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İktidar, kendi öteki’sinin nezdinde de meşruiyeti sağ-
layabilendir. Siyasal olan, iktidar, meşru ile gayrı meş-
ruyu belirleyen, yaptıklarını meşrulaştırabilen, muha-

liflerinde bile meşruiyet oluşturabilendir.Meşruiyet ya-
sanın, hukukun, kanunların, vicdanların, aklın ötesin-

de, üstünde ve hepsinin kesiştiği yerde vücut bulur. 
Her, kanuna uygun olan, yasanın belirlediği, vicdanla-
rın kabul ya da reddettiği, aklın ittifak ettiği meşruiyet 
için yeterli değildir. Ortak iyi, kamu vicdanı, toplum-

sal bütünlük, sandık, seçim, yüzde elli bir, kalplerin bir 
aradalığı da meşruiyeti oluşturmayabilir. Tarih, gele-

nekler, millet ontolojisi, bilkuvve kolektif bilinç, ken-
dine biçilen misyon, varoluşu anlamlandırma kapasite-
si meşruiyetin bileşkelerindendir. Meşruiyet, geıst’ın ti-

keldeki akışının devamlılığını sağlayan katalizördür.

Yüksek ‘iyi’yi canlı tutmak
Hukukun, ka-

nunların, nizamna-
melerin ötesinde bir 

özbilinci, vicdanı, 
saf zihin faaliyetini 
içerir. İnsanın için-
deki, yüksek iyiyi 

canlı tutan rasyonel 
vicdan ve şuur ame-
liyesidir; yeri geldi-
ğinde kendi eylem-
lerini bile sorgula-
yabilen hakikat öl-

çüsü… Karşılığında 
makul bir izah ala-

mayacağınız ama 
nihayetinde iste-
mese bile herke-

sin onaylayabilece-
ği hakbilirlik boyutu. Meşruiyet hem bir eylemin ve 
kararın doğrusunu-hakikatini anlatır hem verilen ka-
rarın, eylemin gerekçesinin kabul edilebilirliğini or-

taya koyar; velev ki menfaatleri icabı kimseyi tatmin 
etmeyen bir icraat ya da hüküm dahi gerekçesiyle 

herkeste meşruiyeti sağlayabilir.
Meşruiyet arzulara, çıkarlara, egolara, özerk 

alanlara hasımdır; toplumda ve devlet mekanizma-
sında hısımlığı belirginleştirir. Salgın başlayınca radi-
kal liberalliğinden sınırları kapatmayacağını duyuran 
Fransızların, vakalarla beraber bu kararından vazgeç-
mesi vicdanları, ilkeleri çiğnese dahi toplumda meş-

ruiyeti sağlamıştır. Benzer biçimde muhacir-ensar, 
Türk kimliğinin kapsayıcılığı söylemlerini karşılama-
sa bile ekonomik meseleler, kamuoyundaki rahatsız-
lıklar muhtemel Afgan göçüne karşı sınırları kapat-
mayı yine meşrulaştırır. Gayrı meşru bir durum bir 
“olay”la meşru hale gelebilir. Sınırların dışında as-

ker bulundurulmasına karşı çıkanlar Karabağ, Libya, 
Suriye, terör operasyonlarına can-ı gönülden destek 
vermese de “meşru” görür; khk’larla uzaklaştırılan 

sol-liberal akademisyenler gibi.
Meşruiyet heterojen bir toplumda tüm sözleşme-

lerin, ahlakların, kanunların, vicdanların yapamadığı-
nı halleder; belki yalnız nomos, kurucu geist ve dü-

zen ruhu izah edebilir. Rıza’yı hegemonik biçimde in-
şa etmeyi, istisna durumlarından çıkan mecburiyetle-
ri içermez meşruiyet arayışı aynı zamanda kamunun, 

toplumsal vicdanın kısa vadede reddettiği bir tutu-
mun uzun vadede yüksek iyiyi karşılayabilecek, meş-

