareketi Yesevilikten doğdu.”
Aslında ikinci cümlesinde
kendini çürütüyor. Ahmet
Yesevi’ye dayandırılan Yesevilik
içinden Nakşibendîliği çıkardıysa
Ahmet Yesevi, Soner Yalçın’ın
iddia ettiği gibi nasıl Nakşibendî
olabilir? Bu zaten mantıksız bir
sav. Fakat konu bununla sınırlı
değil.

Nakşîlikle Bektaşiliğin de
Yeseviliğin de ilgisi yok
Tarikatların silsileleri vardır.
Bu silsileler sırayla bir pirden
diğerine geçen şeyhlik makamına
kimlerin geldiğini gösterir.
Şimdi açıp Nakşibendî tarikatı
silsilelerine bakalım. Hiçbirinde
Ahmet Yesevi’yi bulamazsınız.
İşin ilginç yanı tüm Sünni tarikatlar
da dâhil olmak üzere hepsinin
silsilesinin başında Hz. Ali vardır.
Bektaşilik’te de, Yesevilik’te de,
Kadirilik’te de, Mevlevilik’te de
böyledir. Yalnızca Nakşî silsilesi
Hz. Ebubekir’den çıkar. Bu da
elbette tesadüf değildir. Nakşîler
bunu koyu Sünnilik adına yaparlar.

Yani tüm tasavvuf ekollerinden
kökten kopma niyetiyle kendilerini
böyle bir silsileyle tanımlarlar.
Soner Yalçın’ın aslında var
olmayan tüm bu bağlantıyı
dayandırdığı tek bir nokta var.
Geçen bin yılın başında Orta
Asya ve İran’da yaygın olan
ve Hacegân (hocalar) olarak
adlandırılan ama bir tarikat olarak
örgütlenip örgütlenmedikleri
kesin olarak bilinmeyen ekolün
önemli isimlerinden Yusuf
Hemedani’nin, hem Ahmet
Yesevi’nin hem de yine Hacegân’ın
önde gelenlerinden Abdülhalik
Gücdivani’nin hocası olarak
bilinmesi. Bu arada Gücdivani de
Nakşibendî değildir çünkü Nakşilik
onun öğrencilerinin öğrencisi
Bahaeddin Nakşibend tarafından
ve epey sonra kurulacaktır.
Bununla beraber elbette bu
silsilelerin nasıl oluşturulduğu da
epey tartışmalı. Kimi kopukluklar,
zaman uyuşmazlıkları, birbiriyle
muhtemelen hiç karşılaşmamış
kişilere izafe edilen ardışıklık
(şeyhlik-halifelik) ilişkileri
meşhur. Ama Ahmet Yesevi
ile Gücdivani’nin Yusuf
Hemedani’nin gerçekten de
öğrencisi olduklarını kabul etsek de
tablo Soner Yalçın’ın çizdiği gibi
değil.
(Bu arada değinmeden
geçemeyeceğim. Soner Yalçın,
“Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan’da
hizmet vermeye devam ederken …
Gücdivani ise Özbekistan sınırları
içerisinde ekolünü yaydı,” demiş.
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Soner Hocaefendi, Türkistan’ı
genel anlamda “Uluğ Türkistan”
sanıyor anlaşılan ama bu Ahmet
Yesevi’nin de adını aldığı Yesi
şehrinin diğer adı. Diğer taraftan
o dönemde Özbekistan diye bir
yer de elbette yok! Bilmemek
değil öğrenmemek ayıp, değil
mi? Ben görevimi yapıp bunu da
düzelteyim. Ayıp edip etmemek
ona kalsın...)
Hemedani’nin bu iki
varsayımsal öğrencisinden Ahmet
Yesevi, ayrı bir yol izliyor. Onun
ardından gidenlere Yeseviler
deniyor. Anadolu’ya gelen Hacı
Bektaş Veli de kendisini bu
kola dayandırıyor. Ondan sonra
gelenlere de Bektaşi deniyor.
Gücdivani’nin ardından ise beş
Hacegân şeyhi daha gelip geçtikten
sonra şeyhlik makamına Buhara’da
(bugün Özbekistan) Bahaeddin
Nakşibend geçiyor. Onun ardından
gelenlere de Nakşibendî deniyor.
Tarikat önce Türkistan’da Timur
İmparatorluğu içinde, ardından da
Timur’un torunlarından Babür’le
beraber Hindistan’da yayılıyor.
Türkiye’ye gelişi ise çok sonra
Süleymaniyeli Kürt Nakşî şeyhi
Halit aracılığıyla ve Şeriatçı bir
Kürt tarikatı kimliğiyle oluyor.
Yani iki tarikatın birbiriyle
ilgisini kurmak, aşırı zorlama bir
çabayla denenmiş ama doğal olarak
da kimseyi ikna edememiştir.

Nakşîliğin tasavvufla ilgisi
Soner Yalçın, Nakşîliğin diğer
tarikatlardan farkının zikirlerini
sessiz yapmalarından ibaret
olduğunu sanıyor. En azından
yazısından çıkan bu. Fakat bu da
doğru değil. Nakşîliğin meselesi
sadece sesli, müzikli zikirle değil
tasavvufun kendisiyleydi. Nakşîlik
daha ilk başta aslında tasavvufsuz
bir tarikat olarak yola çıktı. Onlar
için önemli olan tasavvufun temel
kavramı olan Tanrı aşkı değil
Şeriat’tı. Hatta bu aşk merkezli
tasavvuf yaklaşımını kınıyorlardı.
Tasavvufun, özellikle de Türk
tasavvufunun temel anlayışı olan
“vahdet-i vücut” yani Tanrı-İnsanEvren birlikteliği de Nakşîlikte en
baştan itibaren tali bir ilke olarak
kaldı. Nakşîliğin ikinci kurucusu
sayılan Hindistanlı İmam Rabbani

zorlamayla sevk eden istihbaratçı
alışkanlıklarından nasıl kurtulup
doğru düzgün laikliği savunsun
ki? Bu kafa bu kadar işte. Çok şey
beklemeyelim...

28 Haziran 2022, Sözcü

Nakşibendîlerin İsmailağa
kolunun şeyhi Mahmut
Ustaosmanoğlu’nun ölümünün
ardından Soner Yalçın’a da bir
Nakşîlik gayreti geldi.
İsmailağacıları, ABD’deki
Mormonlar’la kıyaslayan bir yazı
yazdı. Tarikatı hoş görmeyen,
anlayış göstermeyen herkesi
çağdışı ilan etti.

6 Temmuz 2022, Sözcü

ise bu ilkeyi tümden reddedecekti.
Yani Bektaşilik’te, Mevlevilik’te,
Rifailik’te temel ve ortak olan aşk
ve birlik gibi gerçekten hoşgörü
doğuran yaklaşımlardan Nakşîlik
tamamen sıyrılıp, doğrudan
siyasileşen bir din hareketine
dönüşmüştü.

Nakşîlik, Selefileşti mi
baştan itibaren mi selefiydi?
Soner Hocaefendi, şöyle
buyurmuş:
“Özellikle son yıllarda
Nakşibendîlik siyasal İslamcılığa
yaklaştıkça Selefileşiyor,
Nakşibendîlik Selefileştikçe
Türkiye’deki İslami hareketler
yerelliklerini kaybediyor.”
İşte Soner Yalçın’ın bir
çarpıtması daha...
Sanki Nakşîlik daha önceden
Mevlevilik, Bektaşilik gibi bir
tarikatmış da şimdi selefileşmiş!
İşin gerçeği ise Nakşîliğin,
Selefilik’ten ayrı bir akım olsa da
tavır olarak selefi bir akım olduğu.
İkisinin ve tabii Vahhabiliğin ortak
noktaları çok. Koyu Şeriatçılık,
tasavvuf düşmanlığı, vs... Hadise
yani nakle merkezi önem verme…
Tabii sadece nakil üzerine bir yapı
kurulduğu zaman orada akıl diyen
İbni Sina gibi Müslümanlar da,
Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus
Emre gibi aşk, gönül diyenler de
kolaylıkla “kâfir” ilan edilebiliyor!
Ayrıca bu akımlar, özellikle
de Nakşîlik siyasal İslamcılığa
yaklaştığı için bu hale gelmedi.
Siyasal İslamcılık ya da Şeriatçılık
doğrudan bu akımın içinden çıktı.
Bu noktada Soner Yalçın’ın

çarpıtması tam anlamıyla bir baş
aşağı çevirmeye dönüşüyor...
Ve bir ayrıntı daha: Vahhabileri
de Nakşîleri de Osmanlı-Türk
hâkimiyetine ve onun ideolojisi
sayılabilecek tasavvufi İslam’a
karşı örgütleyenler ve himaye
edenler de 1700’lerden itibaren
İngilizlerdi. Bu da Soner Yalçın’ın
muhtemelen bildiği ama bilmezden
geldiği bir mesele. Ama bu
cehaletten de kötü. Bildiği şeyi
gizleyerek, bile isteye çarpıtmak!

Teravihten sana ne Soner?
Soner Yalçın için bu sonradan
Selefileşmenin kanıtı da eskiden
Nakşîlerde olan teravih namazının
artık olmamasıymış. Ya arkadaş,
teravih kılarlar kılmazlar sana
ne? Adamlar dört başı mamur
Şeriatçı. Sen ise laik bir figür
rolündesin. Bari rolüne uygun
davran. Nakşîliğin teravih kılanını
savun, kılmayanına karşı çık
gibi bir laiklik stratejisi olabilir
mi? Eğer gerçekten laikliği
savunuyorsan, tüm Nakşî kollarına
karşı çık. Aslında bu da yetmez.
Tüm tarikatlara da karşı çık.
Atatürk, dönemin en ılımlı ve
olumlu tarikatları olan Bektaşi
ve Mevlevilerin dergâhlarını da
kapatmadı mı?
Ki bugün FETÖ denilen şey de
Nakşî medreselerinde yetişmiş
Kürt Sait’in yolu değil mi?
Laiklik için tarikatlarla işbirliği
olamayacağı gibi onları birbirine
düşürecek bir taktik de yok.
Ama Soner Yalçın, Nakşî’yi
Nakşi’ye; Nakşi’yi FETÖ’ye
karşı kullanma gibi taktikler
üretmeye, kendisini tahteşşuur

Nakşîliğin Türk damarı
hayal, Kürt damarı gerçek
Soner Yalçın, RP’nin ve
AKP’nin ilk çekirdeğinin bağlısı
olduğu İskenderpaşa Nakşîlerinin
eski şeyhi Esat Coşan’ın,
“Hacı Bektaş ve Makalat” tezini
görünce Nakşîliğin Türk damarını
keşfetmiş.
Hoşgörülü ehl-i tasavvuf Türk
Nakşîlerine örnek olarak kimi
sayalım, bilemedim ki?
Kürt Nakşî Şeyh Halid’i mi?
Şeyh Sait’i mi? Kubilay’ın başını
kesenlerin şeyhi Esat Erbili’yi
mi? Barzanileri mi? Kürt Tealici
Seyit Abdülkadir’in ailesi Nehri
şeyhlerini mi? Said-i Nursi ya da
Kürdi’yi mi?
Neyse Soner kendi karar versin...
Ama uyarayım epey zorlanacak.
Soner şöyle diyor Esat Coşan
için:
“Esat Coşan akademisyendi.
Doçentlik tez konusu Hacı Bektaş-i
Veli’nin başlıca eseri Makalat idi!
Günümüz Türkçesine çevirdiği bu
eseri yıllarca basacak yayınevi
bulamamıştı.”
Öncelikle Esat Coşan, sonradan
profesör de oldu ama neticede
gerici bir şeyhti. Yani öyle
“akademisyen” kimliği vermek
onu kurtarmaz. İkincisi 1973’te
yazdığı doçentlik tezini 1982’de
kitap olarak bastırdı. Ama bunun
nedeni, konusu dolayısıyla
yayınevi bulamaması değildi.
Coşan, akademide yükselmişti ama
tarikatta yükselmesi ancak şeyhi ve
kayınpederi olan Zahit Kotku’nun
icazet vermesine bağlıydı.
1980’de Kotku ölüp kendisi onun
yerine şeyh olunca tabii ki kitap
bastırmaya da başlamıştı. Ortada
bir dram varsa da Soner’in sandığı
gibi bir şey değildi yani...
Soner Yalçın, bahsettiğimiz
yazısından tam bir gün önce,
5 Temmuz’da “Cüneyt Arkın
ve Alevilik” başlıklı bir yazı
yazmıştı. Burada Cüneyt Arkın
filmleri başta olmak üzere
01/08/2022
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Türk sinemasının Alevileri
dışladığından, asimile ettiğinden
dem vurup bir Sünnileştirme
operasyonu olduğundan da
şikâyet etmişti. 1967’de çekilmiş
Hacı Bektaş filmi bile bir
Sünnileştirmeydi ona göre.
Araya bir gün bile koymadan iki
yazıyı aynı adam yazıyor. Arkadaş;
Alevilere, Bektaşilere en büyük
Sünnileştirme operasyonu Esat
Coşan’ın Hacı Bektaş kitabıyla
yapılmadı mı? O kitapta Alevi
bir Hacı Bektaş yok! Doğrudan
tam da senin karşı çıktığın
Sünnileştirmeye tabi tutulmuş bir
Hacı Bektaş var? Bu ne perhiz, bu
ne lahana turşusu? Canın Cüneyt
Arkın’a düşmanlık etmek isteyince
öyle konuş, Esat Coşan ve
Nakşibendîlik güzellemesi yapmak
isteyince böyle! İnsaf!

