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Kamusal (Y)Alan Terörün Arka Planı

“Onlar eğer size üstün gelirlerse, hepinize düşmarı kesilecekler, 
size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. 
Zaten inkâr edivermenizi istemektedirler." [60/2]

Ekim ayının sonunda sun’î “Resepsiyon Krizi” ile başlatılıp 
\ Yargıtay’da başörtülü bir hanım avukatın duruşma salonun- 

V J  dan atılmasıyla tırmandırılan kamusal alan -  özel alan tartış- 
maları, İstanbul’daki şiddetli patlamalarla unutulur gibi ol
duysa da, Türkiye’de dini ve dindarlığı azaltma mücadelesi
nin elverişli bir vasıtası olarak kullanılmaya devam edecek gi
bi görünüyor. Müslümanların, geride bıraktığımız Ramazan 
yağmurunun İlahî rahmetiyle arınma gayretinde olduğu mü
barek günlerde estirilen “kamusal (y)alan rüzgarı” , hiç kuş
kusuz, bu kutlu ayın manevî atmosferinden başlayarak dinî 

a  duyarlılığı ve dinî görünürlüğü hayatın bütün alanlarından
tasfiye etmeye yönelik şeytanî bir girişimdi.

^  ■'** Hatırlanacağı gibi, miislüman halk çoğunluğunun Rama
zan ayında her zamankinden daha yoğun bir “manevi iklime” 
girmesinden rahatsız olan şeytanî mihrakların, hemen her se
ne, dindar insanların moralini, maneviyatını bozmaya yöne
lik psikolojik savaş mekanizmalarını harekete geçirmeleri ar
tık bir alışkanlık haline geldi. Ancak, insanımızın her geçen 
gün biraz daha fazla “islâmîleşmesini” önleme çabası içinde 
olanlar, tabir-i âmiyâne ile bu kez çok fazla ‘açık düştüler’; ve 
inananların özgürlük alanlarını alabildiğine daraltmaya yöne
lik kamusal (y)alan tartışmalarının kendi özel (t)alanlarını 
genişleterek sürdürmeye medâr olacak bir aldatmaca olduğu 
ayan-beyan ortaya çıktı.

28 Şubat’ı yeniden hortlatma girişimleri olarak tahlil 
edilmesi gereken ve Türkiye’yi “Tunuslaştırma”yı hedefle
yen bu harekât, Batı’dan ithal edilen “kamusal alan” tanımı
nın içine handiyse meydanları, sokakları, otobüsleri, de dahil 
ederek halka nefes bile aldırmamayı düşünüyor olmalı. İslam 
ise, onlara göre sadece ev ve camiden ibaret daracık “özel 
alan”ında mahpus kalmalı.

Bu nedenle, Ümran’ın bu sayısında, “kamusal (y)alan” 
tartışmaları, bir “dini azaltma yöntemi” olarak yazarlarımız 
tarafından ele alınıyor. Muzaffer Emin Göksu, Abdurrah
man Arslan, Metin Alparslan, Edip E. Kutlay, Ahmet Mer
can ve Dilaver Demirağ’m konuya ilişkin analizleri, kamusal 
alan -  özel alan ayırımının arkasında yatan sû-i niyetleri far- 
ketmemize imkan veriyor.

Öte yandan, İstanbul’daki iki sinagoga ve İngiliz kon
solosluğuna karşı düzenen “manidar” terör saldırısı, Türki
ye’yi hayli zorlu günlerin beklediğinin işareti gibi görünüyor. 
Konuya ilişkin olarak Cevat Özkaya, Abdullah Yıldız ve Di
laver Demirağ’ın değerlendirmeleri, Chomsky’nin “hegemo- 
nik terör”ü tahlil eden kapsamlı metni ile birlikte okunmalı.

Bu arada, Ferhat Kentsu’nun Demokrasi Münafıkları baş
lıklı yazısı ile, üstad Cevdet Said’in Anlamanın Gücü başlık
lı yazıları ıskalanmamalı. Ayrıca HasanaliYıldırım ve Musta
fa Aldı’nın edebiyat yazıları ile Harun Çolak’ın öyküsü Kül- 
tür-Sanat bölümüne renk katıyor.

Son olarak; Ümran’ın 2004 Yılı Abone Kampanyasına 
desteklerinizi bekliyor; “K ur’ân’m Hayata Müdahalesi” is
mini verdiğimiz kapsamlı derlemeyi ilgiyle karşılayacağınızı 
umuyoruz.

Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla.
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G Ü N D E M

POLİTİK BİR ARAÇ OLARAK 
TERÖRÜN ARKA PLANI

CEVAT OZKAYA

U zun yıllar terör belasıyla 

uğraşmış, binlerce insa

nını teröre kurban ver- 

miş bir ülke olarak Türkiye, son 

beş yıldan bu yana terör açısın

dan nisbeten sakin bir dönem ge

çiriyordu. Yıllarca devletin ve 

halkım ızın öncelikli sorunları 

arasında yere alan terör belâsı 

gündemdeki öncelikli yerinden 

düşmüştü. İstanbul’da beş gün 

arayla meydana gelen terör ey

lemleri terörü tekrar Türkiye’nin 

gündemine soktu. 15 Kasım’da 

Taksim ve Şişli’de iki sinagogun 

önünde patlatılan bombalardan 

beş gün sonra, İngiliz konsoloslu

ğuna ve Levent’te bir İngiliz ban

kasına yapılan saldırılar, Türki

ye’nin terörü yeniden, şiddetle 
ve ürpererek hatırlamasına vesile 

oldu.

Bu terör eylemlerinde Türki

ye, 52 vatandaşını kaybetti. Yak

laşık 750 vatandaşı yaralandı. 
100’ün üzerinde bina hasar gör
dü. Patlamaların büyüklüğü ve 
tahrip gücü, bugüne kadar yaşa
dıklarımızla kıyas edilmeyecek 
ölçüdedir. Bu, ülkemizin organi
ze bir saldırının hedefi olduğunu, 
umulanın elde edilmemesi halin
de muhtemeldir ki bundan sonra 
da devam edeceğini düşündüren 
bir durumdur.

Ö ncelikle şunu belirtmek ge
rekir; masum insanların, ölümü
ne sebebiyet veren, suçsuz insan
ların ölmesi ve yaralanmasıyla 
sonuçlanan bu eylemleri kına
mak, bunlara karşı çıkmak, iz’ân 
ve insaf sahibi her insanın boy
nunun borcudur. İkinci olarak, 
suçsuz, masum insanların ölmesi, 
yaralanması sonucunu doğuran 
terör eylemleri yoluyla hiçbir 
haklı davanın kazanılması müm
kün değildir. Haklı davalar, hak
lı yollar ve usûllerle yapılan mü
cadeleler sonunda kazamlabilir. 
Terör bu yollardan biri değildir.

Nasıl Bir Dünyada Yaşıyoruz?

11 Eylül 2001 tarhinde New- 
york’taki ikiz kulelere yapılan te
rörist saldırı, câri dünya düzeni 
ve onun görünen birincil yürütü
cüsü olan A BD  açısından bir mi
lat anlamını taşımaktadır. 3000 
insanın ölümüyle sonuçlanan bu 
saldırılar, o güne kadar yürürlük
te olan dünya düzeninde meyda
na gelen esaslı değişikliklerin 
başlangıcını teşkil etti. Düzende 
nasıl değişiklikler olduğunu şöy
le sıralıyabiliriz.

1- A BD , teröre karşı topye- 
kün savaş başlattığını ilân etti.
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POLİTİK BİR ARA Ç OLARAK TERÖR / ÖZKAYA

Bu bağlamda “Önleyici Müda
hale D oktrinini” uygulamaya 
koyarak, terör odağı kabul ettiği 
ülkeleri ardı ardına işgal etti.

2- A BD  o güne kadar “özgür
lükler ve fırsatlar ülkesi” konu
mundan giderek uzaklaşan, gü
venlik söylemini önceleyen ve 
militer yüzünü, önceki dönem
den daha belirgin bir biçimde ön 
plâna çıkaran bir duruş sergile
meye başladı.

3- Dünyanın, 11 eylül önce
sindeki düzeninin önemli ku
rumlan olan BM  ve Nato bu dö
nemde neredeyse işlevsiz hâle 
getirildi. Dünya A BD , İngiltere, 
İsrail üçlüsünün aşırı, ölçüsüz, 
hukuksuz güç kullanımına sahne 
oldu.

4- Daha önceki dönemde, 
haksızlığa uğrayan bir ülkenin 
başvuracağı, nisbî de olsa bir 
adalet talebinde bulunacağı, en 
azından böyle bir umudu diri 
tutmaya vesile olan BM  gibi ku
rumlar vardı. Bugün gücünü yi
tirmiş, zaten sınırlı ve nisbî olan

adaletli karar verme konumun
dan uzaklaşmış, etkisiz bırakıl
mış bir BM ile karşı karşıyayız. 
Dolayısıyla haksızlığa uğrayan 
devletler uluslararası, bir umut 
olarak bile başvuracağı herhangi 
bir makam bugün bulunmamak
tadır.

5- A BD  “Teröre Karşı Savaş” 
sloganıyla ifade ettiği, çerçevesi 
ve hedefi tarif edilmemiş, netlik 
kazanmamış politikasıyla kime 
ne zaman çarpacağı belli olma
yan serseri mayın gibi dolan
maktadır. Bu durum dünyayı 
dünden daha güvensiz ve dün
den daha fazla terörün muhatabı 
haline getirmektedir.

6- Bu güvensiz dünyanın en 
sorunlu bölgesi İslâm coğrafyası
dır. Dolayısıyla bu politikadan 
en çok etkilenen, en çok ıstırap 
çeken ve maalesef içten ve dış
tan gelen İsrail’in ve onun kayıt
sız şartsız destekçisi A B D ’nin 
haksız, hukuksuz politikalarının 
hedefi olan ortadoğu ve bilhassa 
Filistin coğrafyası, bu haksızlı

ğın, baskının ve zulmün meyda
na getirdiği iklimde üreyen şid
detin hem muhatabı ve mağdu
ru, hem de umutsuzluğun oluş
turduğu şiddetin üretildiği or
tamlardan birisidir maalesef.

Kısaca dünyada üreyen şid
deti dıştan bir bakışla lanetle
mek gerekli ama, yeterli bir tavır 
değildir. Yeterli tavır, şiddetin 
sebepleri üzerinde durmayı ge
rektirir. Eğer bu sebepleri arama 
gayreti “şiddeti meşrûlaştırma 
çabası” gibi bir suçlamayla karşı
lanırsa, bu suçlamayı yapanların 
en hafif tabirle sığ düşüncelerine 
hükmedilir ve yahut da şiddetin 
devamında menfaatleri olduğu 
sonucuna varılır. Aksi taktirde 
şiddetin sebeplerini irdelemenin 
karşısında olmanın, bu çabayı 
mahkûm etm enin bir başka ma
kûl izahı da yoktur.