ruiyeti sağlayabilecek düzeyde olmasını da ihtiva eder. 
Komitacılıkla meşruiyet sağlanmaz, komitacılığın ger-
çekleştirdiği başarı meşruiyeti değil Schmittçi düşma-
na galip gelme siyasallığını ifade eder. Halbuki meş-
ruiyet dost-düşman dikotomisinin ötesinde ve ikisi-

ni kapsayıcıdır; iktidar eylemlerini düşman nezdinde 
bile meşrulaştırabilendir. 15 Temmuz’a karşı duruşun 

meşruiyeti kendinden oluşurken sonraki icraatlar iki 
farklı ittifakın doğuşunu meşrulaştırmıştır!

Etik, gerekçeler, sahih ilkeler
Kitabîlik meşruiyet kurgusuna yeterli gelmez. 

Eylemler, eylemleri belirleyen etik, gerekçeler, sahih il-
keler ve sahici duruş meşruiyete yaklaştırır. Kur’an, 

sünnet, anayasa, manifesto, İslam-Türk-ehli sünnet-ga-
zaya dayalı nomos caizi tek başına sağlayamayabilir, 
eylemlerin ve uygulamaların ilke ve değer karşılığın-

dan çok “gerekçesi” meşruiyeti belirler. Bu açıdan halk, 
sandık, yasa, devletin bizatihi varlığının devamı, teritor-

yal mecburiyetler, menşe yani kanunun-devletin-eyle-
min kaynağı, mülki egemenlik, hakimiyetin esası, ortak 

iyinin yeri-yönü-biçimi, genel rıza’nın hegemonik ol-
mayan kendiliğinin inşası-sebepleri “caizi caizleştirir.”
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Suriye’de Tel 

Tamir’de, aynı 
tarihte Kamışlı’da, 
21 Ağustos’ta Ayn 

al-Arap’ta ve 22 
Ağustos’ta Kamışlı’da 

gerçekleştirilen ve 
genellikle de lider 

kadro ve kritik 
tesisleri hedef alan 
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PKK/PYD’nin askeri 
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SİSTEMATİĞİ
KK-terör’ çalışan pek çok kişi geçtiğimiz altı 
yıllık süreçte örgütün coğrafi, sosyal ve siyasi 
boyutta ürettiği etkinin PKK’nın kendini 
yenilediği 2004 ile 2015 yılları arasındaki 
sürece dayandığını söyleyecektir. Şüphesiz, 
PKK’nın yenilenme stratejisinin temelini KCK 
Sözleşmesi oluşturmaktadır. KCK Sözleşmesi 
terör örgütünün nihai hedefine ulaşabilmek 
için coğrafi, sosyal ve siyasal boyutlardaki 
yayılmacılığa dayalı büyüme ile etkileşime 
dayalı faaliyet/eylem çeşitliliğini işaret 
etmektedir. Kısaca, KCK Sözleşmesi 
PKK’nın coğrafi, sosyal ve siyasi boyutla-
rını derinleştirmeyi ifade etmektedir. Bu 
kapsamda, transnasyonel derinleş-
me işaret edilerek komşu dört 

ülke Türkiye, Irak, Suriye ve İran topraklarına 
yayılmak suretiyle örgüt faaliyetleri için fiili 
etkileşim hedeflenmiş, Türkiye’de sosyal 
derinleşme işaret edilerek kamusal alanlara 
nüfuz etmek arzulamış ve yine Türkiye’de 
siyasal derinleşme hedef gösterilerek yerel 
yönetimler ve siyasi partiler üzerindeki tahak-
küm pekiştirilmek istenmiştir.

Mücadele de derinleşti
PKK’nın bu çerçevede yaptığı strate-
jik hamleler yalnızca örgütün coğra-
fi, sosyal ve siyasi boyutlarını değil 
aynı zamanda Türkiye’nin terörle 

mücadelesinin de derinleşmesine 
neden olmuştur.

Suriye’de konjonktürel gerekçelerden dolayı Irak’ta 
olduğu gibi sınır hattı boyunca birincil bir derinlik alanı 

oluşturulabilmiş değildir. Dolayısıyla PKK/PYD ile mücadele 
Suriye’de doğu-batı istikametinde genişleyememektedir. 