1826’da Bektaşiler yok
edilmeseydi...
Kısacası Soner Yalçın’ın çizdiği
Nakşîlik tablosu tamamen yanlış
olduğu gibi sadece tarih yaklaşımı
değil bildiğini iddia ettiği olgular
da tamamen hatalı.
Şimdi onun hoşgörü timsali
saydığı ama Taliban’ın kendisine
yakın bulup (Şeriat, kadınları
köleleştirme vs. ortak nokta
hakikaten çok...) taziye gönderdiği
Mahmut Hocaefendi de, Nakşîliği
selefileşmeye savrulmaktan
kurtarmaya çalıştığını iddia ettiği
Cübbeli Ahmet de, tüm Milli
Görüş, Erbakan, AKP, Davutoğlu
vs. bilumum siyasal İslamcı da
Nakşîliğin Türkiye’ye hediyesi!
1826’da II. Mahmut, İngilizlerin
desteğini de alarak Nakşîlerle
beraber Yeniçerileri, Türk
Ordusu’nu ve Bektaşiliği tasfiye
ettiğinde tarih farklı akıp Nakşîler
kaybetseydi emin olun Türkiye
bugün Şeriatçılık ve Kürtçülük
başta olmak üzere yaşadığı
sorunların çoğundan baştan
kurtulmuş olacaktı. Kaderimiz işte
böyle 200 yıl önce çizildi. Tarih de
maalesef böyle aktı...
Şimdi Soner Efendi arzu etti
diye o tarih hiç yokmuş gibi
davranılamaz. Öyle kimse cevap
vermiyor diye de atıp tutmak da bir
yere kadar. Birileri çıkar, sana da
bir dur der!
01/08/2022

Tarikatların geleceği yoktur
Türkiye’de tarikatlar her zaman tartışma konusu
oldu. Bazıları tarikatları sosyolojik bir gerçeklik
olarak kabul etti, bazıları özgürlükler çerçevesinde
tarikatların var olması gerektiğini savundu. AKP
iktidarı bir tarikatlar koalisyonu olduğu için bu
tartışma daha fazla gündeme geldi.
15 Temmuz sonrası devlet içinde tarikatların savaşı
hızlandı. Boşalan bir tarikatın yerini doldurmak
isteyen diğerleri yarışa girdi. Dönem dönem hangi
tarikatın nerede güçlü olduğuna dair haberler ortaya
çıktı. Bunun dışında her şey kapalı kapılar ardında
olduğu için gerçekler net olarak anlaşılamadı.
Tarikatlarla ilgili haberlerin çoğu
taciz haberleri. Çocuklara yönelik
taciz haberleri ülke gündemine
oturdu. Bunlar yargıya taşınan
olaylar olduğu için yalan
haber olmadıkları kesinleşti.
Tarikat yurdunda kalan bir
öğrencinin intihar videosu
yayınlaması, tarikatların iç
yüzünü herkesin görmesini
sağladı.

Cumhuriyet’le bir hesaplaşma içinde olduklarını
görüyoruz. “Tarikatlara özgürlük verelim ama
şeffaf olsunlar” demek laikliği ve Cumhuriyet’i yok
saymaktır.
“Cumhuriyet düşmanı olmayan, laikliği savunan
tarikatlar da var,” diyerek tarikatların kaldırılmasını
yanlış bulan bir zihniyet de var. Bütün tarikatları
savunmak için dar bir çevrede ilerleyen örnekleri
önümüze koyuyorlar. Tekke ve zaviyelerin
kaldırılmasıyla “zararsız tarikat” dedikleri yapılar
zaten kendilerini tasfiye ettiler, Cumhuriyet’e boyun
eğdiler.

Tarikat, doğası gereği bir iktidar
mücadelesidir. Bu nedenle zararsız
tarikat diye bir tanım yapmak
Tarikatlar özgür düşünen,
doğru olmaz. Tasavvuf
karar verebilen insan
dediğimiz kavram da
çağımızın gerçeklerini
istemediği için dünyanın
anlatmaz. Tasavvuftan
ve Türkiye’nin yapısına
verilen güzel örnekler
uymaz. Bu yapılar dağılmaya
insanın tabiatında olması
gereken özelliklerdir. Bu
mahkûmdur. Esas gerçeklik
vasıfl
ara sahip olmak için
budur. Tarikatların şu anki
bir tarikat üyesi, tarikat ehli
dünyada yeri yoktur. Yeri,
olmaya gerek yoktur.

Bu gerçeklikler ortadayken
“Tarikatlar bu kitleyi nereden
Ortaçağ
topluyor?” sorusu herkesin aklına
geliyor. Özellikle İsmailağa Cemaati
şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun
cenazesinde gördük. Çok büyük bir kalabalık
olmasa bile binlerce insan sarıkları, cübbeleriyle
cenazede yerlerini aldılar.

Bunun bir nedeni şu anda tarikatların rant kapısı
olarak görülmesidir. Ciddi anlamda ticaretin
döndüğü, devlette belli yerlere gelmeyi kolaylaştıran
tarikatlar bu insanlara bir umut oluyor. “Tarikat beni
yüksek bir mevkiye getirebilir,” diyerek, tarikat üyesi
olmayı tercih ediyorlar.
Diğer bir nedeni psikolojinin alanına giriyor.
Tarikatta kendini bir yere ait hisseden, görev ve
sorumluluk verilen insanlar kendini değerli görüyor.
Başkaları kendi adına karar verdiği için olacak, bazı
şeylerin sorumluluğundan da kaçıyor. Bu şekilde
kendi konfor alanını yaratmış oluyor.
Tarikatların kaldırılmaması gerektiğini savunan
farklı kesimler var. Tarikatlarla ilgili çıkan
taciz haberlerinden sonra oluşan toplumsal
tepki karşısında bunu açıkça dillendiremiyorlar.
“Tarikatlar şeffaflaştırılmalı” diyerek laiklik
karşıtı tavırlarını belli ediyorlar. Tarikatları sivil
toplum örgütü olarak tanımlayanlara baktığımızda

karanlığıdır.

Tarikatların Cumhuriyet’e
karşı mücadele edeceklerini fark
eden Atatürk, 1925 yılında bu yapıları
yasakladı. 1800’lerde tarikatların girdiği
mücadelenin Osmanlı’nın sonunu getirdiğinin
farkındaydı. Yeniçeri Ocakları’nın kaldırılmasıyla
Bektaşilik yerine Nakşilik Osmanlı’da hakim tarikat
haline geldi. Bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin de
yaşamaması için bir kanunla tasfiye etti.
Bugün ise tarikatların bu kadar pervasızlaşması
AKP iktidarında aldıkları destekle olmaktadır.
Her konuda fikir beyan eden hocaları görüyoruz.
Sadece iktidarı, devleti değil, toplumsal yapıyı da
şekillendirmek istiyorlar. Her gün bir tarikat liderinin
fetvası sosyal medyaya yansıyor. Fetvalarını yaymak
için sosyal medyanın, teknolojinin bütün olanaklarını
kullanan tarikatlar, kendi müritlerine teknolojiyi
yasaklıyor. Bu örnek bile tarikatların bu çağa
uyamayacağını gösteriyor.
Tarikatlar özgür düşünen, karar verebilen insan
istemediği için dünyanın ve Türkiye’nin yapısına
uymaz. Bu yapılar dağılmaya mahkûmdur. Esas
gerçeklik budur. Tarikatların şu anki dünyada yeri
yoktur. Yeri, Ortaçağ karanlığıdır.

RAHİME CURA
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AKP, ÖTV ve orta sınıﬂar
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ÖTV’yi
düşürme vaadi ve araç almayı
düşünenlere alımlarını erteleme
çağrısı yapması iktidar yanlısı
kesimlerde büyük bir tepkiyle
karşılandı. Yazılanlara bakıldığında
bu çağrının bir “sivil itaatsizlik”
çağrısı olduğu, Kılıçdaroğlu’nun
asıl amacının ekonominin çarklarını
yavaşlatmayı amaçladığı söyleniyor.
Tüm bu güncel politik
tartışmaların dışında iktidar
kalemlerinden sosyal medyadaki
trollerine kadar AKP’li cenahın
tekrar tekrar vurguladığı esas nokta
“özel tüketim vergisi”nin devlet
açısından hayati olduğu ve iktidarın
bundan vazgeçmesinin mümkün
olamayacağı yalanı.
İktidarda kalma uğruna yalanın
her türlüsünü söyleyebilecek bir
iktidarın söz konusu “özel bir
vergi” olduğunda bu kadar açık
sözlü biçimde vergiyi savunması,
taktik icabı bile olsa bir “geri vites”
yapmamasının sebebi gerçekten de
ÖTV’nin AKP iktidarı açısından
yaşamsal olması.
Bu bağımlılık sadece kasanın
sürekli açık vermesinden
kaynaklanan “duygusal”
sebeplerden kaynaklanmıyor. Bu
elbette inkar edilmeyecek önemli bir
faktör. Bununla birlikte genel olarak
iktidarın vergi rejiminin özel olarak
da ÖTV’nin “ideolojik” olarak da
yaratmak istediği bir toplum yapısı
var.

Türkiye’nin modern köleleri:
Orta sınıﬂar
Başyazarımız Gökçe Fırat

çok uzun bir süre önce AKP’nin
yaratmak istediği toplumsal ve
ekonomik yapının temellerini ortaya
koymuş ve bunu bir “kabile düzeni”
olarak nitelemişti. Sistemin yarattığı
ekonomik hiyerarşiye dahil olmayan
orta sınıﬂar (buna hizmet sektörü
de diyebiliriz), iktidara mecbur ve
mahkûm olmadığı için hedef haline
geldi.
Toplumsal yaşam içinde
“elit” olmakla suçlanan bu
kesimlerin daha yoğun biçimde
vergilendirilmesi, AKP iktidarının
vergi rejimin de temelini oluşturdu.
Ekonomik yapının merkezinde
olan, üretimin devamını sağlayan
bu kesimler nispeten daha zengin
olduğu için bu kesimlerin harcama
yapma kapasitesinden faydalanmak
temel amaçlardan biri haline geldi.
Başlangıçta tüm toplum için
tüketimi “kısıtlayıcı” bir amaçla
yürürlüğe sokulan ÖTV, bir süre
sonra devlet için neredeyse gelir
vergisi kadar önemli bir vergi haline
geldi. Ve elbette bu harcamaların da
önemli bir kısmı bahsettiğimiz orta
sınıﬂar tarafından yapılıyordu.

ÖTV bir sermaye transferi
yöntemi
Böylelikle ÖTV, orta kesimlerden
yoksul halk kesimlerine bir
sermaye transferinin yöntemi haline
getirilmiş oldu.
Bunu kimileri “halkçı”
bir uygulama olarak bulup
alkışlayabilir ancak buradaki asıl
amaç yoksulların zenginleşmesini
sağlamak değil, nispeten daha
zengin olanların fakirleşerek
alt tabakalara yakınlaşması.

Toplumdaki yoksulluğun
yükselmesini ve fakir sayınının
artmasını kendi siyasi bekası için
olumlu bulan bir anlayışla karşı
karşıyayız.
2022’nin rakamlarına
baktığımızda maliyenin 100 TL
tahsilatının 44,5 TL’si KDV ve
ÖTV’den geliyor. KDV’nin toplam
vergi geliri içindeki payı %30,
ÖTV’nin payı %14, gelir vergisinin
payı ise %13.
Gelir vergisinin payının ÖTV’nin
payından düşük olması yaratılan
iktisadi rejimin neden ÖTV’den
vazgeçemeyeceğini ve iktidarın
“açık sözlülüğünü” ortaya koyuyor.
Bu tabloda kurumlar vergisine
ait pay ise %29’da kalmış
durumda. İlginç olan nokta ise
dünyada kurumlar vergisinin
artması yönünde bir eğilim varken,
Türkiye’de kurumlardan alınan
vergi oranı düşürülüyor. 2006’da
%30’dan %20’ye düşürülen
kurumlar vergisi oranı 2021’de
%23 olarak uygulandı ve oran
önümüzdeki yıllarda daha da
düşecek.
Demek ki orta sınıﬂar sadece alt
sınıﬂarı değil aynı zamanda üst
gelir sınıﬂarını da devlet aracılığıyla
sübvanse ediyor.

Orta sınıﬂar
milletin efendisidir
Atatürk’ün “Köylü milletin
efendisidir” sözü nasıl ki yeni
kurulan Cumhuriyet’te üretici
sınıﬂarı işaret ediyorsa, bugün
de orta sınıﬂar iktisadi anlamda
milletin efendisi haline gelmiş
durumda.

Ancak gerçeğin böyle olması,
bu durumun ifade edilmesini
beraberinde getirmiyor.
Aksine bu kesimler hayat
pahalılığının sebebi olarak
gösterilerek, iktidarın “düşman
yaratma” politikasının mağdurları
haline geliyor.
Hizmet sektöründe çalışanların
yaptıkları zamların üretici ﬁyat
endeksinin sürekli altında kalması
bu kesimlerin fakirleşmenin başka
bir kanıtı.
Bir diş hekimi, doktor, avukat
ya da özel ders veren bir öğretmen
hayat standardını korumak için
yapmak zorunda olduğu ﬁyat
artışını yapamıyor ve enﬂasyon
karşısında her geçen gün biraz daha
yeniliyor.
Asgari ücretle çalışanların
oranının %70’ler seviyesine gelmesi
de bir tesadüf ya da “kendiliğinden”
oluşan anlık bir durum değil.
AKP’nin “vasıfsız toplum” yaratma
projesinin doğal sonuçları.
Şimdi yaşadığımız dönem ise
bir ara rejim. İktidar varlığını
sürdürebilirse bu sürecin sonunda
“özel tüketim” denilen bir şey
kalmayacağı için “özel tüketim
vergisi” de sönümlenmiş olacak.
Bilinçli mi yaptı bilinmez ama
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları
sistemin sinir uçlarına dokunmuş
oldu. Erdoğan’ın motorlu araç
ÖTV’sini belirleme yetkisini
üstüne alması ise bunun günlük
politikalarda daha sık kullanılacak
bir araç haline geleceğini
gösteriyor.