Teröristlerin İstanbul Saldırısı

İstanbul’da beş gün arayla dört 
ayrı yerde patlayan bombaların
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GÜNDEM

faillerinin bulunması için güven
lik güçleri iyimser bir çaba için
deler. Basından anladığımız ka
darıyla iki sinagog’a saldıran sal
dırganların kimlikleri tesbit edil-

fmdan planlandığı asla ortaya 
çıkmadı. Eylemcinin hayatına ve 
yaptığı eyleme ait tüm ayrıntıları 
biliyoruz. Ama, eylemin niçin 
yapıldığından, neyi amaçlandı-

durumda. Bu kişilerin “El- ğmdan bihab eriz; Söylemek iste^
Kaide” ile irtibatlı olabileceği 
resmî yetkililerce belirtiliyor. Za
ten “El-Kaide” irtibatı olabildi
ğince hızlı bir biçimde, eylemden 
üç dört saat sonraki televizyon 
yorumlarında dillendirilmeye 
başlanmıştı. Eylemler “El-Kaide” 
veya bir başka terörist örgüt tara
fından yapılabilir. M ilitanların 
kim likleri de tesbit edilebilir. 
A ncak bu eylemin ne olduğu
nun, yapanların neyi hedeflediği
nin çözüldüğü anlamına gelmez.

Konunun anlaşılması bakı
mından hatırlamakta yarar var. 
Cumhurbaşkanı Merhum Özal’a 
karşı A N A P kongresinde yapılan 
suikastın faili yakalandı ama, ey
lemin niçin yapıldığı, kim tara-

diğimiz şu: Eylemcilerin yakalan
ması önemli bir şeydir, ama her- 
şey değildir. Olayın aydınlandığı
nı asla göstermez. Eylemciler ya
kalanır, ama eylem karanlıkta 
kalabilir, aydınlanmaz. Aynen 11 
Eylül 2001 Newyork’taki eylem 
gibi. Dolayısıyla bugünlerde yapı
lacak açıklamaların eylemin ger
çek mahiyetini ortaya çıkarabile
ceğine ilişkin kuşkularımız oldu
ğunu belirtmek isterim.

Ayrıca “el Kaide”nin ne me- 
nem bir örgüt olduğu, kime hiz
met ettiğini de çok fazla bildiği
mizi sanmıyorum. İslam’la terörü 
özdeş hale getirmek istiyenlere 
habire malzeme sunan bu örgü
tün, karşıtları tarafından fonksi

yonel bir araç olarak kullanılma 
ihtimalini de gözden ırak tutma
mak gerekir. Hele örgütün lideri 
B in Ladin’in Afganistan savaşı 
sürecinde A B D  ile olan irtibatla- 
n n ı dikk 3te alırsak, yukarıdaki 
tesbit daha da anlam kazanır.

Bir başka dikkat çekici durum 
da şu: İslam ile terörü özdeşleştir
me gayretleri soğuk savaşın biti
minden sonra nedense sistemin 
hedefe İslam’ı koyduğu dönem
den sonra yâni soğuk savaş döne
minden sonra bu özdeşlik kurul
maya başlanmıştır. El-kaide, bu 
özdeşliği sağlamada oldukça 
fonksiyonel bir işlev ifade etmek
tedir.

Doğrusu Ç etin  A ltan ’ın dile 
getirdiği kuşkulara katılmamak 
mümkün değil.

“N e A B D ’nin, ne İngilte
re’nin, ne İsrail’in, ne İsveç’in, 
ne Rusya’nın, ne Japonya’nın, ne 
de bizim gizli istihbarat servisleri 
asla yerini bulamıyorlar, hem bin 
Ladin’in, hem  El-Kaide kampla
rıyla m ilitanlarının”.

A ltan  devamla, gencecik in
sanların, bir hipnozun robotları 
durumuna nasıl düşürüldüğünü 
soruyor.

“Bunu ne A B D ’nin, ne İngil
tere’nin, ne İsrail’in, ne İsveç’in, 
ne Rusya’nın ne Japonya’nın ne 
de bizim gizli istihbarat servisleri 
bilemiyorlar.

“Milyarlarca dolara mal oldu
ğu apaçık El-Kaide ile ilgili har
camaların; hangi parasal kaynak
lara dayandığını da yine kimse
cikler bilmiyor.

“Nasıl ki, örgüt için gerekli si
lahlarla, bir patlayıcı yapmak 
için gerekli maddelerin ve bu 
alandaki üst düzey uzmanların 
da, nasıl sağlandığı yine h iç  bili
nemiyor.”
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A ltan  devamla;
“ 43-45 yıl sürmüş olan soğuk 

savaş döneminde, ne Islâmi te- 
rör örgütü vardı ortalıkta ne de 
bu kadar terör eylemi.

“Soğuk savaş yılları biter bit
mez, nasıl oldu da birden ortaya 
çıktı radikal İslam kökenli bun
ca terör örgütü?

“Lütfen bağışlayın, bendeni
zin beyinsel kapasitem yeterli 
değil bütün bunları algılamaya” ̂

H üküm et Muktedir Olmalıdır

AKP hükümetinin saldırılar kar
şısında sergilediği tutum, soğuk
kanlı ve hükümet olmanın ge
reklerini yansıtan bir tutumdur 
genel hatlarıyla. Bazı çevrelerin 
iktidarın sam im iyetini sınava 
çekme gayretlerine prim verme 
konusunda biraz daha ölçülü 
olunabilirse, muhakkak ki daha 
müsbet bir görüntü ortaya çıka
caktır.

Sayın  Başbakan’m terörle 
iletilmeye çalışılan mesajı alma
yacağını, mesajın iktidarı tavır 
değişikliğine sokmayacağını söy
lemesi ve bunu hakim bir şekil
de dillendirmesi doğru bir duru
şun ifadesidir.

A ncak bu söylem, iç ve dış 
odakların amaçları konusunda 
yeni eylem yapmayacakları anla
mına gelmez. Hükümetin görü
nürde yürüttüğü dış ve iç politi
kaları etkilemeye dönük atraksi
yonlara önümüzdeki günlerde de 
şahit olabiliriz. Sayın Başbakan 
ve ekibi, ardı ardına gelebilecek 
olan iç ve dış komplolarla şaş
kınlığa düşmemeli, elindeki 
meclis çoğunluğunu ve arkasın
daki kitle desteğini, Türkiye’yi 
destabilize etmek istiyen iç ve 
dış güçler karşısında, meşrû bir

karşı güce dönüştürmelidir.
Bu komplolar karşısında, öz

gürlükleri kısıtlayan ve hadisele
re sadece güvenlik penceresin
den bakan bir söylem ve eylem 
üretilmemelidir. Bu tür bir söy
lem tam da eylemleri yapanların 
arzu ettiği bir şeydir.

Türkiye, terörle ilk defa kar
şılaşıyor değil. Yıllarca terörle 
mücadele etmiş, bir ülke ve halk 
olarak telâşa kapılmak yapılacak 
yanlışların en büyüğüdür. Nor
mal hayatımızı yaşamaya devam 
etmeliyiz. Bilhassa hükümet 
mensuplarının telâşa düşmeme
leri, soğukkanlı ve ciddi bir şe
kilde işin üzerine gitmeleri gere
kir. Terörü yapanların arzu et
tikleri adımları atmak, yâni te

rörün sonuç alabileceğini göster
mek terörü kronik hale getire
cektir. Arkasındaki güçleri ara
madan vitrindekileri gerçek fail 
gibi görmek de daha vahim so
nuçlar doğurur.

Sözü yine Ç etin  A ltan’m ay
nı yazısından bir alıntıyla bitire
lim.

“İntihar saldırılarıyla da iş
lenmiş olsa, cinayetlerin arka 
planındaki sorumlu ve suçlular 
yakalanmadığı zaman; kabak 
çokcası iktidarların başına patlar 
ve bazen önlenemeyen kargaşa, 
sıkı yönetim ilanına kadar dahi 
gidebilir.” ■

1- Çetin Aitan, Milliyet, 19 Kasım

2003, “Ateş Düştüğü Yeri Yakar”.
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SİYONİZMİN SONU 
VEYA 

“ÇÖKÜŞÜN TERÖRÜ”!

ABDULLAH YILDIZ

B ir yazının ana fikrini baş
tan ifade etm enin doğru 
bir yöntem olup olmadı

ğını hiç hesaba katmadan he
men söyleyeyim: 11 Eylül hadi
sesinden itibaren zihnimde beli
ren ve giderek güçlendiğine 
inandığım bir kanaatim var: Si
yonist İsrail ile “ Israilleşen  
Am erika” çöküş sürecine gir
mişlerdir ve kendi elleriyle 
ürettikleri “terör anaforu”nda 
boğulacaklardır.

Siyonist İsrail’in “terör” te
meli üzerine kurulmuş bir devlet 
olduğu, Siyonist çetelerin de Fi
listin bölgesine yerleşmeye baş
ladıkları andan günümüze değin 
ha bire Filistinli kanı dökerek 
varlıklarını sürdürdükleri herke
sin malumu. A B D ’nin 11 Eylül 
2001’den başlayarak içte ve dışta 
hızla “ Israilleştiği” ; dahası, özel
likle son zamanlarda Irak halkını 
“bildik” İsrail yöntemlerini uy
gulayarak sindirmeye çalıştığı da 
bir başka gerçek. Zaten Irak’ta 
A BD  ile Mossad’m kolkola faali

yet göstermesi, Türkiye’yi bile 
rahatsız edecek bir seviyeye gel
miş bulunuyor.

Hiç şüphe yok ki, zulmün bir 
kırılma noktası, bir tahammül 
sınırı vardır ve zulüm düzenleri 
asla devamlı olamazlar. İsrailleş- 
me sürecindeki A B D ’nin izmih
lali, tarihsel konjonktür gereği 
bir hayli zaman alabilir; ama her 
geçen gün biraz daha canileşen, 
kandökücülüğünü had safhaya 
çıkaran, “en  iyi A rap ölü 
A rap’tır” felsefesiyle vahşette sı
nır tanımayan İsrail zulüm me
kanizmasının sonu çok yakındır, 
diye düşünüyorum.