Bu da mücadelenin daha güneye kapsamlı bir askeri
harekatla derinleşmesini mümkün kılmamaktadır.

Necdet Özçelik
Yazar
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Kitabîlik meşruiyet kurgusuna yeterli gelmez. 

Eylemler, eylemleri belirleyen etik, gerekçeler, sahih il-
keler ve sahici duruş meşruiyete yaklaştırır. Kur’an, 

SİSTEMATİĞİ
KK-terör’ çalışan pek çok kişi geçtiğimiz altı 
yıllık süreçte örgütün coğrafi, sosyal ve siyasi 
boyutta ürettiği etkinin PKK’nın kendini 
yenilediği 2004 ile 2015 yılları arasındaki 
sürece dayandığını söyleyecektir. Şüphesiz, 
PKK’nın yenilenme stratejisinin temelini KCK 
Sözleşmesi oluşturmaktadır. KCK Sözleşmesi 
terör örgütünün nihai hedefine ulaşabilmek 
için coğrafi, sosyal ve siyasal boyutlardaki 
yayılmacılığa dayalı büyüme ile etkileşime 
dayalı faaliyet/eylem çeşitliliğini işaret 
etmektedir. Kısaca, KCK Sözleşmesi 
PKK’nın coğrafi, sosyal ve siyasi boyutla-
rını derinleştirmeyi ifade etmektedir. Bu 
kapsamda, transnasyonel derinleş-
me işaret edilerek komşu dört 

ülke Türkiye, Irak, Suriye ve İran topraklarına 
yayılmak suretiyle örgüt faaliyetleri için fiili 
etkileşim hedeflenmiş, Türkiye’de sosyal 
derinleşme işaret edilerek kamusal alanlara 
nüfuz etmek arzulamış ve yine Türkiye’de 
siyasal derinleşme hedef gösterilerek yerel 
yönetimler ve siyasi partiler üzerindeki tahak-
küm pekiştirilmek istenmiştir.

Mücadele de derinleşti
PKK’nın bu çerçevede yaptığı strate-
jik hamleler yalnızca örgütün coğra-
fi, sosyal ve siyasi boyutlarını değil 
aynı zamanda Türkiye’nin terörle 

mücadelesinin de derinleşmesine 
neden olmuştur.

Suriye’de konjonktürel gerekçelerden dolayı Irak’ta 
olduğu gibi sınır hattı boyunca birincil bir derinlik alanı 

oluşturulabilmiş değildir. Dolayısıyla PKK/PYD ile mücadele 
Suriye’de doğu-batı istikametinde genişleyememektedir. 

Bu da mücadelenin daha güneye kapsamlı bir askeri
harekatla derinleşmesini mümkün kılmamaktadır.

Necdet Özçelik
Yazar
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Ortak iyinin 
kurulması ve 

yüksek ‘iyi’ye 
yönlendirilmesi 

kutbun karşı 
tarafında da 

gönülsüz bile 
olsa meşruiyeti 

sağlayabilmekten 
geçer. O vakit 
istatistiklere 

sığınmak zorunda 
da kalınmaz.
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Doğru caiz olmayabilir; 
caiz de doğru… İçinde 
tutarlılık bulunmayan 
meşruiyet kısa vadede 
toplumsal huzursuzluk-
ları doğurabilir. Egemen 

zihin fiili karşı çıkış olmadığı sürece “ho-
murtuları” dikkate almaz, gereksiz hassa-
siyet gibi düşünür. Halbuki yükselen ses-
ler aynı zamanda caizin daraldığına işaret-
tir, müşterek kabuller geriledikçe sayısal 
üstünlük de zarar görmeye başlar.