01/08/2022
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ÖGRETMENLERİ
NEDEN ÖLDÜRÜYORLAR
Öğretmenim canım benim, canım benim
Seni ben pek çok, pek çok severim
Sen bir ana
Sen bir baba
Her şey oldun artık bana
Okut, öğret ve nihayet
Yurda yararlı insan et.
Okul hayatımız bu şarkıyla başlar ve
okul hayatımız bitse de bu güzel şarkı
ömrümüz boyunca hep bizimle kalır.
Öğretmenimiz hep bizim canımızdır...

olarak sarsıldık.
Öldürülen öğretmen gencecik bir kızdı.
Henüz 23 yaşındaydı Aybüke
öğretmen…
Aslında ülkede öldürülen binlerce
kadından, yüzlerce öğretmenden biriydi,
ne ilkti ne de son olacaktı ama öyle bir
anda geldi ki ölüm haberi, herkesin haberi
oldu, herkes bildi Aybüke öğretmeni.
...

öncelikle “Öğretmenleri kim öldürüyor?”
diye sormalı ve cevabını da korkmadan
verebilmeliyiz.
Öğretmenlerimizi PKK öldürüyor.
Çünkü PKK’ya göre öğretmenler
Türkçe öğretiyor!
PKK’nın yayın organlarına bakarsanız,
bunları nasıl teorileştirdiklerini
görürsünüz.
...

Fakat artık ülkemizde canımız dediğimiz
Oysa Aybüke öğretmen daha doğmadan
öğretmenlerimizin can güvenliği sorunu
bir yıl önce, 1993 yılının 26 Ekim
var, daha açıkçası can güvenlikleri yok;
tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde
öğretmenlerimiz öldürülüyor!..
PKK’lı teröristlerce öldürülen bir kadın
öğretmenimiz daha vardır, bilir miyiz?
Hoş, “kimin can güvenliği var ki bu

Fakat bu ülkede öğretmen katlinin tarihi
PKK ile başlamamıştır. PKK’dan önce de
bu ülkede öğretmenlerimiz katledildi.

ülkede” diyeceksiniz, doğru kimsenin yok
belki ama en fazla tehdit altında olanlar
kimler?

Kubilay’ın başını kimler kesmişti?
Şeriatçılar mı?

En başta kadınlar.
Ya sonra? Doktorlar mı öğretmenler mi?
Özellikle son 10 yılı bir gözümüzün
önüne getirelim, ne çok öğretmen, ne çok
doktor öldürüldü değil mi?
Normal mi bu?
“Canım benim” dediğimiz
öğretmenlerimizin canını kimler alır ve
elbette neden alır?
...
Hiçbir ölüm diğeriyle yarıştırılmaz.
Ama bazı ölümler gerçekten çok daha
sarsıcı olur ve kimi zaman toplumsal bir
inﬁale yol açar.
9 Haziran 2017’de Batman’da, bir
öğretmenimiz, öğrencilerine karnelerini
dağıttıktan sonra PKK’lı teröristlerin
kurşunlarıyla can verdiğinde toplum
01/08/2022

Adı Neşe Alten’dir ve öldürüldüğünde
daha 21 yaşındadır!
Evet, ülkemiz bir öğretmenler
mezarlığıdır.
Neredeyse 100’e yakın öğretmenimizin
katili de PKK terör örgütüdür.
İşin asıl acı tarafı, öğretmen katili
bir örgüt olan PKK’nın ülkemizde bir
öğretmen sendikasının da örgütçüsü
olmasıdır!

Evet: Bu dosyaları da açalım. Mesela
şehit öğretmen Kubilay’ı hatırlayalım.

Doğru! Ama eksik!..
Kubilay’ın başını kesenler Şeyh Sait’in
de yoldaşlarıdır.
Şeyh Sait kimdi?
Sadece bölücü bir Kürtçü değildi, aynı
zamanda Kürt Nakşibendi tarikatının da
şeyhlerindendi. Menemen’de ayaklananlar
da aynı tarikattandı.

Hümanist geçinmelerine bakmayın;
Uğur Mumcu’nun tabiriyle, KürtPKK, kurulduğu günden bu yana,
İslamcılardı…
bebeklerin, çocukların, kadınların,
öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin,
...
sivillerin katlidir.
PKK, Şeyh Sait’i zaten ulusal önderleri
Onların savaşı, halkladır, özellikle de
olarak kabul ediyor.
savunmasız halkla, sivil halkla, elinde
Ya AKP?
kalemden başka bir şeyi olmayan halkla.
İsterseniz Şeyh Sait’in torunları hangi
...
partilerde bulunmuş bir araştırın!
“Öğretmenleri neden öldürüyorlar?”
Araştırırken Diyarbakır’da üzerinde
sorusunun cevabını bulmak istiyorsak
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R?
“Her EVET Şeyh Sait ve arkadaşlarına
bir Fatiha’dır” yazan pankartı asanın
AKP olduğunu görürseniz de sakın
şaşırmayın.
Çünkü Kürt-İslamcılık denilince öncü
parti AKP’dir...
...
Ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşundan
bugüne Kürt-İslamcılar Cumhuriyet’i
yıkmak için uğraşıyor. Ve onların gözünde
iki meslek grubu var ki bu iki meslek
Cumhuriyet’i simgeliyor: Biri askerler,
diğeri ise öğretmenler.
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz”
sloganından nasıl rahatsız olduklarını
biliyoruz, peki ya Mustafa Kemal’in
bizzat kendisinin, öğretmenleri
Cumhuriyet’in askeri olarak tanımladığını
biliyor muyuz?
Öğretmenlik, Cumhuriyet’in
askerliğidir, Mustafa Kemal’in
askerliğidir bu ülkede.
Ve öğretmenler Cumhuriyet’i bölücülere
ve gericilere karşı savunurlar. Hem de
kelimenin en çıplak haliyle, canları
pahasına.
...
Yakınlarda kaybettiğimiz büyük sinema
oyuncumuz Cüneyt Arkın’ın “Öğretmen
Kemal” ﬁlmini bir daha izleyin.

uyarlamalarından birini izleyin, aynı
gerçekle karşılaşacaksınız.

getirmiştim. Fakat pandemi dolayısıyla
yayınlama fırsatı bulamamıştık.

Ya da Reşat Nuri’nin “Yeşil Gece”sini
açın, orada Öğretmen Şahin’in kaderini
okuyun.

Aybüke öğretmenin acısıyla yazılmıştı
bu kitap şimdi Cüneyt Arkın’ın ardından
Öğretmen Kemal’in acısıyla yayınlanıyor.

Kuvayı Milliyeci Kemal’in nasıl
Öğretmen Kemal’e dönüştüğünü
ve Öğretmen Kemal’in ağa-şeyh
ikilisi tarafından nasıl katledildiğini
göreceksiniz.

Aybüke öğretmen de bu hikâyenin en
son ve en acıklı kahramanlarından biri.

İsterseniz Halide Edip’in “Vurun
Kahpeye” romanını okuyun ya da ﬁlm

Bu kitaptaki yazıları Silivri
Cezaevi’ndeyken yazmış ve kitap haline

100 yıllık hikâyedir bu.

...

Acılarımızın son bulması dileği ve
“Cumhuriyet İlelebet” inancıyla, tüm
Cumhuriyet öğretmenlerine, Mustafa
Kemal’in askerlerine saygıyla...

GÖKÇE FIRAT
01/08/2022
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GÜNDEM
ALİ ÖZSOY

Bay Demirtaş,
AKP yandaşlığına devam ediyor
“Kullanışlı Aptallar” bizi
de aptal sanıyor
Bilindiği gibi AKP
diktasının inşa sürecinin ilk
aşamasında yandaş güçleri
bugünkünden farklıydı. Kemalizm
ve TSK düşmanlığı temelinde
oluşturulan iktidar bloğunda PKK,
Fethullahçılar, liberaller ve “yetmez
ama evet”çi bin çeşit unsur Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde birleşmişti.
AKP’nin yandaşları çok değişti.
Ancak akıllanma olmadı. Kullanılıp
atılanların boşalttığı kadrolara aday
olan mutlaka yeni yandaşlar çıktı.
Saray kapısı bu kadar ballı demek
ki...
Kimi eski yandaşlar gocunmadan
“kullanışlı aptaldık” dedi. Ali
Nesin, Baskın Oran, Nuray Mert,
Ufuk Uras gibi en kibirli ve en
aptal “yetmez ama evet”çiler ise
hâlâ burunlarından kıl aldırmıyor:
“Hayır biz kullanışlı değiliz, o
dönem biz onları kullandık.”
İnsanın aklına ister istemez
onların kadrosunu kapan Perinçek
geliyor: “Biz AKP’nin yanına
gelmedik, AKP bizim yanımıza
geldi.”
Konumuz AKP’nin eski
destekçilerinden Selahattin
Demirtaş. Son zamanlarda epey
gayretkeş... Her hafta bir mektubu
servis ediliyor. Kimileri “yeni bir
lider yaratılmak isteniyor” diyor.
Oysa Selo yeni değil, epey eski ve
hatta eskitilmiş ve kullanılmış bir
isim.

01/08/2022

“Muhalif tutuklu” lidere bak! AKP için Kürt oyu avına
çıkmış. Tekrar açılım olursa HDP seçmeni AKP’ye oy
verebilirmiş.
Selo ve Sırrı onca yıl AKP-MİT-PKK tarafından
kullanıldı. Oslo-Kandil-İmralı-Saray arasında kuryelik
için mekik dokuyup durdular. İşleri bitince de bir köşeye
atıldılar. Hikâyeleri bu kadar basittir.
“Selo kimdir, HDP nedir?”
diyenlere yanıtım kısa olacaktır:
2015’e kadar süren AKP-PKK
ittifakının yerini kısa sürede
AKP-MHP ittifakına bıraktı. Hem
AKP hem HDP hem de MHP
için yapılabilecek tüm yorumların
özeti bu kronolojidir. Demirtaş
ise bu süreçte zavallı bir aparattır.
Kullanılmıştır ve çöpe atılmıştır.
Tek farkı hapiste olmasını
sermayeye çevirmeye çalışmasıdır.
“Kullanışlı aptal” değilse bile en
fazla “kullanışlı kurnaz” olabilir.

Selo’dan Tayyip’e
açılım çağrısı
Selo’nun son mektubunda yine
bolca laf salatası var. İçindeki en
önemli bölüm ise Saray’a hitap
ediyor. Aynen aktarıyoruz:
“Akan kanın durması AKP’ye
oy getirir diye barışa karşı çıkmak
ahlaken de siyaseten de yanlış olur.
AKP’ye yarayıp yaramayacağını
bilemem ama Türkiye toplumuna
yarar, herkes nefes alır. Böyle bir

durumda HDP seçmeni AKP’ye
oy verir mi diye merak ediliyorsa
bunun yanıtını ancak sandıkta
görebiliriz.” (18 Temmuz 2022)
“Muhalif tutuklu” lidere bak!
AKP için Kürt oyu avına çıkmış.
Tekrar açılım olursa HDP seçmeni
AKP’ye oy verebilirmiş.
Selo ve Sırrı onca yıl AKPMİT-PKK tarafından kullanıldı.
Oslo-Kandil-İmralı-Saray arasında
kuryelik için mekik dokuyup
durdular. İşleri bitince de bir
köşeye atıldılar. Hikâyeleri bu
kadar basittir. Burada da bir
“mağduriyet” varsa artık o kadar
da olsun. Hitler ile aynı yatağa biz
girmedik.
Şimdi bu düşkün karakterleri
“muhalif” saymamız gerekiyormuş.
En çok da Aktroller bu konuda
ısrarcı. Oysa kafalarında hiçbir
değişiklik yok. Mahkemede
verdikleri savunmalar “açılıma
FETÖ engel oldu”, “bizi Türk
Solu tutuklattı”, “Dolmabahçe’de
AKP’li yetkililerle konuştuklarımızı

açıklarız” pespayeliğindeydi.
Kısacası her ikisi de hâlâ AKP’deki
ve MİT’teki eski amirlerine
yaltaklanma derdindeydiler. Bu
yüzden Selo’nun son “açılım”
mektubu bizi hiç şaşırtmadı.
Hapishane insanın karakterini
biraz olsun düzeltmez mi, yontmaz
mı?
Normal insan psikolojisi nedir?
En azından biraz muhasebe yapar,
eski yandaşı olsa da AKP diktasına
kinlenir...
Altan ve Kavala dahi kendince
bir muhasebe yaptılar ve her
şeye rağmen eski müttefikleri de
olsa, Tayyip’e boyun eğmediler.
Adam gibi yattılar. Her hafta orası
burası ayrı oynayan açıklamalar
yapmadılar. “Açılım” vs.
bahanesiyle saraya el uzatmadılar.
Daha doğrusu el açmadılar.
Selo’nunki nasıl bir karakter
gevşekliği ki 5 yıllık süreçte adamın
işbirlikçilik, yaltaklanma ruhu bir
gram zedelenmemiş. Hâlâ aynı
yerde duruyor. Saray kapısında
teveccüh bekliyor.