Filistinlilere, ya öldürülmek 
ya da vücutlarına bağladıkları 
bombaları patlatarak şehadet ey
lemlerinde şereflice ölm ekten 
başka hiçbir seçenek bırakmayan 
İsrail, artık siyonist olmayan Ya- 
hudiler için de “yaşanılmaz” ha
le gelmiş ve yaklaşık iki yıldır 
“tersine göç” başlamıştır. Daha 
da önemlisi, İsrail nüfusunun ar
tırılmasını sağlayan tek faktör

olan “dışarıdan göç” bıçakla ke
silir gibi kesilmiştir. Siyonistleri 
kudurtan da budur. Siyonist katil 
Şaron’un, İstanbul’daki sinagog
lara düzenlenen “esrarengiz” sal
dırıların hemen akabinde İtal
ya’da yaptığı “bütün M usevîler 
İsrail’e dönmeli” çağrısı, sadece 
bu panik hâlini yansıtmakla kal
mamakta; bence sözkonusu pat
lamaların arkasında CİA -M os- 
sad’m olduğunu işaret eden par
makları da teyid etmektedir.

Evet, Siyonistlerdeki bu pa
nik, bence “çöküş paniği”dir ve 
İstanbul’daki patlamalar da, bu 
“çöküşün ürettiği panik-terör 
eylemleri”dir. Tıpkı 11 Eylül’de 
olduğu gibi, bu patlamaları el- 
Kaide, el-Tekfir, el-“X ”.. türü 
“dinci” örgütlerin gerçekleştirdi
ğine dair “ikna edici deliller”(!) 
ortaya dökülerek zihinler karıştı- 
rılsa bile bu tesbit değişmez; zira 
gizli servislerin ellerinin nerelere 
kadar uzandığını artık bilmeyen 
kalmadı. Yine, A B D ’nin 11 Ey
lül sonrasında yaptığı tüm küre
sel ve yerel operasyonları bu 
olayla meşrûlaştırıp topyekün 
çöküşünü önleme (daha doğrusu 
tehir etme) ve yeniden toparlan
ma çabasına girmesi ile, 15 Ka- 
sım’daki Türkiye Musevîlerinin 
mağduriyetinden kendi lehine 
rant üretmeye çalışan İsrail’in 
dünya M usevîlerinden destek 
alarak başaşağı gidişini durdurma 
telaşı da aynı paralelde değerlen
dirilmelidir.

V e inhitat sürecine giren  
devletlerin ceberutlaşması, na
sıl değişmez bir tarihsel yasa ise, 
çöküşün cebren ve şiddetle ön
lenemediği de bir başka tarihsel 
yasa ya da tesbittir.

Aslında, bir süredir İsrail’de 
olup-bitenler bu çöküşün ayak 
sesleridir:

İsrail’in devlet eliyle işlediği 
organize terörü tırmandırarak 
ayakta kalamayacağının en güç
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lü işareti, geçtiğimiz Eylül ayında 
27 İsrailli pilottan geldi. Filistin 
topraklarına yapılacak hava sal
dırılarına katılmayı reddeden 
(biri general, ikisi albay, dokuzu 
yarbay, sekizi binbaşı ve yedisi 
yüzbaşı) .bu “M uhteşem  2 7 ’ler” 
hakkında İsrail Barış Hareketi 
Başkanı Uvi Avneri’n in yazdık
ları doğrusu hayli ilginç:

“Birbuçuk yıl ö n c e .. . Albay Yi- 
gal Ş ohat... hava kuvvetleri pilotla
rını, Filistin sivil yerleşimlerini 
bombalamayı reddetmeye çağırdı.

Çağrı sanki çölde kaybolmuş gi
biydi. Meğer filizlenen tohummuş.

Bir pilot, bir Hamas liderini öl
dürmek için bir tonluk bom ba atıp 
çoluk çocuk 17 masumu öldürdü
ğünde filiz büyüdü.

İsrail’de askeri pilotlar seçkinle
rin seçkinidir. En yüksek tabaka
dan, siyonist çocukları arasından 
seçilirler. Bizim hep haklı, ötekile
rin ise liatil olduğunu bellerler. 
Emir emirdir, tartışılmaz. H ava  
kuvvetleri sadakatin mutlak olduğu 
bir klan gibidir.

Bu yüzden 2 7  pilot, vicdanla
rında büyük m ücadele vermiş 
olmalı. Olağanüstü bir ahlakî 
cesaretle sonuçlanacak yürek  
gücünü bulana kadar.

27 pilot, ‘Bundan sonra, sivil 
ölümlere yol açacak ahlakdışı, 
gayri m eşru ve yasadışı em irle- 
re uymayacaklarını’ tebliğ ettiler. 
Bildirilerinde, İsrail’i yozlaştıran ve 
güvenliğini sabote eden işgali de 
eleştirdiler..."  (A ktaran Umur 
Talu, Sabah, 12.10.2003.)

Vicdan sahibi bu ‘muhteşem 
27’lerin’ hikayesini ilk okudu
ğumda, “bu, fıtratın isyânıdır” 
demiştim. Hemen ardından da 
diğer “vicdan sahipleri”ni hatır
lamıştım: Filistinli çocukları ko
rumak için İsrail paletleri altında 
can veren A m erikalı R achel 
Corrie’yi, Arafat’ın karargahının 
önünde canlı kalkan olarak bek

leyen İsrailli barışçıları ve diğer
lerini... Kesinlikle inanıyorum 
ki, “vicdanların isyanı” bitme
yecek ve Siyonist terörizm bu 
“fıtrî isyan” karşısında durama
yacak. Nitekim vicdanlarının se
sini dinleyen ya da gidişattan 
ciddi endişe duyan başka İsrailli
ler de var:

“İsrail ‘çam ur içinde’ debe- 
leniyor. H er anlamda tam bir 
felakete sürükleniyor. H ata üs
tüne hata yapıyor. Öbür tarafında, 
Filistin’in de, acılarının olduğunu 
görmüyor, bunu itiraf etmiyor ve 
kontrol noktalarında, mülteci 
kamplarında İsrail çok onursuzca 
şeyler yapıyor. İsrail’deki herkes bi
rer küçük savaşçıya döndü; yanlış 
metotlar uygulayan savaşçılar. 
Böyle giderse İsrail’den geriye 
hiçbir şey kalmayacak. . . ”

15.11.2003 tarihli Radikal’de 
bu görüşleri aktaran Ayşe Kara- 
bat, şöyle devam ediyor: “Bu söz
lerin hiçbiri bana ait değil. Ben 
yalnızca altalta yazdım... Bu söz
lerin sahipleri.. Anti-İsrail duy
gularla hareket etmiyor.. İsrail’in 
içgüvenliğinden sorumlu istih
barat örgütü Şin  Bet’in uzun yıl
lar boyunca başkanlığını yapan.. 
Ami Ayolon, Garmi Gilon, Av- 
raham Şalom ve Yaakov Peri.” 

Vicdanının sesini dinleyen, 
katil Şaron ve ekibinin öncülük 
ettiği siyonist vahşetin, hem İs
rail’in hem de Siyonizmin sonu

nu hazırladığının farkına varabi
len insanlardan biri de eski M ec
lis Başkanı (1999-2003) Avra
tlara Burg. Burg, 15.9.2003 ta
rihli The Guardian’da yayınla
nan “Siyonizmin Sonu Yakın
dır” başlıklı yazısında aynen 
şunları söylemişti: “İsrail ulusu 
bugün yolsuzluktan ibaret bir inşa
at iskelesinin içinde, baskı ve ada
letsizlikten bir temelin üzerinde 
duruyor. Şu halimizle Siyonist giri
şimin sonu zaten kapımızın eşiğinde 
sayılır. Bizim nesil hakikaten 
son Siyonist nesil olabilir... İs
rail toplumunun sonuna doğru 
geri sayım başlamış d urum da... 
Bu böyle gidemez- Araplar başını 
önüne eğip utanç ve öfkesini 
sonsuza dek içine atsa bile, bu 
böyle gitmez- İnsanların hissiz
liklerine dayanarak inşa edilen  
bir yapı, kaçınılmaz olarak çö
k er..."  (Radikal, 19.9.2003.)

Evet; 15 Kasım’da İstan
bul’daki iki sinagogun önünde 
patlatılan bombaların faturasını 
ısrarla “İslamcı terör”e(\) kes
meye çalışanlar Siyonizm ’in 
vahşi yüzü gizlemeyi başarama
yacak ve patlama sonrasında or
taya çıkan kan-revan görüntü
lerden “çam urda d eb elen en ” 
İsrail için rant üretme gayretkeş
liğine giren katil Şaron’un “yeti
şin ey M usevîler!” çağrısı da Si- 
yonizmin çöküşünü engellemeye 
yetmeyecektir. a
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O kurlarım bilirler. Anar
şist bir siyasal duruşa 
sahip olmama karşın 

İslâm’daki tavrım daima metafi
zik olan üzerine odaklanmaya, 
hikmeti kavramaya yönelik ol
muştur. Ama bu yazıda metafizik

ğan karanlık bir devirdir. V e hal 
böyle olduğu için bu çağ zulmün 
doruğa vardığı bir çağdır. Zulüm, 
insan oğlunun ahdine karşı ser
gilediği vefasızlığından dolayı, 
ilahi rahmet ve bereketten yok
sun kalmasından doğan gadabm

ilkelere pek az başvuracağım. 
Sadece yaşadığımız çağın tenzi
lin koyulaştığı, urucla hayata ye
niden bir esin kazandırabilme 
gücünün ise giderek azaldığı bir 
çağ olduğunu belirteceğim. Da
hası bu çağın bir dost değil, bir 
kabz çağı olduğunu, bunun da 
dinde yansımasının yobaz oldu
ğunu belirteceğim. Yobazlık, di
ni hakikatlerin biçimsel yapının 
yani zahirinin fazlasıyla öne çı
karılıp dinin nerede ise sadece 
kuru, anlamsal derinliğini yitir
miş ibadetlerden ve yine hikme
ti kavranmadan sıkı sıkıya yapı
şılan ahlakî sığlıktan ibaret hale 
gelmesidir. Yobazlığın simetrik 
yansıması ise sekülerliktir. Sekü- 
lerlik ise yobazlığın, bağnazlığın 
bir başka çeşitlemesi, zahiriliğin 
ileri bir noktaya vararak metafi
zik hakikatlerinin inkar edile
rek, hakikati sadece yaşanılan 
zaman ve mekan olarak bu dün
ya ile sınırlamaktır. Dolayısıyla 
yaşadığımız zaman metafizik ha
kikatlerin yansıdığı ilahi ışıktan 
yana nasibinin azalmasından do