7 Haziran seçimleri ortaya bir koa-
lisyon ihtimali doğurmuştu, 1 Kasım se-
çimleri ise yine tek parti iktidarını getir-
di. Hemen her partiden seçmen, koalisyo-
nu mümkün, yasal ve fakat “görece istik-
rarı” bozacağı kanaatiyle meşru görmedi, 
1 Kasım’ı rasyonelleştirdi. Burada meş-
ru olan, fiili durumun yarattığı sonucun ve 
akıbetin siyasi kutupların üstünde, çıkarla-
rı da ihtiva edecek boyutta herkesçe onan-
masıydı. Müşterek kabuller, millet bağının 
kurulduğunu, egemenliğin, tahakkümün, 
yasanın işlevini ve geçerliliğini göstermez.

Egemenlik kanunda, yasamada, yü-
rütmede ya da güvenlik bürokrasisinde 
olabilir-görünebilir fakat de facto erkin 
ötesinde asıl egemen “meşruiyet sağlaya-
bilen”dir.

Caizin kaynağını kanun, 
sandık, devletin beka-
sı şeklinde göstermek-
ten ziyade bunu 
mücessem ha-
le getirme bece-
resi egemenliği 
kurar; yoksa to-
pu kanuna, san-
dığa, dış tehdit-
lere atmak de-
ğil. Buna “sizin 
bilmedikleri-
niz var”, 

“devlet sırrı” gibi gizemli asimetrik ya-
kıştırmaları da eklemeli… Tehlike, mec-
buriyet etiği, tehdit kavramları etrafında-
ki caiz arayışı, kamu varoluşunun genel 
organı mahiyetinde, asıl mesele ise bö-
lünme ve beka kaygısının de jure konu-
mundan çok bilfiil görünümünde, meşru-
iyetinin kurulabilmesindedir. Hendek ça-
tışmalarında, canlı bomba tehdidinde ca-
iz olan istisna hukuku, normal zamanlar-
da gayrı meşru tezlerin arasına girer.

Meşruiyet meşrutiyette mi?
Meşruiyetin kaynağını halka dayan-

dırmak, siyasal alanı caizle eşitlemek bir 
tercih, bu anlamda demokrasilerin ken-
disi hem imkan hem sorun oluşturur. 
Çoğunluk bir yanıyla kanun gibidir, topu 
yasaya atar gibi çoğunluğa, sandığa pas-
landığında genel kabul edilebilirlik ger-
çekleşir fakat meşruiyet sağlanır mı… tar-
tışılır. Çoğunluğun hayata geçirdiği pek 
çok yasa, icraat salt çoğunluğa dayandığı 
için geçerli görülürse, uzun vadede meşru-
iyet sorunu çıkarır, sü-
rekli çıkardığı gibi.

Özellikle yeni 
kültürel konular-
daki kanunlar, 
kararlar, mesela 
hayvan hakları, 
kadın meselele-

ri, cinsiyet gi-

bi hususlar sıcağı sıcağına gelen kanlı gö-
rüntüler nedeniyle rızaya mazhar olsa da 
meşruiyet kesbetmediği gibi, rahatsızlıklar 
da yüksek sese irca edilebiliyor.

Meşruiyet uğultusu dinmeyen bir hu-
zursuzluk, tatmin olamama, arzuları bü-
yütüp karşılayamama, kaygı yoğunluğuy-
la kendini gösterir. Kimi zaman çoğunlu-
ğa dayanarak bu uğultu giderilir kimi za-
man çoğunluk uğultunun kaynağı haline 
gelebilir. Denir ki Menderes seçim kara-
rı alsaydı, 27 Mayıs gerçekleşmezdi; ter-
si de mümkün, iktidar kanallarında ge-
çerliliğini kaybettiğinden zaten indirile-
cekti. Zoru elinde tutarak çoğunlu-
ğun tercihine darbe vuran 27 
Mayısçılar, Menderes’in ida-
mını meşrulaştıramadı. “Bir 
sağdan bir soldan” mevzu-
unu da kimse caiz görmedi, 

ses etmese bile.
Silaha ve zora dayanan egemen-

lik biçimleri değil onların hukukları da 
27 Mayıs, 12 Eylül yasaları da sükûne-
ti sağlasa bile meşru görülmedi, uğul-
tuları dindirmediği gibi yükseltti, millet 
bağını çözüp kutupları güçlendirdi. 27 
Mayıs-12 Eylül Anayasası değil meşru 
olan, siyasal alanın anayasaya dayan-
masıdır; bu fikri kötüye kullanmak ca-
iz değildir!