Selo, Gezi’de de halk
karşıtıydı bugün de
Gezi Direnişi’nin ikinci
günü gençler AKP tarafından
kurşunlanıyorken, Demirtaş,
Diyarbakır’da şu basın açıklamasını
yapmıştı:
“Ulusalcı, ırkçı ve milliyetçi
kesimler ‘Kürt sorununu nasıl
baltalayabiliriz’ arayışına girdi.
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olmak üzere, tüm siyasi partileri,
tarafları ve herkesi, bu yoldaki
barışçı ve birleştirici açıklama
ve girişimleri desteklemeye
çağırıyoruz. Kamuoyunun bilgi
ve değerlendirmesine saygı ile
sunarız.”

Bunların farkındayız... Gezi
Parkı’nda yaşananların barış
müzakerelerinin karşıtlığına
çevrilmesine izin vermeyeceğiz.
Çünkü biz onlarla hareket
etmiyoruz. Tabanımız kesinlikle
ırkçı ve faşistlerle aynı etkinlikler
içinde olmayız. Bizim tabanımız ne
yapacağını bilir.” (2 Haziran 2013,
Milliyet)
Selo’nun eylemcilere yönelik
bu iftiraları zamanın bütün yandaş
medyasında manşet olmuştu.
Bu bir pot değildi. Selo halk
düşmanlığında, AKP yalakalığında
çok da ısrarcıydı. 13 Haziran
2013’te TBMM’de verdiği
mülakatta Gezi Direnişçilerine karşı
neden AKP’ye destek verdiğini
şöyle açıklıyordu:
“Şimdi bize diyorlar ki
‘efendim niye onlarla yanyana
durmuyorsunuz’. Onlar gelsinler
bizimle yanyana dursunlar, mecbur
muyuz onlarla yanyana durmaya...
... Bazı yerlerde çağrıları yapıldı.
Özellikle ‘Türk Solu Dergisi’
çevresi... Aslında faşistler. İşçi
Partisi gibi çevrelerin darbe
çıkarabilir miyiz gibi bir arayışları
denemeleri oldu. Bazı yerlerde
sokağa bunun için çıkanlar da oldu.
Ama bunu başaramadılar.” (13
Haziran, Cumhuriyet)
Tayyip’in ve Aktrollerin bugün
söylediğinin aynısı. Aslında Gezi
bir darbeymiş. Gezi’ye katılanlar
da darbeci. Selo hepsinden önce
saptamış. Bravo! AKP’li savcılar
Osman Kavala ve Gezi Davası’na,
Selo’yu tanık olarak çağırsınlar
bari. Hizmet etsin Apo gibi...
31 Temmuz 2013 tarihine
geliyoruz. Bu tarih itibariyle AKP
8 genci katletmişti. Diktanın
en kanlı perdesi açılmıştı. Selo
ise hâlâ ekran ekran dolaşıp -o
zamanlar bütün medya emrine
amadeydi- “Gezi’de darbeyi” nasıl
“gördüğünü” anlatıyordu. O sıralar
neredeyse günlük mesaiye çıktığı
ünlü penguenci CNNTürk’e verdiği
demeci aynen aktaralım:
“Hükümeti devirecek, darbeye
doğru götürecek bir halk hareketini
çıkarabilir miyiz anlayışı vardı.
Bu kısmına şiddetle karşı çıktık.
Gezi’ye mesafe koyduk...
Bu şekilde hükümeti devirecek,
darbeye doğru götürecek bir halk

31 Temmuz 2013, Star

hareketini çıkarabilir miyiz? Ya
da bu halk hareketini darbeye
kanalize edebilir miyiz?’ Böyle
bir arayış oldu. Bunu, biz hem
sokaktaki gözlemlerimizle hem
de arkadaşlarımızın tespitleriyle
rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Bu bir
spekülasyon değil. Biz bu kısmına
şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de
bir mesafe koyduk. Buradan bir
darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte
olmayız biz.” (31 Temmuz 2013,
Star)

Teröristbaşı Öcalan:
“Erdoğan’ı Gezi’de
biz kurtardık”
O günleri uzun uzun anlatacak
değiliz. Bugün AKP diktasına
payandalık rolü MHP’deyse, o
günlerde de HDP’deydi.
Selo da ekran ekran gezip,
“Gezi’deki darbeye” nasıl engel
olduklarını anlatıyordu. Gurur (!)
duyduğu kadar da var. Gerçekten de
Gezi Direnişi sırasında Türkiye’nin
bütün illerinde büyük halk
protestoları oldu. AKP’nin en güçlü
kalelerinde bile. Bir tek HDP’nin
egemen olduğu doğu illerinde tek
bir kişi bile sokağa çıkmadı. 21
Ocak 2014’te İmralı görüşmesinde
Apo bu durumu hiç gocunmadan
açıklıyordu:
“Başbakan seçimlerde beni
idam etmekten bahsediyordu
ancak ben Gezi olaylarında
kendisini kurtardım. Sağduyulu
davranmasaydık Başbakan’ı
götüreceklerdi. 17 Aralık darbesine
de karşı duracağız. Tüm darbelere
karşı durduk...
Nisan’a kadar opsiyon tanıdım.
Ancak hükümet bir an evvel bir
Barış Yasası yapmalı. Yoksa biri
çıkar Hakan Fidan’ı da Başbakan’ı
da zora sokar. Hakan Fidan’ı

vermemekle Başbakan doğru yaptı.
Şimdi herkesi kurtaracak bir yasa
çıkarmalı.” (21 Ocak 2013, Canlı
Gaste, Can Dündar)
Yani Selo’nun ünlü “Gezi
darbesi” söylemleri bizzat
Tayyip ve Apo’nun talimatlarıyla
şekillenmiş rezil bir faşist söylemdi.
Gaf veya pot asla değildi.
Bugün de durum farklı değil. Tüm
Türkiye bu rezil diktadan kurtulmak
için birleşmiş. Tayyip’i seçimle
göndermek en büyük demokratik
talep ve ortak program olmuş.
Seçime sadece bir yıl var ve Tayyip
tüm anketlerde geride kalmış.
Tayyip gitmeli. Halkın derdi
bu. Peki, Selo’nun ki ne? Selo ise
“barışı” daha doğrusu Tayyip’i
kurtarma derdinde. Tıpkı 2013’teki
gibi.
Koyun can derdinde kasaplar
yine et kovalıyor. Selo, Tayyip’in
koltuğunu kaybetmemek için
her şeyi yapabileceğini biliyor.
Hevesle mektuplar döşeniyor. Saray
kapılarını yokluyor.

Hortlayan Yetmez Ama
Evetçi “Aydınlar”
Bunca felaketten HDP seçmeni
bile ders çıkardı, Selo çıkarmamış
belli. Selo böyleyken diğerleri
durur mu? Ve beklenen o zevzek
ses yine yükseliyor. “202 aydın”
Demirtaş’a destek açıklaması
yapmış. “Metin” hazırlamışlar,
“imza” atmışlar. Aynen
aktarıyoruz:
“HDP yetkililerinin de defalarca
belirttikleri gibi, sorunlarımızın
hukuk ve demokrasi içinde
çözümünü ve toplumumuzun
bütün farklılıklarıyla ‘barış içinde
birlikte’ yaşamasının sağlanmasını
amaçlayan, 6’lı masa liderleri başta

İsimlerini saymıyoruz bile. Aynı
kadro. “Barış Akademisyenleri”
provokasyonundan beri ortalıkta
yoktu bu arkadaşlar. Yüzlerce
insanın üniversiteden atılmasına
sebep olmuşlardı. Hiçbirine
de bir şey olmamıştı. Yıllardır
gıkları çıkmıyordu. Yine mi
toparlanıvermişler? Aman başlarına
bir şey gelmesin. Cevat’tan icazet
almışlar mı acaba? Ya da MİT’te
bu açılım işleriyle bu aralar kim
ilgileniyorsa artık.
Apo geçen ay Saray’a
seslenmişti. Bu ay da Selo, AKP’ye
açılım çağrısı yapıyor. Tamam
anladık. AKP ile yeni bir ortaklık
istiyorlar.
Peki ama “202 Aydın”a ne
oluyor? Çıkmışlar “6’lı Masa”ya
çağrı yapıyor açılım için. Ne
alaka?! Yahu azıcık kafa yok mu
sizde? Muhalefette olan parti nasıl
“açılım” yapsın?
202 idraksiz imza atıyor, “Selo’yu
destekliyoruz, 6’lı Masa açılım
başlatsın.” İyi de Selo bile “AKP
açılım başlatsın, HDP’den de belki
oy alır” diyor.
Açılımı yapan, PKK ile kucak
kucağa oturan, ülkeyi kan gölüne
çeviren AKP, tüm bunların bile
günahı CHP’ye yazılacak... Bir
de Bay Demirtaş buyurmuş
“HDP seçmeni yine AKP’ye oy
verebilir”miş… Ama “6’lı Masa”
da destek oluversinmiş. Vay be ne
akıllı adamlarsınız siz!!!
AKP diktası uzadıkça, kendini
aşırı tekrar etmeye başladı farkında
mısınız? Gına getiren imzacı
tayfa bile çıktı yine ortaya. İşte
Selo’nun saçma sapan mektupları
ile pazarladığı “büyük barış hayali”
de bu. Bir beş yıl daha Saray ayakta
kalsın diye rezilce yaltaklanacaklar.
Eski filmleri yeniden izleyeceğiz.
Saray da seçimi atlatırsa onlara
ulufelerini verecek, yeni “açılım”
başlatacak.
Bir de “muhalefet” bu rezil plana
mutlaka destek olmalıymış. Son
zamanlarda moda olan tabirle:
“Lannn, git!”3
01/08/2022
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Ukrayna işgalinde Rusya’nın kalan iki kozu:

Gıda terörizmi ve doğal gaz
Ukrayna işgalinin ortaya
çıkardığı tahıl krizi
Ukrayna’nın toplam
yüzölçümü 60 milyon hektarın
biraz üzerinde ve bunun 42,5
milyonu tarım alanı. Yani
%75’i ekilip biçilen bir ülkeden
bahsediyoruz. Bu, Putin’in “işgal”
iştahını artıran özelliklerinden
biriydi Ukrayna’nın. Ancak
Putin büyük bir sorun yaşadı
ve o “iştah”ını dindiremedi:
Rusya, Ukrayna’yı “işgal”
edemedi. Zelenskiy’nin 2-3 günde
devrileceği planları tutmadı ve 5
ayı aşkındır süren işgale rağmen
Ukrayna bir türlü teslim olmuyor.
Hatta Rusya yer yer geri çekilmeye
başladı.
İşgalin en önemli sonuçlarından
birisi Ukrayna’daki tarım
alanlarının ekilememesi, ekilenlerin
ise biçilememesi. İşgalin ve
direnişin devam ettiği bir
ülkede bu gayet normal.
Bir yandan bombalanmış
tarlalar... Bir yandan yakılıp
yok edilmiş tarım makineleri
ve traktörler... Bir yandan
işgal edilerek ele geçirilmiş
tarım alanları... Bir yandan
ülkesinin direnişine katılmış
çiftçilerin boş bırakmak
zorunda kaldığı tarlalar…
Sahibi ölmüş ya da artık
çalışamayacak derecede
yaralanmış tarlalar... Ve
tabii ki, Karadeniz’deki Rus
ablukası nedeniyle Odessa
limanında bekleyen tonlarca
15/07/2022

Son sözü direnen Ukrayna halkı söyleyecek.
Direnmeye devam ettikleri sürece ne doğal gazı ne de
nükleer silahları kurtarabilir Rusya’yı... Direnen bir
halktan daha güçlü bir silah bulunamadı daha. Dünya
tarihi bunun örnekleriyle dolu...
tahıl ve gıda...
Ukrayna dünyanın önde gelen
gıda tedarikçilerinden. Örneğin,
dünyanın 10. büyük buğday
üreticisi ve önde gelen ayçiçek
yağı tedarikçisi. Ama Ukrayna
çiftçisinin Mart 2022’de kışlık
buğday ektiği bölgelerin neredeyse
%50’si ve 2022 hasadı için çavdar
ekilen alanın yaklaşık %40’ı işgal
edilmiş veya savaştan etkilenen
bölgelerde. Bu alanların %20
-30’unun 2022’de hasat edilemediği
tahmin ediliyor. Temmuz ayı

buğday hasadı için önemli bir ay ve
devam eden işgal nedeniyle ciddi
bir kriz yaşanıyor. Ekim ayında
ise kış mahsullerinin ekilmesi
gerekiyor. (Kherson-Mikolayev
bölgesindeki yoğun Ukrayna karşı
saldırılarının bir nedeni de belki
bu. Eylül sonuna kadar o bölgeyi
kurtarmak ve Ekim ayında rahat
rahat buğday ekebilmek...)
Böyle bir tabloda kaybeden
sadece Ukrayna olmadı. Tüm
dünyada bunun yansımaları
görülüyor. Ekonomi artık küresel.
Tedarikçi bir ülkedeki kriz tüm

dünya ekonomisini etkileyebiliyor.
Rusya’nın Ukrayna işgalinin ilk
küresel ekonomik sonucu petrol
fiyatlarındaki artıştı. 70-80 dolar
civarındaki brent petrol fiyatları
120 dolara kadar çıktı. (Bu aralar
100’e kadar indi ancak hâlâ çok
yüksek). Petrolün artışı doğal
olarak tüm maliyetleri de artırıyor.
Dünya çapında artan enflasyonun
nedenlerinden biri bu. İkinci
ekonomik etki ise emtia fiyatlarında
görüldü. Donbas bölgesi olarak
bilinen ve Ukrayna’nın madencilik
alanında en önemli bölgeleri
Rusya tarafından işgal edildi ve bu
bölgelerinin geleceğinin belirsizliği
nedeniyle emtia fiyatlarında da bir
yükseliş yaşandı. Üçüncü etkiyi ise
gıdada yaşadık. Ve hasat zamanları
geçtikçe etkisini daha da fazla
hissederek yaşayacağız.