bir yansımasıdır. Çünkü seküler- 
lik ilahi rahmete karşı insanoğ
lunun sergilediği nankörlüktür. 
Terör olgusunun arka planında 
yatan bu metafizik ilkeye çok kı
saca değindikten sonra, yaşa
nanlara bir de dünyevi algılar 
ışığında bakmayı deneyeceğim. 
Metafizik boyutta da, dünyevi 
boyutta da yapmaya gayret etti
ğim açıklamalar h iç kuşku yok 
ki sadece kısıtlı aklımızla kavra
yabildiğimiz nebzecedir. Bu ne
denle metafizik hakikatlerle ilgi
li olarak söyleyeceğim, doğrusu
nu sadece A llah ’ın bildiğini ve 
O ’nun bilgeler aracılığıyla bize 
bildirdiği hakikatler oranında 
bilebileceğim izdir. Bu kendi 
şahsım olduğunda ise kavraya- 
bildiğimcedir, dolayısıyla ken
dim söz konusu olduğumda doğ
rusunu A llah bilir lafzı iki kat 
geçerlidir. Çünkü sonuçta ben 
de hikmet perdelerinin daha da 
kalınlaştığı bir zamanda yaşayan 
ve A llah ’ın dinini de anlayabil
diği ve nefsinin nasibince yaşa
dığı gerçeğini asla unutmayan

bir kardeşinizim.
Doğu-Batı dergisinin son sa

yısında C em al Bali A k al’ın 
“Masumlar Öldürülemez, M a
sumlar Oldürülebilir” başlıklı bir 
yazısı var. Akalam bu ufuk açıcı 
yazısı masumlar kavramına yük
lenen iki ayrı anlamı dillendiri
yor. Tipik bir İsevi olan Francis
co de Vitoria, masumluğun ev
rensel bir kategori olduğunu, da
hası bunun Tanrısal bir hak ol
duğunu söyleyerek evrensel bir 
metafizik ilkeden çıkarsanmış 
ahlaki bir yasayı savunuyordu. 
“Savaşçılar dışında savunmasız 
herkes m asum dur.” Bu evren
sel ilke o günden beri neredeyse 
tüm hümanistlerin, tüm savaş 
karşıtlarının evrensel vicdana 
dayanarak sarıldıkları, üzerlerine 
titredikleri bir ilke olmuş ve sa
vaşların masum canına kıyan, 
insanoğlunun en zalim ve kıyıcı 
eylemi olduğu için gayrı meşru 
olduğunu, bu nedenle de nerede 
ise haklı savaşın olmadığını sa- 
vunagelmişlerdir.

Buna karşın aynı çağda yaşa
yan bir başkası Bartelome de la 
Casas’ın ise bu konudaki bakış 
açısı farklıydı. O na göre de İs
panyol işgalciler ile birlikte ge
len, hatta onlardan önce burada 
bulunan misyoner rahiplerin öl
dürülmesine yol açan eylem gay
rı meşruydu.

Silahsız ve savunmasız olan 
ve buna rağmen öldürülen ra
hipler hiç kuşku yok ki masum
dular. Fakat Casas’a göre, bu ey
lem masumiyetin olduğu bir za
manda gerçekleşmemiştir. Dola
yısıyla masumiyet çağının kriter
leri de bu olaya uygulanamaz. 
“Yerliler kendi ülkelerinde sö
mürgeciliğe karşı haklı bir sa-
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vaş verm ektedirler. Kitlesel 
olarak yok edildikleri, köleleşti- 
rildikleri bir ortam da, işgal al
tında, kendileri korumak için 
savaşırlarken, ülkelerindeki 
yabancıları m asum dur, masum  
değildir diye ayırma lüksüne 
sahip değildirler. Ya  da m a
sumların, yerlilerin toprakları
nı çeviren sınırı aşmamaları 
gerekir. B u nu  yaparlarsa m eş
ru  müdafaa halinde olan yerli
ler tarafından öldürülebilir- 
le r .”1 Bu da, ülkeleri için bağım
sızlık savaşı veren ya da özgürlük 
mücadelesi içinde olanların düs
turu oldu.

Görüldüğü gibi iki temel ah
lakî önerme var ve biz vicdanı
mızın hakim liğine başvurarak 
karar verm ek durumundayız. 
Masum canına kıymak kötü mü
dür, kötü olduğu halde kimi zo
runlu hallerde bu yapılabilir mi, 
yoksa koşullar ne olursa olsun 
savunmasız insanların canına 
hiçbir biçimde kıyılamaz mı?

Biz bu ahlaki ilkeyi tartışadu- 
rurken, Bush ve Şaron gibi fa
şistler, fanatikler ellerindeki en 
modem silahlar ile masum ya da 
değil diye ayırmaksızm “meşru 
müdafaa hakları”nı kullandıkla
rını iddia ederek kitle kıyımı ya
pıyorlar. V e dünya daha önceki 
kıyımlarda olduğu gibi bu hu
kuksuzluğu, ahlak dişiliği sadece 
seyrediyor. Onları durdurabile
cek hiçbir şey mevcut değil. Do
layısıyla dünya çıplak gücün ha
kimiyeti altında. •

Ben bu soruları kaleme alır
ken, Irak’ta direnişin en yaygın 
olduğu kentte T ikrit ve Baku- 
ba’da A BD  güçleri bomba yağdı
rıyordu. Yani ölüm kusuyordu ve 
kustuğu ölümle birçok masum

yaşamını kaybediyordu. V e ben 
bu satırları yazdığımda, geçtiği
miz Cumartesi günü Neve Şa- 
lom ve Beth Israel Sinagoğuna 
yönelik bombalı saldırılar sonu
cu, çoğunluğu orada olmaktan 
başka bir ilgisi olmayan 24 ma
sum can aramızdan ayrılmıştı.* 
Hasılı kelam masumlar her yer
de hayatlarını kaybediyorlar.

A ncak asıl sorun masumiye
tin ölçüsünde. Çünkü artık her
kesin kendi masumu var. Mesela 
İsrail’e göre kendi halkı masum, 
Filistinlilere göre de kendi halk
ları. Amerikalılara göre de 11 
Eylül kurbanları masumdu. El- 
Kaide’ye göre ise A BD  ve İsra
il’in zulmüne uğrayan müslüman 
halk masumdu. Listeyi uzatmak 
mümkün. Herkes kendi insanla
rını masum görürken, diğerleri 
de masumiyetten uzak kendi 
başlarına gelen kötülüklerin so
rumlusu olarak görüyor. Kısaca 
öyle bir çağda yaşıyoruz ki tüm 
tanımlar göreli. Böylesine kay
gan bir zeminde terörist tanımı 
da masum tanımı da toplu ahlak 
gibi yüzer-gezer bir halde. M a
lum eski zamanlarda, yani henüz 
hümanizmamn evrensel insan

tanım ının yapılmadığı zaman
larda insan ve insan olmama ha
li de değişkenlik gösteriyordu. 
Özellikle de kabile toplumların- 
da insan tanım ının içinde sade
ce kendi kabilelerinin mensup
ları yer alıyordu.

Günümüzde de, üstelik hü
manizmin evrensel tanımına ve 
bu tanım etrafında oluşturulan 
insan hakları söylemine rağmen, 
elimizde net bir masum katego
risi olduğu söylenemez. Bunun 
nedeni ise ahlakın olmadığı, ola
madığı bir dünyada yaşıyor ol
mamız.

A hlak tutunabileceği, kök 
salabileceği sağlam bir zeminden 
yoksun kalmış bir halde. Çünkü 
sonuçta kendi değişebilir ahlak 
tanımlarımız içinde değişebilir 
vicdanlarımız dışında başvurabi
leceği, referans alacağı üst bir re
ferans mevcut değil. Hal böyle 
olunca da ahlaki bir kavram 
olan masum kavramı da sivil 
halka indirgeniyor. Bu tanıma 
göre eli silah tutan, silah çekmiş 
halde bulunan herkes savaşçı; 
buna karşılık savunmasız, silah
sız olan herkes de masum sivil 
halk. Bunları -askeri güçler dı-
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şmda ki bunlar da herhangi bir 
ulus devletin ya da uluslarüstü 
bir askeri pakt veya koalisyonun 
mensubu olan askerlerdir- bu 
masum sivil halkı öldürenler te
rörist, cani, insanlıktan nasibini 
almamış şeytani güçler. Buna 
karşın eğer bu “masum sivil halk 
sözünü ettiğimiz” askeri giysile
rin silahlarıyla ölmüş ise bu ya 
hedef sapması sonucu oluşan bir 
“kaza” ya da istem dışı zayiattır.

Görüldüğü gibi güçlü olan, 
tanımları da koyabilme hakkına 
sahip. Bu nedenle güçlüyseniz 
yaptıklarınızdan dolayı dokunul
mazlığa sahip olabilirsiniz. Ama 
güçlü ya da güçlülerden birinin 
müttefiki değilseniz, o zaman siz 
terörist, câni, uluslararası huku

ku çiğneyerek savaş suçu işleyen 
haksız fiil sahibisiniz. Örneğin, 
eğer Saddam Hüseyin, yakalan
mış olsaydı, Uluslararası Savaş 
Suçları Mahkemesine çıkarıla
cak ve orada masum sivil halka 
yönelik suçlamalardan dolayı 
yargılanacaktı ve muhtemelen 
de suçlu bulunup hayatını bir 
hapishane hücresinde tükete
cekti. Oysa ki Bush, Şaron, Bla- 
ir, Putin, Saddam Hüseyin’den 
çok daha fazla “masum öldür
müş”, onlara yönelik kıyım yap
mış olmasına karşın onları yargı
layabilecek hiç bir güç mevcut 
değil. Demek ki yeterince güçlü 
bir orduya, dahası nükleer caydı
rıcılığa sahipseniz, o zaman ma
sum sivil halka dokunabilir, k it

le kıyımı yapabilirsiniz ve hiç 
kimse sizin bir terörist, bir cani 
olduğunuzu iddia edip bunun 
için yargılayamaz. Peki o zaman 
El-Kaide, Hamas, İslâmî Cihad

ol*»  « o / ^ o n  t ' û i ' A r ı c t ’ y  la u u  ı  ı i i i u u ı ı a ı ı  ı ı v - u u ı ı  l c i v j i i o l