Zaten 1921 Anayasasından son-
raki tüm “mukaveleler-sözleşmeler”, 
Anayasalar meşruiyetten uzaktır; kurucu 
egemen, dayandığı sınıf, içerdiği yasa, hi-
tap ettiği çevre bakımından!

Meşruiyet ihtilafları örten, gideren, 
başvurulduğunda çözüm getiren geist, ec-
zadır. Türkiye’nin nomosu bu meşruiyeti 
büyük oranda sağlar.

Kümülatif ağırlık
Heterojen bloklar karşısında arit-

metik çoğunluk prensibi anlamını yitirir; 
meşruiyetin sağlanamadığı durumlarda 

çoğunluğa dayalı sınırlama girişimle-
ri de akim kalır. Caiz olan çoğunluk 

sisteminin, sandığın, halka baş-
vurmanın kendisidir, elli bir çık-

sa bile sonuç tüm şikayetleri belli bir süre 
durdurur; çokluğun eylemleri meşru gö-
rülmediğinde kümülatif ağırlık gün geç-
tikçe hafifler, dikotomiler zayıflarken şe-
dit tutumlar artar. Yasa meşruiyet uğultu-
sunda çaresiz kalır, yasama uğultuyu gö-
remezse zaten millet bağı çözünür, tek-
li kararlarda şari’nin meşruluğu yanında 
hükmün kendisi de rahatsızlığı çoğaltır. 
Meşruiyet yasaya içkin kılındığında top-
lumsallaşır, millet bağını kurar, millet ha-
yatını sağlıklı kılar. Yasaya aşkın meşru-
luk nihayetinde alternatif kanalları siyasal 
alana dahil etmeye çalışır, bu da yer yer 
devlet mekanizmasını bozar.

Kalpleri mutmain kılmak
Caizi toplumsallaştırmak egemenli-

ğin kanıtıdır; ulus devletin meşruiyet artı-
rıcı kanalları son derece dardır. Hukukun 
varlığı ve üstünlüğü, yasa yapabilme gü-
cü meşruluğun sadece bir boyutunu, tu-
tamağını gösterir. Caiz olan nefreti, ki-
ni, düşmanlıkları, antagonizmayı, hetero-
jenliği ortadan kaldırmaz ama izale eder. 
Monoblok toplum meşruiyet sorunu bu-
lunmayan devlet manasına gelmeyeceği 
gibi heterojen toplum da meşruluk ittifa-
kını imkansızlaştıracak anlamını içermez. 
Yönetim, iktidar karşıtlarına eylemlerini 
bir şekilde kabul ettiren değil meşruiye-
ti ikame ederek muhalif kalmasını sağla-
yabilendir. Aktif siyasal alan sürekli caiz 
tartışması yapar, iktidarı güçlendiren ise 
meşru kanalları çoğaltarak yönetiminin 
ibrasını gerçekleştirmesidir.

Meşruluk arayışı yalnız iktidarın öte-
ki’si için gerekli değil kendi taraftarı açı-
sından da hayati, belirleyicidir; kalple-
ri mutmain kılmak meşruiyeti sağlamaktır, 
belki de en çok iktidarı tutanların kalpleri-
nin mutmain kılınmaya ihtiyacı var.