Lavrov’un Afrika gezisi
öncesi imzalanan Tahıl
Koridoru Antlaşması
BM’nin öncülüğünde İstanbul’da
bir araya gelen Ukrayna ve Rusya,
en azından Ukrayna’dan tahıl
arzının Karadeniz üzerinden
yapılabilmesi üzerine bir
antlaşmaya vardılar. Ancak
bu antlaşmanın hiçbir sorunu
çözemeyeceği görülüyor çünkü
antlaşma imzalanır imzalanmaz,
Rusya, Karadeniz’de Ukrayna
kontrolünde kalmış en önemli
liman olan Odessa’ya bir saldırı
düzenledi. Her ne kadar Rus
yetkililer “sadece askeri hedefleri
vurduk” dese de, antlaşmanın
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imzasının hemen ardından gelen bu
saldırı son derece manidar.

Ukrayna işgali Rusya için hâlâ
istenen sonuçları vermiş değil.
Luhansk’ta birkaç şehri ele
geçirmesi ve Mariupol’da inatla
direnen 5-10 bin Ukraynalıyı
esir almanın dışında elle tutulur
bir zaferi yok Rusya’nın son iki
ayda. Diğer cephelerde ise işler
hiç de iyi gitmiyor. Kherson’da
Ukrayna adım adım Rus ordusu
Dinyeper’in öte tarafına atıyor.
Harkov civarında ise Rus
orduları eski sınır hattına kadar
kovalanmış durumda. Hatta
Mariupol’un tam kuzey hattına
denk gelen bölgelerde Ukrayna
karşı saldırıları başlamış ve
kısmi başarılar kazanmış
durumda.

Rusya’da antlaşmaya taraftar
olmayan güçlerin bu saldırıyı
organize ettiği de iddia edildi,
ancak Rusya gibi diktatörlükle
yönetilen bir ülkede bu tür
güç savaşlarının bu kadar açık
yaşanması beklenemez.
Bu antlaşmanın neye hizmet
ettiğini aslında Rus Dışişleri
Bakanı Lavrov’un bu haftaki
Afrika gezisinden anlayabiliyoruz.
Lavrov’un Afrika gezisinde en
çok öne çıkan söylemi, dünya
gıda krizinin sorumlusunun Rusya
değil Batı olduğu... Demek ki,
İstanbul’daki Tahıl Koridoru
Antlaşması bu söyleme destek
olmak için imzalanmış. Ancak
Odessa saldırısı da gösteriyor ki, bu
antlaşma kağıt üzerinde kalmaya da
mahkûm. Ukrayna için Karadeniz
üzerinden yapılacak tahıl ihracatı
çok önemli. Putin’in Ukrayna’ya
bu nefes alma olanaklarını öyle
kolayca vereceğini düşünmek saflık
olur.

Rusya’nın Afrika’daki
asıl rakibi Batı değil Çin
Ayrıca, Rusya’nın BM
toplantılarındaki “Ukrayna
işgalinin kınanması” oturumlarında
ortaya çıkan yalnızlığı da söz
konusu. Bilindiği gibi, SSCB’nin
yıkılmasının ardından Rusya
ve Çin, Afrika’da eski Sovyet
etki alanındaki ülkelerde ciddi
yatırımlara girişti. Hem siyasi
hem de ekonomik... ABD ve AB
ise Nijerya gibi petrol üreticisi
birkaç ülke dışında Afrika ile çok
ilgilenmiyor.
Rusya’nın Afrika’da özellikle
Çin’le yürüttüğü ciddi bir rekabet
de söz konusu. Ukrayna işgalinin
ardından Rusya’nın uluslararası
kamuoyu açısından içine düştüğü
sıkıntılı durum, Afrika’da Çin’in
gerisinde kalmasına yol açabilir.
Lavrov’un Afrika gezisini bir de
bu şekilde değerlendirmek lazım.
Siz bakmayın Aydınlıkçılar gibi
Avrasyacıların “Lavrov, Batı’ya
karşı Afrika’da” söylemlerine...
Rusya’nın Afrika’daki asıl
rakibi ABD değil Çin’dir. Çünkü
SSCB’nin yıkılmasıyla boşalan
etki alanını Çin ABD’den daha çok
doldurmuştur.

Tabii, Ukrayna işgalinin yol
açtığı gıda krizinden en çok
etkilenen Afrika oldu. Lavrov’un
Afrika gezisine “Gıda krizinin
sorumlusu Rusya değil”
söylemlerinin hakim olması bu
açıdan şaşırtıcı değil. İstanbul’daki
tarım antlaşmasıyla aslında
Rusya, Lavrov’un Afrika gezisi
öncesi bir taşla iki kuş vurmayı
hedefliyor. Böylece Lavrov, Afrika
ülkelerine gıda krizini çözmek için
adım attıklarını gösterecek. Ve
uluslararası sorunlarda geleneksel
olarak Batı karşıtı ve Rusya
yanlısı tavırlar alan kimi Afrika
ülkelerinin BM oylamalarında
Rusya’yı desteklemeye başlaması
sağlanacak. Rusya’nın vurmak
isteği ilk kuş bu. İkincisi ise,
Rusya’yla Afrika’daki etkinlik için
rekabet içinde bulunan ve Ukrayna
işgali sayesinde önü açılıp bir adım
öne geçen Çin’i durdurmak.

günlerindeki Rus tanklarının
çamura saplanmış halleri aslında
Rus emperyalizminin geldiği
noktayı özetliyordu. TV’lere çıkan
askeri uzmanlar “Şubat-Mart ayları
Ukrayna topraklarının en çamurlu
olduğu dönemler. Bu aylarda saldırı
hata oldu.” değerlendirmelerini
yapmayı çok seviyordu o günlerde.
Sanki savaşlarda son sözü savaşan
askerler değil de çamur söylermiş
gibi...

Zamanla göreceğiz Lavrov’un
gezisinin sonuçlarını... ABD,
Aralık ayında ABD-Afrika Liderler
Zirvesi’nde Afrika liderlerini
ağırlayacak. Lavrov’un bu
gezisine ABD’den bir karşı atak
da bu zirvede gelebilir. Ancak
Rusya, Afrika’da yine etkin olmak
istiyorsa öncelikle Ukrayna’da
çizilen “karizma”sını toparlamak
zorunda.

Ukrayna işgali Rusya için hâlâ
istenen sonuçları vermiş değil.
Luhansk’ta birkaç şehri ele
geçirmesi ve Mariupol’da inatla
direnen 5-10 bin Ukraynalıyı esir
almanın dışında elle tutulur bir
zaferi yok Rusya’nın son iki ayda.
Diğer cephelerde ise işler hiç de
iyi gitmiyor. Kherson’da Ukrayna
adım adım Rus ordusu Dinyeper’in
öte tarafına atıyor. Harkov civarında
ise Rus orduları eski sınır hattına
kadar kovalanmış durumda. Hatta
Mariupol’un tam kuzey hattına
denk gelen bölgelerde Ukrayna
karşı saldırıları başlamış ve kısmi
başarılar kazanmış durumda.

Peki Ukrayna işgalinde işler nasıl
gidiyor?

Ukrayna’da
“çamur”a saplanan Rusya
Ukrayna işgalinin ilk

Ne oldu?
Mayıs ayından itibaren çamur
falan kalmadı. Hatta yaz aylarını
bitirmek üzereyiz. Rusya çok
mu ilerledi? Aksine geriledi.
Kiev’in önünden çekildi. Harkov
saldırılarını durdurdu. Hatta
Odessa’yı hedefleyen saldırı
planlarından da vazgeçti.
Demek ki mesele “çamur”
değilmiş...

Kısacası, batıdan, kuzeyden ve
kuzeydoğudan Rus işgalindeki
bölgelere bir Ukrayna karşı saldırısı
söz konusu. Rusya ise doğudan
Donetsk’in kalan bölgelerini ele
geçirme hedefinde. Ancak henüz
başarılı olmuş değil.
Ve “askeri uzmanlar”ın o çok
beklediği yaz ayları da bitmek
üzere. Sonbaharla birlikte yağan
yağmurlar, ardından da gelecek
kış ve karla birlikte işgalci Rus
ordularını çok daha zor günler
bekliyor olacak. Rusya’nın kış
için tek avantajı ise doğalgaz.
Yaz aylarında Avrupa, özellikle
de Almanya doğalgaz konusunda
Rusya’ya resti çekebildi. Ancak
kış geldiğinde aynı kararlılığı
sürdürebilecek mi göreceğiz. Rusya
da anlaşılan bütün hazırlıklarını
buna göre yapıyor. Kışın ilk ayları
belirleyici olacak. Ya Rus ordusu
pes edecek kış koşullarında. Ya da
Almanya gibi Avrupa’nın ısınmak
için Rus gazına muhtaç ülkelerinin
üşüyen yurttaşları... Gerçi AB
ülkeleri daha geçenlerde Rus gazına
bağımlılıklarını bu kış itibariyle
%15 azaltmalarını sağlayan
bir planları olduğunu açıkladı.
Anlaşılan tüm taraflar kış aylarına
hazırlığını sürdürüyor.
Ama yine de son sözü direnen
Ukrayna halkı söyleyecek.
Direnmeye devam ettikleri sürece
ne doğal gazı ne de nükleer silahları
kurtarabilir Rusya’yı... Direnen
bir halktan daha güçlü bir silah
bulunamadı daha. Dünya tarihi
bunun örnekleriyle dolu...3
15/07/2022
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AKP’nin Türkiye’yi vasıfsızlaştırmasında son durum:

Türkiye’nin artık ilk 500’de üniversitesi yok!
İlk 500’de
devlet üniversitesi yok
Türkiye’deki üniversitelerin
dünya sıralamasındaki düşüşleri
devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde
dünyanın en itibarlı üniversite
derecelendirme kuruluşlarından
biri olan QS World University
Rankings’in 2022 verilerine göre
en iyi 500 üniversite arasına Türk
üniversitelerinden hiçbiri giremedi.
Daha önceki yıllarda ilk 500’e
giren Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ
gibi üniversitelerimiz bu yılki
sıralamada epey gerilere düşmüş
durumdalar. Sıralamada en iyi
dereceyi almış olan üniversitemiz
ise bir özel üniversite: Koç
Üniversitesi. Ama o bile ilk 500’de
değil.
Dünyanın en iyi üniversitesi,
ABD’den çıkmış: MIT. Listenin
başında da zaten ABD var.
ABD’den 87 üniversite, ilk 500
içerisinde kendilerine yer bulmuş.
Listeye ikinci olarak en çok
üniversiteyle giren ülke ise 49
üniversiteyle İngiltere.
Sıralamada üçüncü ülke ise 31
üniversiteyle Almanya. Hani şu bizi
kıskanan.
İlk 500’e üniversite sokan ülkeler
arasında vatandaşlarının ülkeyi terk
edip Türkiye’ye geldiği Pakistan
var mesela. Biz burada Pakistanlı
tacizcilerden kadınlarımızı nasıl
koruruz diye tartışırken Pakistan 3
üniversite ile listeye girmiş.
Tüm dünyanın tecrit ettiği,
01/08/2022

edilen okullar oldu.

Her fırsatta dünya lideri olduğunu vurgulayan,
Türkiye’yi dünya lideri bir ülke yapmakla övünen
Erdoğan’ın Türkiye’sinde dünyanın en iyi 500
üniversitesi arasında bir tane bile Türk üniversitesinin
bulunmamasını nasıl açıklayacağız peki, dış güçlerle
mi? AKP’nin “dünya liderliğini” eğitimde neden
göremiyoruz?

ambargo uyguladığı İran 2,
Mısır ise 1 üniversiteyle listeye
giren ülkeler arasında. Demek ki
coğrafya da kader değil.

dinselleştirilmesi ve İmamHatip zorunluluğu da eğitimin
kalitesizleşmesini beraberinde
getirdi.

Academic Freedom Index
(AFI)’in raporuna göre Türkiye,
0,097 endeks puanı ile 144 ülke
arasında 135. sırada yer alarak,
akademik özgürlüğün en kötü
olduğu ülkeler arasına girdi.
O kadar ki, Türkiye son sıra
için Kuzey Kore, Bahreyn ve
Türkmenistan’la yarışıyor.

AKP iktidarı ile birlikte her
geçen gün Türkiye’yi kuşatan
vasıfsızlaşma, en çok eğitim
alanında kendini gösteriyor.
Yakın bir zamanda açıklanan
YKS sonuçları, AKP’nin eğitimi
nasıl çökerttiği hakkında bir ﬁkir
vermeye yeter de artar. Ancak
madem İmam Hatiplerden söz
açtık, o zaman LGS sonuçlarına da
bir göz atmak gerek.