oluyor ve neden onlar için hu
kuk geçerli olabiliyor? Siz Ha- 
mas, İslami Cihad ya da bir baş
ka örgütün mensubu olsanız yap
tığınız eylemleri terör olarak mı, 
yoksa bir savaş durumu olarak 
mı görürsünüz? Dahası kendiniz
ce saptadığınız “askeri hed efleri 
imha ederken orada ölen siville
ri “istem dışı zayiat” olarak gör
mez misiniz? H atta en azından 
bu örgütler daha dürüstler. 
Am açlarının caydırıcılık oldu
ğunu, ölen insanların düşmanlar 
arasında bulunduğunu söylüyor
lar. Mesela El-Kaide Sinagog ey
lemini üstlenirken hedeflerinin 
Mossad a janların ın  olduğunu 
söylüyorlar. Şöyle bir düşünelim. 
Yahudilerin yaşadığı bir yerde 
Mossad ajanların da olduğu her
kesçe malum ve Mossad ajanları 
da doğal olarak gizli olduğu ve 
ajanların da en azından koruma 
için oralarda olduğuna göre bu 
mantıksal çıkarım açısından si
nagogun askeri hedef kapsamın
da olmadığını kanıtlamak hayli 
zor olsa gerek. Durun, elbette 
amacım bu katliamı haklı gös
termek değil. A m acım  çifte 
standardı ortaya sermek. Eğer 
ibadethaneler masumsa yani ko
runaklı, dokunulmazlık statüsü 
kazanmış yerler ise -ki öyle ol- 
maldırlar, çünkü oralar insanlara 
ait alan olmaktan çıkıp İlahi 
olanın konumlandığı yerlerdir- 
o zaman aynı kurallar müslü- 
manlarm camileri için de geçer
li ve biz biliyoruz ki Irak savaşı
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sırasında bom baların düştüğü 
yerler arasında camiler, türbeler 
de vardı ve burada da masum in- 
sanlar ölmüştü. Kaldı ki dünya
nın pek çok yerinde müslüman- 
lar camide namazdayken ya da 
namazdan çıkarken paramiliter 
güçlerin, bombaların ve kıyım
ların hedefi oldu. Bu eylemi ya
panlar yakalanıp cezalandırılma
dılar. Hatta dahası var. “Nisan  
1 9 8 4 ’te İsrail polisi, İslami 
H ebran Universitesi’nden çok 
sayıda öğrenciyi öldürdükleri ve 
Filistinli belediye başkanlarına 
suikast düzenledikleri şüphe
siyle M ossad bir terör gurubun  
üyelerini tutukluyordu. Bazı 
eylemciler tıklım tıklım dolu 
Arap otobüslerini bombalama
ya hazırlanırlarken şebeke par
çalanıyordu. Diğerleri ise M u 
sevi halkı için kutsal olarak sa
yılan K udüs’teki tapmak mey
danında bulunan K ubbetü ’s- 
Sahra ve el-Aksa  (M escid-i A k
sa) İslam’ın ü çü n cü  kutsal ye- 
ri-camilerini bombalamak için 
plan geliştiriyorlardı."2 Gauş 
Emunim” (M üm inler Bloğu) 
adını taşıyan bu grup mensupla
rı son anda yakalanmasaydılar 
eylemlerini gerçekleştirmiş ola
caklardı. Bugün, bu grup yöne
timdeki Likud Partisi’nin aşırı 
sağcı çizgisini yönlendiriyorlar 
ve hâlâ bu iki kutsal yeri ortadan 
kaldırmak düşüncesine sahipler. 
Söz konusu grup ile İsrail’deki 
hahambaşılık arasındaki tek fark 
ise, hahambaşılıkça “bu pislik- 
ler”in yani kutsal yeri kirleten 
bu “kafir tapmaklarının“ Mesih 
geldiğinde temizlenecek olması. 
Grup ise, bu tür eylemlerin M e
sih’in gelişini hızlandıracağı dü
şüncesinde. N itekim  müminler

bloğunun şimdiki lideri Şaron - 
ki müslümanlara yönelik kıyım
larıyla nam salmıştır- ikinci inti
fada olayını Harem’ü Ş e rif  e ya
n i müslüman olmayanların ayak 
basması yasaklanmış kutsal me
kana gelerek başlatmıştı. Bugün 
Şaron ve çetesini Mescid-i Ak- 
sa’yı ve Kubbetü’s-Sahra’yı ha
vaya uçurmaktan alıkoyan şey
ler, A BD , Hamas, Hizbullah ve 
İslami Cihad. A BD  engel, çün
kü böylesi bir eylemle İsrail tüm 
müslüman dünyasını karşısına 
alarak A B D ’nin bölgeye yönelik 
hesaplarını altüst edecektir. D i
ğer yandan şu anda sözünü etti
ğim örgütlerle başa çıkm akta 
zorlanan Şaron ve diğer sağcılar 
karşılarında milyonlarca Hamas, 
İslami Cihad ya da Hizbullah, 
El-Kaide bulacaktır. Kısaca yaşa
nılan dünyada yahudi ve hıristi- 
yanlar “masum” kategorisinde 
iken müslümanlar masum sayıl
mıyor, yahudi ve hıristiyan tapı
nakları kutsal iken müslümanla- 
rmki değil. İşte böylesi bir dün
yada El-Kaide’yi terörist ilan

edebilirsiniz. Am a İsrail ve 
A B D ’nin zulmü altında inleyen 
Ortadoğu müslümanları ya da 
Asya müslümanlarını, müslü- 
man diasporayı ikna edemezsi
niz. Dahası bu insanların sina
goglarda ölen yahudilere ya da 
11 Eylül’de hayatını kaybeden 
hıristiyanlara ilişkin üzüntü duy
malarını sağlayamazsınız. Oysa 
bu saldırılarda ölenler de, Irak’ta 
Afganistan’da, Filistin’de, H in
distan’da ve Ç eçenistan’da ölen 
müslümanlar da masumdu. A n 
cak “hür dünya” nedense bu böl
gelerdeki acılara karşı 11 Eylül 
ya da sinagog kurbanları kadar 
hassas değil. Dahası Avrupalı İs- 
railperverler İsrail’e ilişkin yapı
lan tüm eleştiriye Şaron ağzıyla 
antisemitizm etiketi yapıştırıve- 
riyor. Avrupa kamuoyu İsrail’i 
dünya için büyük tehlike ilan 
edince İsrailperverler hemen Şa 
ron ağzıyla özür dileyip bunun 
yahudi düşmanlığı anlamına gel
mediğini söylediler. Oysa “İs
lam’la terörizm yan yana gele
mez.” diyenlere hemen Hamas,

Ü m ran-Aralık-2003 13

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


GÜNDEM

El-Kaide gibi örgütler örnek gös
terilip, “olur, bal gibi olur” di
yorlar.

Tüm bunları söyleyenler Av- 
rupalı yahudilerin uğradığı soy- 
kırıma karşılık İsrail kumlana 
dek müslüman dünyada h iç bir 
yerde elde edemedikleri özgürlü
ğü, hoşgörüyü yaşadıklarını unu
tuyorlar. Oysa ki bunlar olurken 
müslüman dünyada ne ulus dev
letler, ne de laiklik vardı. Hatta 
tersine ulus devletlerin ve laik 
seçkinlerin elinde gayrı müslim- 
ler hayli sıkıntılı anlar yaşadılar. 
Bu konuyu merak edenler Rıfat 
B ali’nin -ki o da bir yahudidir ve 
benim nezdimde dünyadaki en 
saygın yahudilerden biridir- k i
taplarını okuyabilirler. Osmanlı 
tarihi boyunca hıristiyanlar h iç
bir zaman 6-7 yedi eylül türü 
olaylar yaşamadılar. İşgal Istan- 
bulu’nda bile, oysaki hıristiyan 
azınlıklar içinde yer alanlardan 
çoğu işbirlikçilik yapmalarına 
rağmen, ne sözlü tacize, ne de 
fiili bir saldırıya uğradılar. Yahu- 
diler her halde en sıkıntılı za
manlarını İnönü döneminde ya
şadılar. Osmanlı’da ise asla böy- 
lesi sıkıntılar ile karşılaşmadılar.

Kısacası sapla samanı birbiri
ne karıştırmamak gerek. Eğer ya- 
hudiler tüm dünyada sıkıntı ya
şıyorsa bunun nedeni İsrail’dir 
diyen tarihçi İachara Gibbons’a. 
hak vermemek elde değil. Dün
yanın her yerinde müslüman ka
nı akarken İsrail’deki bir avuç 
pasifist dışında yahudilerden-ki 
buna diaspoıadakiler de dahil 
tek bir kınama gelmedi. Bir kaçı 
sayılı aydın dışında hiçbir ünlü 
yahudi entellektüel -ki onlar 
arasında Derrida gibi, Boockhm  
gibi hayli ünlenmiş olanları da

var- bu kıyıma karşı net bir tu
tum takınmadı. Bu konuda en- 
tellektüel namusu bilebildiğim- 
ce bir tek hem yahudi, hem de 
bir anarşist olan Chomsky ayağa 
dikti.

Bütün bunlar olurken yahu- 
dilerin yaşadığı yerlerdeki müs
lüman ahaliden tek bir olumsuz
luk görmediler. Oysa 11 Eylül 
sonrası A B D  ve Avrupadaki 
göçmen müslümanlar saldırıya 
uğradı, ibadethanelerine kurşun 
sıkıldı, kundaklandı. “Komşusu
nun başına gelen kötülüğe se
vinmek ahlaksızlıktır“ demişti 
bir başka yahudi. Üstelik de S i
yonist bir yahudi olan Emanuel 
Levinas. Ama buna rağmen be
nim gibiler arasında sözü çok 
dikkate almıyor bu filozofun. 
Çünkü hem düzendışı güçlerin, 
hem de müslümanların katılaca
ğı şeyler söylemişti bu ahlak filo
zofu. A ncak onun bu çok doğru 
ve anlamlı bulduğum sözüne bir 
ekleme yapılması zorunluluk, 
“komşusunda yangın varken bu
na kayıtsız kalmak, kundakçıyı 
kınamamak da ahlaksızlıktır”. 
Bu sözü, yaşanan kıyım sonrası 
yazdığı yazı ile solcular da dahil

çağımızda anti semitizim oldu
ğunu söyleyen naif (ama entel
lektüel vicdanı duruma uğramış 
olan) solculara ithaf ediyorum. 
O  ve onun gibiler islami terö- 
rüzro, yaftasını kullanırken bunu 
hatırlasınlar. Ben bir anarşist- 

’ müslüman olarak cinayeti işle
yen faillerin kim olursa olsun, 
cezalandırılmayı hak ettiğini ve 
caninin cinayetini, haklı bir yü
ce amacın, meşru kılmayacağını 
söylüyorum. A ncak entellektüel 
vicdanım -kim bilir belki de ga
zete köşelerini mesken tutmuş 
“solcular“ımız gibi naif olamadı
ğımdan- müslümanların yaşadığı 
acılara karşı duyarsız kalamıya- 
cağımı fısıldıyor bana. V e bu ne
denle de Um ran’da yazıyorum. 
A ncak aynı hassasiyetleri köşe 
yazarlığı yapan naif solculardan 
da bekliyorum.