Birleştirici nefret
Millet ittifakında HDP’nin varlı-

ğı meşru görülür fakat izah edilemez; 
en geçerli açıklama “birleştirici nefret”-

tir… Cari yönetim ve Cumhurbaşkanına 
karşı gelişen birleştirici nefretin panzehi-
ri meşruiyeti oluşturmaktır. Popülizm kısa 
vadede moral ve romantik destek kimyası 
verse de uzun vadede meşruluğu öldürür. 
Ortak iyinin kurulması ve yüksek ‘iyi’ye 
yönlendirilmesi kutbun karşı tarafında da 
gönülsüz bile olsa meşruiyeti sağlayabil-
mekten geçer. O vakit istatistiklere sığın-
mak zorunda da kalınmaz.

ercnyldrm1@gmail.com
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Özellikle Batı’da kale-
me alınan yaygın felse-
fe tarihlerinde İslam fel-
sefesine son derece kısıt-
lı yer verildiğini görürüz. 

Farabi, İbn Sina, Gazzali ve İbn Rüşd 
gibi son derece iyi bilinen birkaç ismi 
tekrarlamaktan öteye geçmeyen bu dü-
şünce tarihlerinde sık sık karşımıza da 
aynı görüş çıkar: Antik Grek’ten felse-
fe eserlerinin çevrilmesiyle başlayan, 

Farabi ve İbn Sina gibi ustalar yetiştiren 
İslam felsefesini Gazzali’nin Tehafüt’ü 
engellemiş, gelişimini durdurmuştur. 
İbn Rüşd’den sonra da bir daha İslam 
dünyasında filozof çıktığı görülmemiş-
tir. Haddi zatında İslam felsefesi, Grek 
felsefi mirasının modern dönemlere 
geçmesinde bir aracı rolünden öte de bir 
rol oynamamıştır. Buraya kadar kısmen 
karikatürize ederek aktardığımız klişele-
şecek kadar yaygın bu görüşlerin geçer-
liliği elbette tartışma konusudur.

‘Aktarmacılık’ indirgemesi
Klasik dönemde İslam dünyasın-

daki filozofların Grek mirasın sadece 
Batı’ya aktarılmasıyla sınırlı bir rol oy-
nadıkları görüşü sözgelimi kolayca eleş-
tirilebilir ve çürütülebilir. Müslüman fi-
lozofların genelde ilk muallim sayagel-
diği Aristoteles’in şarihleri arasında İbn 

Rüşd’ün tuttuğu yeri göz önüne alırsak ne 
demek istediğimiz daha rahat anlaşılabi-
lir. Daha 14. yüzyıldan itibaren Latin dün-
yada en önemli/en iyi şarih olarak anıl-
maya başlanan İbn Rüşd’ün etkisi gerek 
Aristoteles’in anlaşılma ve yorumlanma 
tarzlarında gerekse kendisine has felsefe-
siyle zannedildiğinden daha büyüktür. Ha 
keza İbn Sina’nın bir filozof olarak etkile-
ri de Martin Heidegger’in existentine ka-
dar uzanır. Müslüman filozofların kendile-
rinden sonra gelen felsefeye yaptıkları et-
kilerin/katkıların sadece bir “aktarmacılık” 
olarak adlandırılması bile gerçeği örtmeye 
çalışmaktan başkaca bir anlam taşımaz.

İbn Rüşd’ün Aristoteles’in De 
Anima’sına farklı hacimlerde yazdığı üç 
şerhinde, ama bilhassa De Anima’nın 
Büyük Şerhi’nde savunduğu akılların birliği 
ve müşterekliği tezini Thomas Aquinas’ın 
eleştirileri bağlamında ele alan çalışma-

sı Akılların Birliği’nde Mehmet Ata Az, 
Aristoteles’in akıl teorisini benimsedikle-
ri açık olan bu iki filozofun aklın mahiyeti, 
gerçekliği, aksamı ve işlerliği gibi konular-
daki farklılaşmasının sebeplerini soruşturu-
yor. Bu soruşturma İslam felsefesi hakkın-
daki yaygın klişelerin de nasıl çürütülebile-
ceğini göstermesi açısından ilgiye değer.