AKP’nin eğitim politikası:
Dinselleştirme
ve vasıfsızlaştırma
AKP’nin iktidara geldiği günden
beri üzerinde en çok değişiklik
yaptığı şeylerden biri eğitim
politikalarıdır. Neredeyse her
yıl değişen sistemde öğrenciler
daha yeni gelen sisteme adapte
olmadan yenisi geldi. Bunun yanı
sıra değişen sistemlere göre sınav
sistemlerinin değişmesi de cabası.
Bütün bunların yanı sıra eğitimin

AKP’nin dayattığı İmamHatip sistemi ile öğrencilerin
tercihlerinin ne kadar birbirinden
farklı olduğunu LGS tercihlerinde
görebiliyoruz. Çünkü İmam-Hatip
ortaokulundan mezun olan her
10 öğrenciden 4’ü lisede İmamHatip’e devam etmek istemiyor.
Yine AKP iktidarının yönlendirdiği
mesleki ve teknik liseler de en az
tercih edilen okullar oldu. Anadolu
ve Fen liseleri yine en fazla tercih

AKP’nin İmam-Hatip dayatması
diğer taraftan özel okulların rağbet
görmesine sebep oluyor. AKP’nin
eğitim sistemine çocuklarını teslim
etmek istemeyen, maddi imkânları
da biraz daha iyi olan aileler,
çocuklarını okutabilmek için özel
okullara tabiri caizse çuvalla para
veriyorlar. Ancak özel okullarda
da, kalite olarak, durum çok farklı
değil.
Yakın zamanda açıklanan YKS
ve LGS sonuçları, AKP iktidarında
eğitimin geldiği içler acısı durumu
göstermeye yetiyor da artıyor bile.
Ancak bunun yanı sıra görmemiz
gereken bir şey daha var; o da
Türkiye’nin geleceğinin nasıl
karartıldığıdır. İktidarla birlikte bu
eğitim sistemi de değişir. Ancak
bu sistemin yarattığı vasıfsızlık
ve cehaleti ortadan kaldırmak
Türkiye’nin yıllarını alacak.

Dünya lideri Erdoğan
dünya listesine üniversite
sokamıyor!
Her fırsatta dünya lideri
olduğunu vurgulayan, Türkiye’yi
dünya lideri bir ülke yapmakla
övünen Erdoğan’ın Türkiye’sinde
dünyanın en iyi 500 üniversitesi
arasında bir tane bile Türk
üniversitesinin bulunmamasını nasıl
açıklayacağız peki, dış güçlerle mi?
AKP’nin “dünya liderliğini”
eğitimde neden göremiyoruz?
Türkiye pek çok noktada gelişme
gösterirken eğitim alanında neden
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sürekli geriliyoruz?

yaşadığı düşüşün hızı da arttı.

Türkiye, geçtiğimiz yıla kadar
dünyanın en büyük 20 ekonomisi
arasında yer alıyordu, 2021’de 21.
sıraya düştü. Ekonomisi sürekli
büyüyen, ihracat rekorları kıran,
200’den fazla üniversitesi olan bir
ülkenin, en iyi ilk 500 üniversite
arasında bir tane bile üniversitesinin
olmaması garip değil mi?

Başyazarımız Gökçe Fırat, 2
Ocak 2022 tarihli “Piyasalar ölür,
ﬁkirler ölmez” başlıklı yazısında
Boğaziçi Üniversitesi özelinde
akademi dünyasını eleştiriyor ve
çıkış yolu gösteriyordu:
“Bilim kurumu olarak akademi
nitelik yuvasıdır, işletme değildir,
şirket hiç değildir. Akademinin
öğrencileri iş bulma kursiyeri
değildir, akademisyenler iş
dünyasının temsilcisi değildir,
hele ki akademi yöneticileri CEO
değildir. Eğer böyle olursa –ki
tam da böyle olmuştur– akademi
akademi olmaktan çıkar.

Normal şartlarda Türkiye gibi
bir ülkenin en azından birkaç
üniversitesinin ilk 500 üniversite
arasında yer alması gerekir ki,
önceki yıllarda tablo aynen bu
şekildeydi. Ancak 2015 yılından
beri Türk üniversitelerinin
sıralamadaki yeri ve sayısı
sürekli düşüyordu ve bu yıl Türk
üniversiteleri tamamen liste dışı
kaldı.

…

Yani meseleyi sadece
liyakatsizlik, akademik kadronun
niteliksizleştirilmesi, merdiven
altı üniversiteler olarak ortaya
koyarsak, eksik kalır.
AKP’nin ve Erdoğan’ın eğitimli
kesime düşmanlığı hepimizin
malumudur.
Çünkü eğitimli kesim
Erdoğan’ın yalanlarına inanmaz.
Çünkü eğitimli kesim aldığı
eğitimin karşılığı olarak iyi bir
iş sahibidir. Ekonomik olarak
kendi ayakları üzerinde durur.
AKP’ye muhtaç olmadan geçimini
sağlayabilir ve kendi kafasıyla
düşünebilir.
İşte tam da bu nedenle AKP,
Türkiye’yi vasıfsızlaştırmaya
üniversitelerden başladı.
Türkiye’de yıllar içinde yüksekokul
mezunlarının gelirleriyle yüksek
okul bitirmemiş kesimlerin gelirleri
önce eşitlendi, sonra yüksek okul
mezunlarının gelirleri azalırken
diğer kesimin gelirleri arttı.
Yani AKP eğitimsizliği
ödüllendirmiş, eğitimli kesimi
cezalandırmış. Diğer taraftan
da ülkenin her yerinde, ilçelere
varana kadar, üniversite, yüksek
okul açmış. Bugün bir üniversite
mezunu ile bir lise mezunu arasında
hiçbir fark yoktur. Üniversite
mezunu genç de, lise mezunu
genç de AKP’nin yarattığı aynı
emek sömürüsüne dayalı sistem
içinde eşit olarak sömürülmekte.
Üniversiteler artık ara eleman

AKP’ye direnen üniversiteler oldu, biat edenler
oldu, kumpaslarla, KHK’larla akademik kadrosu
değişenler oldu, liyakatsiz, partili rektörlerin elinde
niteliksizleştirildiler. Bunların hepsi doğru ama
üniversiteler açısından yanlış bir yerden doğru bir
mücadelenin çıkmayacağını da bilelim.
Türkiye’deki üniversitelerin, artık reform kurtarmaz,
köklü bir devrime ihtiyacı var.
yetiştiren kurumlara dönüştü.
E şimdi baraj da kalmadı, isteyen
öğrenci isteyen okula girebilecek.
İyi öğrenci ile kötü öğrenci
arasında bir fark olmayınca, iyi
okul ile kötü okul arasında da bir
fark olmayacak ve bütün öğrenciler
kötü öğrenci, bütün okullar da kötü
okullar olacak.
Hal böyle iken Türk
üniversitelerinin neden ilk 500’e
giremediğini çok da sorgulamamak
mı gerek?

Üniversitelerin
hiç mi suçu yok?
AKP’yi anladık. Eğitimli insan
istemiyor, vasıfsız bir insan ve
toplum yaratmaya çalışıyor.
Böylelikle insanların kendisine
biat etmesini istiyor. Peki ya
üniversiteler?

Kurum olarak üniversitelerin,
akademisyenlerin, yüksek
öğrenimin düştüğü bu durumda hiç
mi payları yok?
Türkiye’de üniversitelerin
işlevini yitirmesi 80 darbesinden
sonra kurulan YÖK eliyle,
üniversitelerin özerkliğinin sona
ermesiyle başlamıştır. Bilim yuvası
olması gereken üniversiteler
yıllar içerisinde bu niteliklerinden
uzaklaştılar.
Bu uzaklaşma elbette sadece
eğitimin niteliksizleşmesi
anlamına gelmiyordu. O eğitimi
veren akademik kadronun da
niteliksizleşmesi anlamına
geliyordu. Üniversiteler hızla
piyasaya uyum sağlarken akademik
kadro da kendisini yeni duruma
göre şekillendiriyordu. AKP
iktidarı döneminde üniversitelerin

Piyasa için değil de ülkemiz
için, insanlık için, kendimiz için
yazmaya, araştırmaya, yayınlamaya
başlarsak, ﬁkirlerin piyasalardan
güçlü ve kalıcı olduğuna inanırsak,
ülkemizin kültür devrimini
yeniden başlatmış oluruz. Aslında
Atatürk’ün de yaptığı en önemli
şey belki de bu kültür devrimi değil
miydi? 60’lı yıllarda sadece siyasal
mücadele yükselmedi ki aynı
zamanda sosyal bilimlerimiz gelişti,
bilimcilerimiz yükseldi. Eylem ile
bilim nasıl birleşir sanıyoruz ki?”
Boğaziçi Üniversitesi şimdi farklı
ama değil mi? AKP iktidarının
atadığı kayyum rektöre karşı
öğrencisiyle, hocasıyla direniyor.
AKP’nin iktidara ilk geldiği
yıllarda İstanbul Üniversitesi
efsanesi vardı. Rektörü, hocaları,
öğrencileri AKP’ye karşıydı.
AKP’ye karşı düzenlenen
eylemlerin, yürüyüşlerin
başını çekiyorlardı. Ne oldu o
üniversiteye, hocalarına?
Bu liste daha uzar gider. AKP’ye
direnen üniversiteler oldu, biat
edenler oldu, kumpaslarla,
KHK’larla akademik kadrosu
değişenler oldu, liyakatsiz,
partili rektörlerin elinde
niteliksizleştirildiler. Bunların
hepsi doğru ama üniversiteler
açısından yanlış bir yerden doğru
bir mücadelenin çıkmayacağını da
bilelim.
Türkiye’deki üniversitelerin,
artık reform kurtarmaz, köklü bir
devrime ihtiyacı var. AKP sonrası
kurulacak yeni düzende bu konu da
en acil şekilde ele alınmalıdır.
01/08/2022
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GÜNDEM
OZAN PEKGÖZ

Erdoğan, Türkiye’yi zayıﬂattı:

Suriye’de destek yok, Irak’ta tertip var
Seçim ayarlı askeri harekât

IŞİD’i, Nusra’sı, Haşdi Şâbi’si,
ABD’si, Rusya’sı teker teker
devreye girdi. Tamamen kontrolden
çıkan Suriye’de, Süleyman Şah
Türbesi’nin apar topar kaçırıldığı
2015’te artık iş işten geçmişti.
PKK, Amerikan bombardımanını
da arkasına alarak Kuzey Suriye’de
etnik temizliğe girişirken Rusya da
güneyde Halep’i yerle bir ederek
tüm nüfusu Türkiye’ye doğru
kovalıyordu.

Erdoğan yönetiminin
Suriye’de Tel Rıfat, Münbiç
ve Ayn-el Arab (Kobani)
yönünde PKK/YPG’ye karşı
tasarladığı beşinci harekat,
aylardır gündemde. Erdoğan’ın
güvenlik operasyonlarında gizliliği
ve sessizliği değil, tesis açılışı
yaparcasına gürültüyü ve gösteriyi
tercih ettiği malum. En azından,
2015’ten beri bilinen yönelimi
bu. Dolayısıyla, olası bir beşinci
harekâtın yaklaşan seçimlere
ayarlandığını söylemek için kâhin
olmaya gerek yok.
Böyle bir harekâtı Saray’ın
gözünde yapılabilir kılan ve buna
zemin oluşturan gelişme, büyük
oranda Ukrayna Savaşı oldu. Önce
Türkiye’nin önünde jeopolitiğinin
sağladığı inisiyatiﬂer belirdi.
Sonra savaşın gidişatı, Rusya’yı
Suriye’deki etki alanını küçültmeye
ve kısmen çekilmeye zorladı.
Yeni aşamada stratejik hedef
doğal olarak haritada gözümüzün
önünde. Afrin-Cerablus hattındaki
Fırat Kalkanı ile doğuda kalan
Barış Pınarı bölgelerini birleştirerek
sınır hattındaki PKK/YPG varlığını
bitirmek. Bu noktada Suriye’deki
iç savaşta, Türkiye’nin 7 yılı bulan
askeri varlığı boyunca ardaki
boşluğun neden kapatılmamış
olduğu sorusu kafayı kurcalamalı.
Filmi biraz daha geriye, 2011
Kasım’ına saracak olursak, Tayyip
Erdoğan’ın âni bir dönüşle Esad’ı
“Esed” yaptığını görürüz. Esad’ın
01/08/2022

Erdoğan’ın Türkiye’yi zayıﬂata zayıﬂata düşürdüğü
seviye, Suriye’de askeri harekât planlarken Irak’taki
askeri varlığının bile tartışmaya açılmasına sebep
oluyor. Erdoğan, iktidarının tüm hukuksuzluğunu beka
meselesi söyleminin arkasına gizliyor. Fakat “şahsı”nın
en büyük güvenlik ve beka sorunu olduğu gerçeği her
geçen gün daha somut ve acı biçimde karşımıza çıkıyor.
verdiği ilk karşılık, Suriye’nin
kuzeyinden PKK/YPG lehine
çekilmek gibi sessiz ve gösterişsiz
bir hamleydi. Bunun nasıl bir soğuk
yenen yemek olduğu zamanla
ortaya çıkacaktı.
Erdoğan, diğerleri gibi
Esad’ın da Arap Baharı
süreciyle devrileceği ânı umutla
bekliyordu. Öbür taraftan, o
dönem tam anlamıyla avucunun
içinde göremediği bir Türk
ordusuna inisiyatif kazandırmak

da muhakkak Erdoğan’ın işine
gelmiyordu. Yani zamanında
müdahale edip sınırı korumak
ve PKK’nın Suriye parçasına
engel olmak Erdoğan için
kârlı görünmüyordu. PKK/
YPG terörünün Suriye’de
yerleşip semirmesini ve IŞİD’le
çatışıp Batı’dan takdir ve destek
toplamasını bu yüzden izledik.
Sınır boyunca güvenliğimizi
tesis edecek bir tamponu en
baştan oluşturabilecekken PKK’sı,

Tabii Türkiye’nin, sınırında
yuvalanıp Hatay’a uzanan
Suriye PKK’sına müdahalesi
sadece geç değil, aynı zamanda
güç oldu. TSK’nın Tel Rıfat ve
Münbiç’e girmesi 7 yıl sonra
ancak konuşuluyorsa bunun sebebi
2018’deki Afrin (Zeytin Dalı)
harekâtının Rusya’ya taviz verilerek
yapılmış olmasıydı. Rusya ve
Suriye için stratejik önemi olan Tel
Rıfat’taki Menagh Hava Üssü’nde
Kürtler bekçiydi anlayacağınız.
Fırat’ın doğusunda, Cerablus Tel Abyad arasındaki Kobani ve
çevresinde ABD’nin koruyucu
melek olduğunu söylemeye gerek
yok.