*  N e yazık ki caniler boş durmuyor, 
kendilerine haksız yere müslüman 
etiketini yakıştırmış katiller olduğu
nu düşündüğüm el Kaidenin taşero
nu olma ihtimali bulunan-ki sina
gog kıyımını el Kaide üstlenmek 
utanmazlığını göstermişti-alçaklar 
bu kezde İngiltere; A BD  ve İsrail 
şeytan üçgeni tam köşeye sıkışmış
ken onlara nefes borusu uzataırcası- 
na sadece o bombalar patlarken ora
da olmaktan başka yaşananlarla hiç 
bir ilişiği olmayan 26 canı aramız
dan aldılar. Onlar için üzülmekten 
öte bu canilerin ipliklerin pazara çı
kararak yaptıklarını boşa çıkaralım. 
Faşizm, faşizmdir ve din kisvesine 
bürünmesi onu gizleyemez. ■

Referanslar:
1- Cemal Bali Akal “Masumlar Öl

dürülemez, Masumlar Öldürülebilir”: 
Doğu-Batı düşünce dergisi, yıl: 6, Sayı 
24. Ağustos-Eylül-Ekim 2003 Sh. 11- 
12.

2- Tanrı’nm İntikamı: Din Dünyayı
Yeniden Fethediyor, Çeviren: Selma 
Kırmızı, İletişim Yayınları. İstanbul 
Şubat 1992. sh 175
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HEGEMONİK TERÖR, ÖNLEYİCİ SAVAŞ
YA DA SÜPERGÜCÜN ÇIKMAZLARI

NOAM CHOMSKY
Türkçesi: Tevfik EMİN

Ünlü Amerikalı düşünür ve siyasi muhalif Noam Chomsky’nin aşağıdaki yazısı, “içeriden” bir okuma olduğu 
gözardı edilmeden, dikkatli bir süzgece tabi kılınmalıdır. Yazarın bazı ön kabullerini Ümran dergisinin saygın 
okuyucu kitlesinin zaten sorgulayacağından kuşkumuz yok. Ancak yine de, böylesi bir “olcuma”nin içeriden 
yapılıyor olması beraberinde asgari bazı enformasyon avantajlarını da taşıyor. Günümüzü şekillendiren dünya
nın geçmişte çizildiği ve geleceğin bugünden şekillendiği fikrini besler nitelikteki bu yazı geleceğin şekillen
mesinde İslam ümmetinin bugünden oynayacağı rolü de destekler niteliktedir kanaatimizce. Gelecek “İslam” 
unsuru olmaksızın yazıl(a)mayacağma göre, herkese kendi sorumluluk dairesinde bir hisse düşüyor elbette. Ya
rarlı olması dileğiyle...

Ümran

revizyonist bir devlet” şeklinde takdim ediyordu. 
Bu politikalar, kendisinin ve daha birçok dış poli
tika elitinin de uyardığı gibi, A BD  için dahi teh 
likelerle dolu.

“Korunması gerek en ” A B D ’nin gücü ve tem 
silcisi olduğu çıkarlarıdır, bu algıya kuvvetli bir 
şekilde karşı çıkan dünya değil. Birkaç ay içerisin
de, kamuoyu araştırmaları kötü siyasi liderlikle 
birlikte A B D ’deki korkunun hatırı sayılır oranda 
yükseldiğini gösteriyordu. O m ek teşkil etmesi ba
kımından, A B D ’de zar zor yer bulabilen, Aralık 
ayında yapılan uluslararası Gallup araştırmasında 
W ashington’un deklare ettiği “Amerika ve m üt
tefikleri tarafından tek taraflı olarak”, fiilen ise 
A BD -BK (İngiltere) koalisyonunca yürütülen sa
vaş planları neredeyse h iç destek bulamıyordu.

Emperyal büyük stratejinin temel prensipleri 
2 .Dünya Savaşı’na dek uzanır ve o tarihten bu ya
na sıkça tekrarlanmıştır. A BD  henüz savaşa gir
meden, planlayıcılar ve analistler savaş sonrası 
dönemde A B D ’nin, “tartışılmaz gücünü m uh a 
faza etm e”nin ve küresel dizaynlarına müdahale 
edebilecek devletlerin “herhangi bir bağımsızlık 
gösterisini sınırlama”nın yollarını araması gerek
tiğini ifade ettiler. Batı Yarıküre’yi, eski İngiliz

G eçtiğimiz yıl, dünya sahnesinde yer alan 
hadiseler bakımından çok önemli idi. 
Hadiselerin akışına, birçok mühim ve 

birbiriyle yakından ilgili olayın gerçekleştiği Eylül 
ayında yön verildi. Tarihin ‘en güçlü devlet’i, küre
sel hegemonyayı kalıcı hale getireceğini ilan eden 
yeni bir Ulusal Güvenlik Stratejisi yayımladı. 
Buna göre A B D ’nin üstünlüğünü sürdürmesi bo
yutunda, her türlü meydan okuma güç yoluyla 
bastırılacaktı. Aynı dönemde, savaş davulları da 
bir milleti Irak’m işgali yönünde harekete geçir
mek için çalmaya başladı. New York Tim es’in iş
galin ardından gözlemlediği gibi “bu, doktrinin ilk 
testi olacaktı fakat sonuncusu değildi. Onleyi- 
ci(pre-emptive) politikanın bu deneyinde deney 
tüpü giderek büyüyordu.” V e ardından yönetimin 
bu radikal uluslararası ve ulusal gündemi uygula
maya koyup koymayacağını belirleyecek ara dö
nem kongre seçimleri için kampanyalar başladı.

Daha önce John Ikenberry tarafından zekice 
adlandırılan yeni “emperyal büyük strateji” , 
A B D ’yi “mevcut avantajlarını, hiçbir devlet ya da 
koalisyonun ‘küresel lider, koruyucu ya da zorlayıcı 
güç’ olarak kendisine meydan okuyamayacağı ‘tek 
kutuplu bir dünya’yı yönetir konuma dönüştüren,
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imparatorluğunu ve Uzak Doğu’yu, Almanya’nın 
yenilgiye uğratacağı kesinleştikten sonra ise A v
rasya’yı da içine alan bir ‘Büyük A lan’ dahilinde 
A B D ’nin askeri ve ekonomik üstünlüğü ele geçir
mesi için entegre bir politika ortaya çıkardılar.

Yirmi yıl sonra, eski devlet adamlarından De
an A cheson Amerikan Uluslararası Hukuk Top- 
luluğu’nda ders verirken, A B D ’nin gücü, konu
mu ve prestijine yönelik herhangi bir meydan 
okumaya verilecek karşılığın herhangi bir “huku
ki sonuç” ortaya çıkarmayacağını söylüyordu. 
Özelde ise W ashington’un Domuzlar 
Körfezi çıkarması sonrasında Küba’ya 
karşı uyguladığı ekonomik savaşı kas
tederken, dünyanın bir nükleer sava
şın eşiğine gelmesinde belirgin bir 
faktör olan ve Küba füze krizinin 
çözülmesinden sonra kaldığı yer
den devam eden Kennedy’nin “re
jim  değişikliği”ni hedefleyen terö
rist kampanyasının farkındaydı.

Benzer bir doktrin Nikaragua’ya 
yapılan saldırının ardından Ulusla
rarası Adalet Divanında yargılan
mayı reddettiğinde Reagan yönetimi 
tarafından ortaya konmuştu. Dışişleri 
Bakanlığı Hukuk Danışmanı Abraham 
Sofaer dünyanın “bizim görüşlerimizi 
paylaşmasını bekleyemeyeceğimizi”, ak
sine “önemli birçok uluslararası konuda 
A B D ’nin karşısında yer aldığını” açıklı
yordu. O na göre, “A B D ’nin yurtiçi yargı 
mekanizması dahilinde o lan” mesele 
ler(i/de) -bu olayda M ahkeme’nin Nikaragua’ya 
karşı ‘kanunsuz güç kullanımı’; alaylı tabiriyle, 
‘uluslararası terörizm’ diye kınadığı faaliyetler 
hakkında- “belirleme/karar verme gücünü kendi
mize saklamalı” idik.

O nların mirasçıları da A B D ’nin, “kilit ko
numdaki pazarlara, enerji kaynaklarına ve strate
jik  kaynaklara serbest erişimi tem in etmek” gibi 
hayati önemi haiz çıkarları korumak için tek ta
raflı askeri güç kullanımı dahil olmak üzere ge
rektiğinde tek taraflı hareket etme hakkına sahip 
olduğunu açık seçik beyan ettiler.

Bu küçük örnek dahi planlama spektrumunun 
dar çerçevesini ortaya koyuyor. Yine de, Eylül 
2002’de çalan alarm zillerini doğruluyor. A cheson

ve Sofaer elitler çevresinde politikanın ana hatla
rını çiziyordu. Diğer vakalar Thucydides’in şu öz
deyişinin -sözde akıllıca- tekrarlarıydı: “Büyük  
uluslar istediklerini yapar, küçük uluslar ise 
yapmaları gerekeni” . Seslerinin duyulmasını ve 
dünyanın ne demek istediklerini anlaması için 
harekete geçmeyi planlıyorlar. Bu belirgin bir de
ğişimdir.

Emperyal büyük strateji A B D ’nin  tam bir ha
kimiyet spektrumu yakalamasının ancak olası 
koalisyonlarinkini cüceleştiren ve faydalı yan et
kileri olan askeri programlar sayesinde gerçekleşe
ceği varsayımına dayanır. Amaçlardan biri, askeri 
harcamalara geleneksel bir katkı ve daha çok “ye
ni ekonomi”nin temeli olarak geleceğin özel sek

tör ekonomisinin maliyetini ve risklerini top
lumsallaştırmak. Bir diğeri ise, -bugün hırs 
dolu planlarla çok daha ileri giden- Reagan 
programının tanımladığı, “federal harcama
ların kısılması yönünde büyük bir baskı oluş
turarak, belki de bu sayede yönetimin ‘New 

Deal(Roosevelt yönetimi tarafından 1933’te 
ekonomik iyileşmeyi hedefleyen program)’ h e
defini gerçekleştirmesine olanak sağlamak”.

17 Eylül’de Büyük Stratejinin ilanı ile bir
likte, yönetim müttefiklere müzakerelerin dört 

yıl ertelenmesi tavsiyesinde bulunarak “mikrobi
yolojik savaşlara karşı Biyolojik Silahlar Konvan
siyonunu güçlendirmek yönündeki uluslararası 

çabaları yüz üstü bıraktı”. Bir ay sonra, BM  S i
lahsızlanma Komitesi “uluslararası barış ve 

güvenlik için ciddi bir tehlike” şeklinde ta
nımladığı uzayın askerileşmesinin önüne geçmek 
için daha ciddi önlemler içeren bir kararı onayla
dı. Bir başka kararda ise “zehirli gazların ve bakte
riyolojik savaş yöntemlerini yasaklayan” 1925 C e
nevre Protokolü’nü yeniden tasdik etti. Her ikisi 
de iki çekimser ülke dışında, oybirliği ile kabul 
edildi: A BD  ve İsrail. A B D ’nin çekimserliği veto 
anlamına geliyordu ancak karakteri bakımından 
bu çifte veto demekti; olayların rapor edilmesinin 
ve tarihe geçmesinin yasaklanması.