Kitabında Mehmet Ata Az, Aquinas’ın 
kendi akıl teorisini temellendirirken İbn 
Rüşd’den büyük ölçüde etkilendiğini belirte-
rek onun bahsi geçen konuda İbn Rüşd’e yö-
nelttiği eleştirilerin ise sadece felsefi kaygılar-
la değil, bazı teolojik çekincelerle yapıldığı-
nın da belirlenebileceğini; bu eleştirilere rağ-
men, İbn Rüşd’ün ileri sürdüğü akılların bir-
liği tezinin rasyonel ve tutarlı argümanlar 
üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Az, ayrı-
ca Thomas Aquinas’ın İbn Rüşd’ü eleştirdiği 
eserin bir tercümesine de yer veriyor.

@uzakkoku

Kitabında Mehmet Ata Az, Aquinas’ın kendi akıl 
teorisini temellendirirken İbn Rüşd’e yönelttiği 
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üzerine kurulu olduğunu söylüyor.

MURAT GÜZELA Ç I K G Ö R Ü Ş K İ TA P L I Ğ I

İbn Rüşd 
ve Thomas 
Aquinas’ta 

Akılların 
Birliği

Mehmet ata Az
Klasik, 2021

Türkiye’nin aleyhine uluslararası bir mesele haline getiril-
mek istenen konuların başında geliyor Ermeni Meselesi. 
1908 ile 1920 arasında Ermeniler ile Kürt nüfusun bir ara-
da yaşadığı Erzurum, Van ve Bitlis gibi vilayetlerde gelişen 
Osmanlı politikasının Ermeni-Kürt ilişkileri üzerindeki etki-
sini ele alan çalışmasında Güzin Çaykıran, özellikle Ermeni 
ve Kürt ayrılıkçı grupların birbirleriyle olan ilişkilerine yo-
ğunlaşıyor. 1915’teki tehcir dolayısıyla yaşandığı iddia edi-
len olaylara Osmanlı arşiv belgeleri, as-
keri raporlar, Ermenice kaynaklar ve lite-
ratürde yazılmış diğer eserlerden yararla-
narak tarihsel bir ışık düşüren Çaykıran 
ayrılıkçı grupların sonraki dönemdeki 
ilişkiler ağının da temelsiz altyapısını or-
taya koymaya çalışıyor. 

Ermeni-Kürt İlişkileri,
Güzin Çaykıran, Hece, 2021

1990’lardan itibaren Türkçede görünmeye başlayan Deleuze 
ilgisinin en önemli simalarından biriydi Ulus Baker. 
Deleuze’den birçok kitap çevirmesinin yanısıra Spinoza yo-
rumlarıyla da ilgi çeken Baker’in esasen sosyoloji disipli-
ni içinden konuşsa da hemen her disiplinden beslenen bir 
söyleminin olduğunu vurgulamak gerekiyor. 2007’de, genç 
bir yaşta vefat eden Ulus Baker’in geride bıraktığı eserle-
rin okunmasıyla ilgili olarak 2015’te Ankara’da oluşturulan 
buluşmalarda üretilen metinlerden oluşu-
yor kitap. Şükrü Argın, Eylem Canaslan, 
Gülsüm Depeli, Toros Güneş Esgün, 
Beliz Güçbilmez, Ahmet Gürata, Emre 
Koyuncu, Özgür Taburoğlu, Latif Yılmaz 
ve Hakan Yücefer’in gibi isimlerin katkı-
ları kitapta yer alıyor. 

Ulus Baker’i Okumak,
der. Onur Eylül Kara, İletişim, 2021

Ermeni meselesinde 
tarihin söyledikleri

Ulus Baker olsa bu 
konuda ne derdi?
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İktidarın kaynağı...
Meşruiyet oluşturmak

Millet ittifakında HDP’nin varlığı meşru görülür fakat izah edilemez; en 
geçerli açıklama “birleştirici nefret”tir… Cari yönetim ve Cumhurbaşkanına 

karşı gelişen birleştirici nefretin panzehiri meşruiyeti oluşturmaktır.

Birinci sayfadan devam

Ercan Yıldırım
Yazar

Kitabında Mehmet Ata Az, Aquinas’ın kendi akıl 

A’dan Z’ye akılların
birliği tezi
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