İki ﬁyasko: Madrid
ve Tahran bildirileri
Saray rejimi, dışarıda Türkiye’yi
yalnızlaştırırken iç politikayı
da gösteri-histeri boyutunda ele
geçirme yoluna gidiyor. Suriye’ye
yapılan harekâtların öncesinde
bu kadar uzun süre propaganda
edilmesinin bir sebebi bu. Bir
başka sebebi ise uluslararası destek
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aramak ve beklenmedik birtakım
ﬁyaskoların önüne geçmek için
tavizler satmak. Tıpkı Tel Rıfat’taki
hava üssü gibi.

Dikkat etmemiz gereken husus,
Irak gibi devlet bile olamamış
bir yerde Türkiye’ye karşı böyle
tertiplerin düzenlenebilmesi ve
Arapların ilk gününden hazır
olduğu böyle bir nefret iklimini
canlandırmaya cesaret edebilmesi.
Üstelik şimdi Irak siyasetinde
Türk askerini bölgeden çıkarmak
için Peşmerge’yi güçlendirme
ﬁkri bile tartışılıyor. Yani
kokuyu alan Barzaniler de fırsatı
değerlendirmeye bakıyor.

Fakat ülkenin jeopolitiğini ona
buna peşkeş etmeyi huy edinmiş
AKP’nin itibarı o kadar yerlerde ki,
doğru dürüst bir politik avantaj elde
etmek artık çok zor. Erdoğan’ın,
İsveç ve Finlandiya’nın NATO
üyelik sürecinde bir aylık süreyi
geçmeden vazgeçtiği veto
karşılığında elde ettiği tek şey
Madrid’deki toplantıda imzaladığı
boş kümeden ibaret bir mutabakat
metni oldu.
“YPG” ve “FETÖ”ye ilk defa
uluslararası bir metinde geçirmekle
övünseler de Madrid bildirisinde
bunların terör örgütü olduğuna
dair hiçbir ifade yok. Daha kötüsü,
PKK ve YPG, metinde ayrı ayrı
ele alındı. Yani AKP’nin çok
büyük diplomatik başarı diye
sunduğu şey, aslında Türkiye’nin
uluslararası ortamda zikrettiği PKK
ve YPG’nin aynı olduğu gerçeğinin
reddi. Bunun, muhtemel Suriye
harekâtında PKK’lı teröristlere
karşı Türkiye’nin meşruiyetine
zarar vereceği gün gibi ortada.
Rezaletin ikinci perdesi, bundan
yaklaşık bir ay sonra Tahran’da
yapılan üçlü Astana toplantısında
yaşandı. Erdoğan, Suriye’ye
yapılacak harekât için destek
istediği Putin’den de, Reisî’den de
açık açık olumsuz yanıt aldı.
Fakat toplantı sonunda
Erdoğan’ın da imza attığı bildiride,
Madrid’de elde edilen sonuçtan
bile daha kötü bir durum söz
konusu. Rusya, İran ve Türkiye’nin
imza ettiği bu bildiride PKK/
YPG’nin terör örgütü sayılması bir
yana, Türkiye isim verilmeden de
olsa, “terörle mücadele”yi kisve
olarak kullanan bir işgalci olarak
işaretleniyor.

Zaho’daki’daki tertip,
Türkiye’nin zayıﬂığından
kaynaklanıyor
Erdoğan Türkiye’si, Rusya’ya
karşı tarihi kozlar elde ettiği böyle
bir zamanda bile Suriye’de muhtaç
olduğu siyasî desteği bulamıyor.
NATO toplantısında Biden’la
görüşme uğruna yelkenleri suya
indireceği başından belli olan,
Rusya ve İran’ın Tahran’da, “anca

Tüm bunları, Türkiye’nin “zayıf
aktör” görünümü ile açıklamak
durumundayız.

Tahran’daki toplantı sonunda Erdoğan’ın da imza
attığı bildiride, Madrid’de elde edilen sonuçtan bile
daha kötü bir durum söz konusu. Rusya, İran ve
Türkiye’nin imza ettiği bu bildiride PKK/YPG’nin
terör örgütü sayılması bir yana, Türkiye isim
verilmeden de olsa, “terörle mücadele”yi kisve olarak
kullanan bir işgalci olarak işaretleniyor.
gidersin” çektiği Erdoğan artık
zayıf aktör. Elbette Erdoğan ile
Türkiye de zayıf aktör.
İşte, Tahran toplantısının ertesi
günü Zaho ve Irak’ın genelinde
yaşananlar tam da zayıf bir
aktörün başına gelenlere benziyor.
Zaho’da bir turistik tesise yapılan
havan topu saldırısı sonucu 9 sivil
hayatını kaybetti ve 20’den fazlası
yaralandı.
Birkaç saat gibi kısa bir süre
içerisinde sosyal medyada HDP,
HDP’ye yakın Diyarbakır Barosu
ve diğer örgütlerin TSK’yı
suçlayıcı kampanyası, kasırga gibi
Türkiye gündemini kapladı. Aynı
saatlerde Irak Başbakanı, daha
sonra Cumhurbaşkanı ve diğer
siyasîler de ardı ardına ve ortada
hiçbir delil yokken Türkiye’yi sert
bir dille kınamaya başladı.
Akşam saatlerinde Irak çapında
Türkiye aleyhine geniş katılımlı
protesto gösterileri düzenlendi,
Türk bayrakları yakıldı. Iraklı
Araplar büyük bir kalabalık halinde
Bağdat’ta Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği önünde toplandı.
Elçiliğe bağlı kültür merkezi
binasının tepesindeki Türk bayrağı

indirildi. Saldırıdan, Kut’taki Türk
şehitliği bile payını aldı. Buradaki
Türk bayrağı da yakıldı ve mezar
taşları tahrip edildi.
Bu yazı yazılırken Türkiye’nin
Musul Konsolosluğu’na roketatarlı
ve 12 km mesafedeki Gedu
(Başika) Üssü’ne dronlu saldırılar
düzenlendiği haberleri geldi. Gedu
Üssü’ne saldırıyı, İran destekli Şii
milisler üstlendi.
Suriye’de ise, operasyon
bölgelerindeki üslere saldırıların
sıklaştığını, şehit sayısının arttığını
görüyoruz.

Zayıﬂığın adı:
Tayyip Erdoğan
Zaho’da saldırı olduğu andan
itibaren 24 saat içinde yaşananlar,
olayın Türkiye aleyhine bir komplo
olduğu ﬁkrini güçlendiriyor.
Bu, Tahran kuklası Bağdat
yönetiminden beklenmeyecek bir
tertip değil. Fakat daha da şaşırtıcı
olmayan, ABD işgali sonucu
en az 1 milyon sivilin öldüğü
Irak’ta Arapların, ne olup bittiğini
anlamadan, sıcağına sıcağına
100 yıl önceki Türk nefretine
sarılmaları.

TSK’nın Suriye’deki varlığı ile
Irak’taki varlığının, PKK başta
olmak üzere siyaseten gerekçeleri
benzer olabilir. Bununla birlikte
hukukî dayanak bakımından bu
ikisinin farklı olduğunu bilelim.
Irak’taki TSK varlığı, 1926’dan
beri yapılan anlaşmalarla tamamen
meşru ve yasal zeminde. Üstelik
burada üslenmiş PKK’nın terör
örgütü hüviyeti –Rusya hariç–
uluslararası hukukta net.
Zaho’da Türkiye’yi zan altında
bırakan ve bir bakıma savaş ilan
eden İran-Irak kadar, geleneksel
düşmanları İsrail’in de Suriye’deki
operasyona karşı tavrında
diretmesi, Türkiye’nin artık zayıf
aktör sayılmasının bir sonucu. Yeni
NATO doktrinine göre artık baş
tehdit sayılan Rusya’nın Suriye’ye
operasyon söz konusu olduğunda
Türkiye karşısında yine ABD ile
yan yana olabilmesi, aynı zayıﬂığın
sonucu.
Ve şimdi Erdoğan’ın, Tahran’da
ikna edemediği Putin’i, 5
Ağustos’ta Soçi’de günübirlik
ziyareti gündemde. Böylece
Tahran’da 50 saniye bekletmenin
tüm kıymeti harbiyesi de ortadan
kalkmış oluyor.
Erdoğan’ın Türkiye’yi zayıﬂata
zayıﬂata düşürdüğü seviye,
Suriye’de askeri harekât planlarken
Irak’taki askeri varlığının bile
tartışmaya açılmasına sebep
oluyor. Erdoğan, iktidarının tüm
hukuksuzluğunu beka meselesi
söyleminin arkasına gizliyor. Fakat
“şahsı”nın en büyük güvenlik
ve beka sorunu olduğu gerçeği
her geçen gün daha somut ve acı
biçimde karşımıza çıkıyor.
01/08/2022

22

TARİHSEL STRATEJİ
Prof. Dr.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY

Avrasyacı çarpıtmalar
Avrasyacılık Çin
ve Rus hegemonyasına
teslimiyettir
Günümüzde Rusya’yla birlikte
olmak, daha da açığı işbirliğine ve
Rus hegemonyasına bağımlı olmak
Avrasyacılık olarak sunuluyor.
En büyük dış ticaret ortağımızın
Rusya olduğu söyleniyor fakat
bu, Rusya bize 20 milyar dolarlık
ürün satarken, bizim Rusya’ya
1 milyar dolarlık domates bile
satamadığımız bir ilişkidir.
Türkiye’de etrafında fırtınalar
koparılan “üretim devrimini”
yok eden ise Çin kapitalizmi
oldu. Çin kapitalizminin dünyayı
metaya boğmasına paralel olarak
Türkiye’deki üretimin bütün
aşamaları da yok edilmiştir.
Dolayısıyla bugün Türkiye’deki
sorun Amerika’nın değil Çin
sömürgeciliğinin meta ihracının
yarattığı bir çöküntüdür.
Ama diğer taraftan Çin’e ve
Asya’ya baktığımız zaman
Amerikan ve İngiliz merkezli
sermayenin dünyaya egemen
olduğunu, Şanghay, Tayvan,
Kore, Singapur ve Japonya’daki
sermaye merkezlerinde, bağımlı,
ihracata yönelik endüstrilerin
Amerikan şirketleri tarafından
oluşturulduğunu görürüz.
Bu anlamda günümüzde
Avrasyacılık adı altında Amerikan
emperyalizmine karşı çıktığını
söyleyen bir yaklaşım, Rusya’nın
ve Çin’in hegemonyasına girmeyi
kabul eden bir anlayıştır. Tarihsel
olarak Enverciliğe benzer. Oysa
Atatürkçülük, özellikle kuruluş
döneminde kapitalizm yolunu
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Orta Asya’daki Türklüğün baş düşmanı BatıcıRusçuluktur. Bu yaklaşım Sultangaliyev tarafından
çok açık olarak kullanılmıştır. Yine bu anlayış, Atatürk
tarafından açık olmasa da yine de tarif edilmiştir.
Ama günümüzde Avrasyacılar, aynı Türk-İslamcılar
gibi Atatürk’ün ismini kullanarak, Atatürk’ün Bütün
Eserleri’ni onlarca cilt olarak yayımlayarak ama
Atatürkçülüğün asıl ruhu olan bağımsızlıkçılığı terk
ederek Rus hegemonyacılığını bağımsızlıkçılık,
antiemperyalizm diye topluma sunmaktadırlar.
seçmemesiyle, Sovyetler ile
işbirliği yapılırken bağımsızlığın
ve ekonomik, siyasî planlamanın
merkezîliğini de kabul etmişti.
Sözgelimi “Kuşak-Yol” adı
altında Çin’in ya da boru hatları
çerçevesinde Rusya’nın eksenine
girmek gibi yaklaşımları baştan
reddetmiştir.