Birkaç hafta sonra, Uzay Komuta Merkezi uza
yın askeri amaçlar doğrultusunda A B D  tarafından 
“kontrolu’nün ötesinde, Ulusal Güvenlik Strate
jisi tarafından kalıcı olma hükmüne bağlanan, 
“mülkiyeti”ni öngören planları yayınladı. Uzaya 
sahip olma, “dünyanın herhangi bir yerinde anın-
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da askeri müdahaleyi” mümkün kılması açısından 
“ulusumuzun askeri etkinliği açısından kilit öne
mi haiz bir konudur”. “Nükleer ya da değil, bağım
sız, her an hazır küresel bir saldırı imkanı A B D ’ye 
sabit üslerden vurulması çok zor olan hedeflere 
ani saldırı imkanı verecek ve istenilen etkiyi ya- 
pacaktir... (ve) savaşçı komandolara A BD  ve 
müttefiklerinin yeterli öncü güce sahip olmadığı 
durumlarda dahi hedefleri haftalar ya da günler 
yerine birkaç saat içinde hızlı bir biçimde devre 
dışı bırakma, oyalama, şaşırtma, bozma, tahrip et
me, tüketme ve etkisizleştirme imkanı sağlaya
cak”, bu sayede devamlı olarak yerel husumetlere 
neden olan deniz aşırı üslere olan ihtiyacı da azal
tacaktır.

Benzer planların ana hatları ile Mayıs 2002’de 
hazırlanan ve kısmen sızdırılan bir Pentagon pla
nında da yer aldığını görüyoruz. Bu belge, uzayda
ki üslerden fırlatılacak füzelerin neredeyse “ha
bersiz saldırılar” gerçekleştirebileceği bir “ileri 
caydırıcılık” stratejisi öneriyordu. Askeri analist 
W illiam  Arkin’e göre, “yeryüzünde ya da uzayda 
hiçbir hedef Amerikan saldırısına karşı hazırlıklı 
olamayacak. A BD  ne zaman ve nerede bir kendi
sine yönelik bir tehdit algılasa uyarıda bulunma
dan saldırabilir ve füze sistemleri sayesinde koru
nabilir.” Hipersonik parazitler hedefleri görüntü
leyecek ve yapılarını bozacak. Gizli izleme sistem
leri “yabancı bir şehirdeki her bir aracın hareketi
ni takip, kayıt ve analiz etme imkanı” sağlayacak. 
Dünya, önceden uyarı yapılmaksızın ya da geçerli 
bir neden olmaksızın, A B D ’nin isteğine bağlı bir 
saldırı ihtim alinin insafına bıra
kılıyor. Bu planların uzak da olsa 
tarih boyunca h içbir benzeri 
yok. Dahası, birçok hayalpereset 
yeni plan da geliştirme aşama
sında bulunuyor.

Bu adımlar yönetimin ulusla
rarası hukuka ve kurumlara ya da 
Ulusal Güvenlik Stratejisinde 
yalnızca bir kelimeyle geçiştiri
len silahsızlanma anlaşmalarına 
tepeden bakışını ve uzun vadeli 
bir doktrinin aşırı biçimine olan 
bağlılığını yansıtıyor.

Bu prensiplere uygun olarak,
W ashington BM ’ye ancak Irak’ı

işgal planlarını onaylaması durumunda “anlamlı” 
olacağını, aksi halde yalnızca tartışan bir topluluk 
olacağını ifade etti. W ashington’un savaş planla
rına büyük bir gayretle karşı koymaya çalışan C o 
lin Powell da Dünya Ekonomik Forumunun Ocak 
2003’te Davos’ta yapılan toplantısında A B D ’nin 
“bağımsız bir askeri müdahale hakkı”na sahip 
olduğunu belirtti. Powell kısaca şöyle dedi: “Bir 
şeyi güçlü bir biçimde arzuladığımızda, bunu ger
çekleştiririz”, arkamızdan h iç kimse gelmese dahi.

Bush ve Blair işgalin arefesinde biraraya gel
dikleri Azor Zirvesi’nde, uluslararası hukuku ve 
kurumlan nasıl küçümsediklerini ısrarla vurgula
dılar. Bir ültimatom verdiler, ancak bu, Irak’a de
ğil, Güvenlik Konseyi’ne idi: Teslim  olun ya da 
sizin anlamsız onay mührünüz olmaksızın işgal 
edeceğiz. Ve bunu Saddam Hüseyin ve ailesi Irak’ı 
terketseler de etmeseler de gerçekleştireceğiz. 
Önem li olan A BD ’nin Irak’ı etkin bir biçimde yö
netmesi gereğidir.

1940’ların ortalarından bu yana Washington, 
Körfez’i “muazzam bir stratejik güç kaynağı ve 
dünya tarihindeki en büyük maddi kazanımlardan 
biri” şeklinde gördü. Eisenhower’in sözleriyle, 
Körfez “stratejik konumu ve kaynakları nedeniyle 
dünyanın stratejik bakımdan en önemli bölgesi
dir.” Merkezi bir petrol üreticisi ülkeyi ele geçir
dikten ve büyük ihtimalle dünyanın ana enerji 
üreticisi sisteminin kalbinde askeri üsler kurduk
tan sonra, h iç şüphesiz W ashington Ingilizlere ait 
olan ‘güneş batmayan’ unvanını almak için bir 
“Arap cephesi” açmaktan memnun olacaktır. İta-
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atkar, şekli bir demokrasi W ashington’un “arka 
bahçesinde” hoş görülebilir, en azından tarih ve 
mevcut pratikler yol gösterici vasıftaysa.

Bu çabaların başarısız çıkarılması, gerçek bir 
maharet gerektiriyor. Ç ok daha elverişsiz şartlar 
altında dahi, askeri işgaller genelde başarılı ol
muştur. Ölümcül yaptırımlarla geçen on yılın ar
dından, dahası W ashington’daki sorumlular tara
fından desteklenen zalim tiranlar arasında -Ro
manya’da Çavuşesku bunlardan sadece biridir, ör
neğin- yer alan birinin avuçlarında neredeyse tü
müyle yok olan bir toplumun durumunu iyileştir
mek çok zor olmasa gerektir. Irak’taki direniş, za
lim yönetimlere sahip ancak dış ortaklar yoluyla 
mücadelelerini kazanmış yakın dönem örnekle
rinden Nazi işgali altındaki Avrupa ya da Rus bo
yunduruğu altındaki Doğu Avrupa gibi ciddi bir 
dış destek de bulabilir gözükmüyor.

Büyük strateji W ashington’a “olası saldırılara 
karşı savunmacı ya da koruyucu(preventive)”1 
bir savaş iznini vermiştir; bir “önleyici(pre-empti- 
ve)2 savaş ya da önceden saldırı” değil. Önleyi- 
ci(pre-emptive) savaş için mazeretler ne olursa ol
sun, kesinlikle savunma esaslı(pre- 
ventive) savaş için geçerli de
ğildir. Özellikle de bu 
kavram ı( pre-em ptive 
war) icat edilmiş ya 
da hayali bir tehdidi 
yok etmek amacıy
la askeri güç kulla
nımı şeklindeki yo
rumlama gayretleri 
için. Önleyici savaş 
ise, basitçe, Nurem- 
berg’de(2.D ünya Savaşı 
sonrasında savaş suçlularını 
yargılayan mahkeme) kınanan “en 
büyük suç”tur.

Bu hem en herkes tarafından biliniyor. 
A B D ’nin Irak’ı işgali üzerine, Arthur Schlesinger 
Bush’un büyük stratejisinin, “önceki bir Am eri
kan başkanının o dönemde utanç verici diye nite
lendirdiği, emperyalist Japonya’nın Pearl Har- 
bor’daki politikasına korkunç şekilde benzediğini” 
yazdı. FDR(Franklin Delano Roosevelt) haklıydı 
diye de ekliyordu, “fakat bugün utanç içinde yaşa
yan A m erikalılardır.” “11 Eylül sonrasında

A B D ’ye doğru esen küresel sempati rüzgarlarının 
Amerikan küstahlığı ve militarizmine duyulan 
nefretin küresel rüzgarına dönüşmesi” ve Bush’un 
“barışa Saddam Hüseyin’den daha büyük bir teh
dit olduğu” inancı sürpriz değil.

Büyük oranda Reagan- Bush yönetimlerinin 
daha çok reaksiyoner kesimlerinden geri kazanıl
mış (recycled terimini kullanıyor) siyasi liderlik 
için, “küresel nefret rüzgarları” dikkate değer bir 
sorun değil. Zaten kendilerinden korku duyulma
sını istiyorlar, sevilmeyi değil. Kurumlarım eleşti
renler kadar kendileri de hareketlerinin  
W M D (K itle İmha Silahları)nın üretimi riskini 
artırdığının farkındalar. Fakat bu da(hi) büyük bir 
sorun değil onlar için. Ö ncelikler sıralamasında 
daha öncelikli olanlar küresel hegemonya kurmak 
ve yurtiçi gündemlerini uygulamak: Yani geçtiği
miz yüzyılda geniş çaplı bir mücadele sonucu elde 
edilen ileri kazanımları yıkmak ve bu radikal de
ğişimleri, tekrar üstesinden gelinmesini güçleştir
mek amacıyla kurumsallaştırmak.

Hegemonik bir güç için resmi bir politika dek
lare etmek yetmez. Bunu “uluslararası hukukun 

yeni bir normu” haline getirmek için 
ömek/model hareketlere ihti

yaç var. Sonrasında ise seç
kin/seçilmiş yorumcu

lar hukukun esnek, 
canlı bir araç oldu

ğunu, bu nedenle 
yeni normun hare

kete tem el teşkil 
edeceğini açıklarlar. 

Şu anlaşılıyor ki, yal
nızca ellerinde silah 

olanlar “norm ”ları inşa 
edebilir ve uluslararası huku

ku değiştirebilirler.
Seçilen hedef birkaç şarta haiz olmalıdır: Sa

vunmasız, belaya atılmaya değecek kadar önemli, 
yakın bir hayati tehdit unsuru ve en son ‘şer’ ol
malı. İlk iki şart açık. Üçüncüsü ise, Bush, Blair ve 
ortaklarının nutuklarını tekrarlamaları için kafi 
geliyor: Diktatör “dünyanın en tehlikeli silahları
nı hakimiyet kurmak, tehdit etmek ya da saldır
mak için elde ediyor; zaten bu silahları kendi va
tandaşlarından binlercesinin ölümüne, kör ya da 
sakat kalmasına neden olan toplu köy katliamla-
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rında kullandı... Eğer bu kötü (şer) değilse, o za
man kötünün hiçbir anlamı yok.”