Atatürkçü ve Galiyevci
tam bağımsızlıkçılık
Kaldı ki Sultangaliyev de
Sosyalist Turan Federasyonu
kurma denemesi dolayısıyla
infaz edilmiştir. Sosyalist Turan
kavramı Galiyevcilik’tir. Bugün
Avrasyacılık adı altında ileri
sürülenler ise Rus hegemonyası ve
Sosyalist Turan’ın boğulmasıdır.
Bunların Türk Dünyasıyla işbirliği
söylemi ise yalancılığın ötesinde bir
şey değildir.
Bağımsızlıkçı Kemalizm, devletin
kuruluş döneminde bir sıçramayla
Atatürkçülüğe dönüşürken
Galiyevcilik, Stalinizm tarafından

tümüyle ve ﬁziksel olarak ortadan
kaldırılmıştı. Sosyalist Orta Asya
ise yine Stalin tarafından küçük ve
birbiriyle çelişen bir dizi coğrafî
bölgeye ayrılmıştı. Bunu Olivier
Roy da ulus yaratma projesi
olarak tanımlamıştı. İngiltere’nin
Ortadoğu petrolünü bölmek için
devletçikler kurması ile Stalin’in
Orta Asya’yı parçalaması aynı
noktadadır.
Rusya’nın Amerika karşısında
tutarlı bir duruşu da söz konusu
değildir. Ukrayna’da kömür ve
Donetsk Havzası’nda petrol var.
Ama asıl petrol yatakları VolgaUral boyunca Başkırdistan,
Tataristan alanındadır. Bu nedenle
buralara hiçbir zaman bağımsızlık
verilmesi gündeme getirilmedi.
Diğer taraftaysa Sibirya Tatarlarının
yaşadığı kuzey bölgesinde
ise Rusya’nın gaz potansiyeli
oluşturulmuştur. Dünyanın
en büyük gaz rezervleri de bu
bölgededir. Nasıl İngiltere, Musul’u
ve Arabistan’ı Osmanlı’dan

kopardıysa bu bölgeleri de Rusya,
Sosyalist Turan’dan kopararak
almıştır. Sultangaliyev’in “Neden
Rus yoldaşlarımız Sosyalist Turan
kurulmasını kabul etmiyor?” diye
sorarken göremediği nokta buydu.
Günümüz politikasında yaklaşık
olarak 2000’lerin başından beri
estirilen Avrasyacılık rüzgârı
esas olarak Rus hegemonyasıdır.
Daha önce İleri dergisinde
yazdığım yazıda vurguladığım
gibi Rus hegemonyasının politik
ekonomisinin siyasî tezahürüdür.
Attila İlhan’la yola çıkılan, etnik
temele, sınıfsal temele ve coğrafî
ayrıma girilmeksizin hayalî bir
Avrasyacılık tezi ileri sürülmüştür.
Oysa Rusya’daki egemen düşünce
Ortodoksçuluktur. Bunun temelinde
de yine Batıcılık vardır. Fakat
Avrasyacı ve Asyacı olanlarsa
Rusya’da komünist partiden
tasﬁye edilmiş, Asyacılık değil,
Asya’nın sömürge olarak SSCB’ye
bağlandığı bir sistem “sosyalizm”
adı altında ileri sürülmüştür.

Avrasyacılık ile Atatürkçülük benzer değil karşıttır
Önceki yazımda Atatürkçülük ve
Kemalizm kavramlarını anlatırken
bunun Avrasyacılıkla ilgili
kısmı eksik kalmıştı. Gerçekte
Avrasyacılıkla Atatürkçülüğün
hiçbir ilişkisi yokken bu ikisi
yan yana getirilerek toplum
yönsüzleştirilmektedir. Nasıl
ki Türk-İslam sentezciliği
Atatürkçülüğü yoğun bir şekilde
kullanırken Ata ve Türk’ten bir
kopma yarattıysa ve Türk-Arap
ittifakı adı altında Türklüğün
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Araplık içinde erimesini sağladıysa,
Avrasyacılık da Türk-Rus ittifakı
teziyle Türkiye’nin Rusçuluk
içerisinde erimesinin teorisi
olmuştur. Bu anlamda da “Kırım,
Rusya’dır” diyerek bunun çok
tipik bir örneğini vermiştir. Bunun
bir ileri aşamasında da “Türkiye,
Rusya’dır” diyecek kadar da yoldan
sapmıştır.
Kavramların içeriklerinin analiz
edildiği gibi günümüzdeki ve
gelecekteki anlamları da analiz
edilmedikçe doğru bir siyasî analiz
yapılmış olmaz. Sadece miting
meydanlarında ﬂamalara yazılan
isimlerle ne Marksist-Leninist,
ne Avrasyacı ne de Atatürkçü
olabiliriz. Kavramların içeriklerini
analiz ederek onları ayakları
üstüne oturtmak gerekmektedir.
Bütün kargaşa buradan
kaynaklanmaktadır.
Atatürk isminin en yoğun
kullanıldığı dönem, 12 Eylül
Kenan Evren diktatörlüğüdür. Bu
dönemde ideolojik olarak Türkİslam Sentezi egemenleşmiştir.
Bu anlamda Türklüğün İslam’la
birleştiğini ve sonrasında İslam’ın
kılıcı olduğunu ileri süren tez
esas alınmıştır. Ama bu süreçte de
Türklüğe ait olan yasa-devlet yerine
din-Şeriat geçmiştir. Zeki Velidi
Togan’ın bahsettiği bu ikilem,
Ata ve Türk kavramları yerine din
ile Şeriat’ın geçtiği bir dönemi
başlatmıştır. Bu dönemde Türklük
yerine “İslam’da kavmiyet yoktur”
denilerek esas olarak bir Araplaşma
süreci başlatılmıştır.
Buna çok benzer olarak
Avrasyacılar, Atatürkçülük adını
kullanarak Atatürkçülüğün
Avrasyacılıkla hiçbir ilişkisi
olmadığı gibi temelde ona karşı
olduğunu da örtmektedir. Özellikle
Orta Asya’daki Türklüğün baş
düşmanı Batıcı-Rusçuluktur. Bu
yaklaşım Sultangaliyev tarafından
çok açık olarak kullanılmıştır. Yine
bu anlayış, Atatürk tarafından açık
olmasa da yine de tarif edilmiştir.
Ama günümüzde Avrasyacılar, aynı
Türk-İslamcılar gibi Atatürk’ün
ismini kullanarak, Atatürk’ün
Bütün Eserleri’ni onlarca cilt olarak
yayımlayarak ama Atatürkçülüğün
asıl ruhu olan bağımsızlıkçılığı
terk ederek Rus hegemonyacılığını
bağımsızlıkçılık, antiemperyalizm
diye topluma sunmaktadırlar.

Gerçekte Avrasyacılıkla Atatürkçülüğün hiçbir
ilişkisi yokken bu ikisi yan yana getirilerek toplum
yönsüzleştirilmektedir. Nasıl ki Türk-İslam sentezciliği
Atatürkçülüğü yoğun bir şekilde kullanırken Ata ve
Türk’ten bir kopma yarattıysa ve Türk-Arap ittifakı adı
altında Türklüğün Araplık içinde erimesini sağladıysa,
Avrasyacılık da Türk-Rus ittifakı teziyle Türkiye’nin
Rusçuluk içerisinde erimesinin teorisi olmuştur.
Avrasyacı tarih tezleri
Yine başka bir büyük çarpıtmada
Gumilev gibi Avrasyacılar,
Ortodoksçuluk ve Batıcılığa karşı
Cengiz Han toplumunu esas
alan bir tez ileri sürerler. Ama
sonra buradan saparak Rusya ile
Orta Asya’nın birliği adı altında
Stroganov Kardeşler’in Orta
Asya’yı sömürgeleştirmesinin
ideolojisini yaparlar.
Çin, hiçbir zaman Avrasyacılık
içerisinde yer almamıştır. Pasiﬁk
bölgesinde, Güney Asya’dadır ve
Avrasyacılık içinde ne coğrafî ne
de ideolojik olarak vardır. Ama
kendi Maocu düşüncelerine göre
Çin’le birlikteliği tarihsel olarak
görürler. Bir dönem, Çin’in ABD
ile birlikteliğinin içine Türkiye’yi
de alarak Rusya’yı baş düşman
ilan eden bu düşünce, bugünse
Rusya ile Orta Asya ve Çin’i
birleştiren hayalî bir Avrasyacılık
tezini ileri sürmektedir. Bu,
Çin sömürgeciliğinin ve onun
sömürge yolunu oluşturan KuşakYol’un ideologluğunu yapmak
ve bu yoldan nemalanmak için
üretilmiştir. Gerçekteyse Rusya,
Orta Asya ve Çin’i birleştiren bir

Avrasyacılık tarihte hiçbir zaman
olmamıştır. Çin daima Avrasya
alanının dışında kalmıştır.
Bu Atatürkçü görüntü altındaki
Rusçu ve Suriyeci anlayışın diğer
bir açmazı da Suriye devleti
nedir sorusunu sormamaktır.
Suriye diye bir devlet tarihte
var mıydı? İngiliz ve Fransız
emperyalistleri bunu, tamamen
Halep Türkmen bölgesinin
Türkiye’den koparılması için suni
bir devlet olarak oluşturmuşlardı.
Nusayrî Şiîliğin bölgede egemen
olması için Antakya’yı da bu
bölgeye vererek ve Fırat Nehri
bölgesinde Fatimîliğin tarihsel
bir devamı olan Nusayrîliğe bir
alan yaratmak için Suriye adında
bir devlet oluşturmak durumunda
kalmışlardı. Suriye yüz yıl önce
yoktu. Daha da öncesinde Şam
ve Halep, Zengi Türkmenlerinin
alanıydı. İsmailî Şiîerin, Fatimîlerin
bu bölgede egemenlikleri söz
konusu olmamıştı. Ama son Suriye
İç Savaşı’nda Halep’i, Şam’ı yerle
bir ederek buralardan bütün halkı
İdlip’e sürerek yeni bir resim ortaya
çıkardılar. Halep Türkmenleri ve
Sünnîleri buradan bombalar altında
uzaklaştırılarak bu bölge ilk defa

Nusayrîlerin egemenliğine verilmek
üzere bir politika güdülmektedir.
Atatürkçü olduğunu iddia
eden Şamcı ve Rusçu politikalar,
Fransızların Suriye adı altında
Osmanlı’dan kalan bölgelere
el koyması ve bunları bir kısım
Haçlı kalıntısı Hıristiyanlar ile
Nusayrîlerin elinde bir devlet
oluşturma politikasının Atatürk
tarafından yerle bir edildiğini
saklar. Antakya’nın Suriye’den,
bir başka ifadeyle Fransızların
oluşturduğu yapıdan koparılması
aslında yarım kalan bir projedir.
Bunun devamı olarak Hama ve
Halep de en azından bu anlamda
Türkiye’ye bağlanmalıdır. Burası
Fırat’ın suladığı alandır ve tarihsel
olarak Zengilerin elinde kalmıştır.
Emevîlerden sonra hep Türk
egemenliğinde olmuştur.
Fatimî Şiîliğinin Suriye’deki
görünüşü olan Nusayrîliğin
egemenliği tarihte hiç
olmamıştır ama ilk defa burada
egemenleştirilmeye çalışılmıştır.
Bu anlamda Suriye ile uzlaşmak,
Halep, Şam ve Hama’daki tarihsel
halkın bu bölgeden süpürülmesini
kabul etmek demek olacaktır.
Halep Türkmenleri, Osmanlı’da
Irak’a yapılan bütün seferlerin
kervancılarıdır. Aynı şekilde
Halep’ten Erzurum’a, Erzincan’a
kadar gelen ticaret yolunu kontrol
edenler de bu Türkmenlerdir.
Fransız emperyalistlerinin
çizdiği sınırı mutlaklaştırmak
şeklinde bir Suriyecilik, Esatçılık
ortaya çıkmaktadır. Tarihsel
anlamda Ayıntap’ın (Antep) bağlı
olduğu merkez Halep’tir. Şam
da bu yapıdadır. Halep emirleri
İmadeddin Zengi, Nureddin
Zengi ve Aksungur Zengi’dir. Bu
Osmanlı’nın buraya gelmesinden
önceki atabeyler yapısıdır. Daha
sonra Süryanilerden, Asurlardan
hareket ederek olmayan modern bir
ulus ve devlet yaratmayı denediler.
Bunda topluma Atatürkçü olarak
kabul ettirilebilecek bir yapı yoktur.
Tersine Halep, Atatürk’ün Misak-ı
Millî’sinde olsaydı Antakya gibi
Türkiye’ye bağlanacaktı.
Atatürkçülük adına en güncek
çarpıtma da Suriye devletinin
Suriye’nin bütünlüğünü
savunma tezidir. Bu gerçekte
emperyalistlerin çizdiği yolun
devamını savunmak demektir.
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TARİKATLAR VE CEMAATLER TAHLİKESİ BİTTİ Mİ?

TÜRK SİYASETİNDE KÜRT İSLAMCILAR
Uğur Mumcu öldürülmeden önce Kürt Meselesi üzerinde
çalışıyordu. Kürt Meselesi’ni etnik ve dinsel yönünü birleştirerek ele almış, Şeyh Sait ayaklanmasını Kürt-İslam
Ayaklanması olarak değerlendirmiş, Türkiye’yi uzun yıllardır yöneten Sağ iktidarların ideolojisini ise Kürt-İslam
Sentezi olarak tanımlamıştı. Kaya Ataberk bu kitabında, Uğur Mumcu’nun bu tanımlamasını referans alarak,
Mumcu’nun çalışmasını derinleştiriyor.

PUSUDAKİ CEMAATLER
Tarikatlar ve cemaatler tehlikesi bitti mi? Yeni
“FETÖ”ler ortaya çıkabilir mi? Aynı korkunç senaryo yeniden oynanmaya kalkılabilir mi? Türkiye şimdi
“Pusudaki Cemaatler”i tartışıyor. Nakşibendiler, Nurcular, Menzil, İsmailağa, İskenderpaşa, Işıkçılar, Nesilciler, Kırkıncı Hocacılar, Aczmendiler ve diğerleri…
Kaya Ataberk “Pusudaki Cemaatler”de hem tarikatların, cemaatlerin tarihini ele alıyor, hem de Türkiye’de
yarattıkları güncel tehdidin boyutlarını inceliyor.
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