Başkan Bush’un dokunaklı çağrıları şüphesiz 
haklı görünüyor. Öyleyse bu kötünün büyütülme
sine katkıda bulunanlar kişisel dokunulmazlıkları
nın keyfini süremiyor olmalılar. Bu kişiler arasın
da bütün bu azametli lafları eden kişi ile mevcut iş 
arkadaşları ve geçtiğimiz yıllar boyunca en kor
kunç suçları işledikten sonra bu en son kötüyü 
destekleyerek ve A B D ’nin nihai yardımı ile Irak 
karşısında savaşı bitirebilmesini sağlayarak onlara 
katılan niceleri var. Baba Bush yönetimi, “bu ada
mı’ desteklemeliyiz çünkü A B D ’li ihracatçılara 
yardımcı olmak gibi bir sorumluluğumuz var” 
açıklamasını yapmıştı. Bu siyasi liderlerin, cana
varın işlediği en kötü suçları anlatırken en önem
li kelimeleri -yani; “bizim yardımımızla çünkü bu 
tür meseleler bizim için çok da önemli değil”- ne 
kadar kolayca gizlediklerini görmek oldukça etki
leyici. Bu mümtaz dostları Kuveyt’i işgal ederek 
emirlere karşı geldiği için(ya da belki yanlış anla
dığı için ), yani kendisine ait ilk suçu işlediğinde 
ise destek yerini ihbara ve suçlamalara bıraktı. İş
ledikleri yüzünden- cezası son derece şiddetliydi. 
Bu zalim her nasılsa sağsalim kurtuldu ve zaten iş
kence altındaki bir nüfus üzerindeki baskısı ve 
kontrolü eski müttefiklerinin yaptırımlarıyla bir
likte daha da kuvvetlendi.

W ashington’un Körfez savaşının hemen ardın
dan Saddam’ı devirmesi beklenen savaşçılardan 
desteğini çekip yeniden Saddam’a dönmesi ve is
yancıları ezme firsatını vermesinin nedenleri de 
gizlenmesi son derece kolay şeylerden. New York 
Tim es’in baş diplomatik muhabiri W ashington 
için “en  iyi seçeneğin Saddam Huseyin’siz bir 
dem ir-yum ruk Irak cuntası” olacağını, fakat bu
nun mümkün olmaması yüzünden en iyi ikinci se
çenekle idare etmemiz gerektiğini açıklıyordu. İs
yancılar başarısız olmuştu çünkü Washington ve 
müttefikleri “Iraklı liderin günahları ne olursa ol
sun, Batı ve bölge için onun baskısından muzda- 
rip kitlelerden daha istikrarlı bir ülke yönetimi 
göstereceği”ni düşünüyorlardı. Bugün savaşı “ah
laki temelde” meşru kılan, Saddam’ın A BD  onayı 
ile gerçekleştirdiği katliamların kurbanlarının gö
müldüğü toplu mezarlar o dönemde yapılan yo
rumlarda nedense es geçiliyordu. Bütün bunlar 
1991’de bilinmesine rağmen şu gerekçeyle gör

mezden gelindi:
Başarılı bir isyan 
Irak’ı İraklıların 
ellerine bıraka
caktı.

A B D  içinde, 
m ütereddit bir 
kitleyi gerçek bir 
savaşın ateşli at
m osferine sok
mak ise bir diğer 
geleneksel so
run... 2002 Eylül 
ayının başların
dan itibaren Sad- 
dam’m A BD  için 
oluşturduğu teh
dit ve 11 Eylül 
saldırılarına karıştığı şeklindeki yayınlarla birlikte 
El-Kaide ile olan, bağlantısı hakkında amansız 
uyarılara başlandı. “Medyanın bu testi geçebilmek 
ve vatanseverliklerini gösterebilmek uğruna ne 
kadar can-ı gönülden çabaladığını görmek bu sü
recin en gülünç yanıydı”, diyor Atom B ilimadamla- 
n  Bülteninin  editörü.

Geçmişte de sıkça olduğu üzere, propaganda 
savaşının en azından kısa vadeli etkileri oldu. Bir
kaç hafta içinde, Amerikalıların çoğunluğu Sad- 
dam Hüseyin’e A B D ’ye yönelik yaklaşmakta olan 
bir tehlike şeklinde bakmaya başladı. Pek kısa bir 
zaman sonra hemen hemen yarısı, 11 Eylül saldı
rılarının arkasında Irak’ın olduğunu sanıyordu. 
Savaşa verilen destek bu inançlarla doğrudan iliş
kilidir. Propaganda kampanyası yönetime ara dö
nem seçimlerinde diğer öncelikli meselelerini bir 
yana bırakan ve bu şeytani düşmana karşı gücün 
şemsiyesi altına giren çoğunluğun oyunu kazan
dırmaya yetti.

“Kamu diplom asisinin parlak zaferi Bas- 
kan’ın 1 Mayıs’ta uçak gemisi Abraham Lin- 
coln’un güvertesinde “Reaganvari bir edayla altı 
haftalık bir savaşın sonunu ilanı” ile ortaya çık ı
yordu. Referans, tahmin edileceği üzere, 1983’te 
dünyanın hindistan cevizi merkezinin ele geçiril
mesinin ardından Rusların bunu A BD ’yi bomba
lamak için kullanmasının önüne geçen Reagan’ın 
Am erika’nın “daha yukarıda durduğu” şeklindeki 
gurur dolu açıklamasıydı. Reagan’ın taklidi ise -
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içerideki şüpheci yorumları dikkate almaksızın- 
“El-Kaide’nin bir müttefikini tasfiye ederek teröre 
karşı savaşta zaferini ilan etm ekte” h iç tereddüt 
etmedi. Saddam Hüseyin ile kati düşmanı Usame 
bin Ladin arasında dikkate değer herhangi bir it
tifak ilişkisinin kanıtlanamamış olması mühim 
değildi. V e bu yükümlülük yetenekli gözlemciler 
eliyle ortadan kaldırılıyordu. Ayrıca, zafer ile te
rör arasındaki bilinen tek bağlantı olan işgalin, 
A B D ’li yetkililerin de tasdik ettiği gibi, El-Ka- 
ide’nin militan sayısını keskin biçimde artırarak 
“teröre karşı savaşta büyük bir gerileme”ye neden 
olduğu da önemli değildir.

Daha pek çok zeki gözlemci Bush’un son dere
ce dikkatli bir biçimde ortaya konulan Abraham 
Lincoln oyununun, Beyaz Saray’ın “mümkün ol
duğunca ulusal güvenlik meseleleri çevresinde in
şa edilmesini” umduğu “2004 seçim kampanyası
nın başlangıcını işaret ettiğinin” farkında. Cum
huriyetçilerin baş siyasi stratejisti Kari Rove se
çim kampanyasının, “savaş”a değil, “Irak mücade- 
lesi’ ne odaklanacağını açıkladı ve ekledi: Yalnız
ca halkı kontrol altında tutmak için dahi olsa “sa
vaş” devam etmelidir. 2002 seçimleri öncesinde, 
parti çalışanlarına güvenlik meselelerine vurgu 
yapmaları, dikkatleri pek de hoşlanılmayan Cum
huriyetçi iç politikalarından başka yöne çevirme
leri talimatını vermişti. Bütün bunlar şu an görev 
başındaki yeniden kazanılmış(recycled) Reagan- 
cılar için olağan şeylerdi. Böylece görev başındaki 
ilk dönemlerinde siyasi gücü, Reagan’ı 1992’de sı

ralamada N ixon’ın da 
önüne geçerek yaşa
yan en az sevilen Baş
kan haline getiren po
litikalara karşı kamu
oyu tepkisinden panik 
tuşuna basıp kurtula
rak ellerinde tuttukla
rını açıklıyor.

Sınırlı oranda ba
şarılı olm asına rağ
men, yoğun propagan
da kampanyası temel 
konularda kamuoyunu 
çok da etkileyemedi. 
H alkın çoğunluğu 
uluslararası krizlerde 

A B D ’den çok B M ’nin liderliğini tercih ediyor
ken, neredeyse üçte ikisi Irak’ın yeniden yapılan
ması çalışmalarını Birleşik Devletlerden ziyade 
Birleşmiş M illetler’in yönetmesini tercih ediyor.

İşgal ordusu W M D (K itle İmha Silahları)nı 
bulamayınca, yönetim de konumunu / söylemini 
Irak’ın W M D  sahibi olduğuna dair “kat’i kesin- 
lik”teki suçlamaları, “potansiyel olarak bu silah
ların üretilmesinde kullanılabilecek türden  
ekipmanların bulunduğu”şeklinde değiştirdi. K ı
demli devlet yetkilileri, A B D ’ye “büyük miktar
larda ölümcül silahlara sahip bir ülkeye” saldırı 
hakkını veren koruyucu(preventive) savaş kavra
mında bir “arıtma” önerdiler. Bu revizyona göre 
“yönetim, kitle imha silahları geliştirme eğilimi
nin ve imkanının ötesinde hiçbirşeyi olmayan 
düşman bir rejime karşı saldırıda bulunabilecek
ti.” Güç kullanımına izin veren sınırlar belirgin 
biçimde alçaltıldı. “Önleyici savaş” doktrinindeki 
bu değişiklik işgal için öne sürülen argümanın çö
küşünün belki de en somut kanıtıdır.

Propagandanın belki de en etkileyici başarısı, 
başkanın demokrasiye karşı nefret ve hor görüşle
rin apaçık gözüktüğü bir tablonun ortasında, geç
mişte de hiçbir emsali olmayan biçimde Ortado
ğu’ya demokrasi getirme “vizyonu” idi. Bu türden 
bir başka örnek de Eski/Yaşlı ve Y eni Avrupa ara
sındaki ayırımdı. Ö ncekine hakaretler edilirken, 
sonraki ise cesaretinden ötürü tebrik ediliyordu. 
Ölçü keskindi: Eski Avrupa, nüfuslarının büyük 
çoğunluğu ile aynı pozisyonu alırken; Yeni Avru
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pa’nın kahramanlan birçok durumda halkları ile 
ters düşmek pahasına Crawford Texas’tan gelen 
talimatları yerine getiriyordu. Kongre bayağı bir 
komedi seviyesine inerken, siyasi yorumcular da 
itaatsiz Eski Avrupa ve ‘fiziksel özürleri’ hakkında 
atıp tutuyordu.

Spektrumun liberal ucunda ise, Richard Holb
rooke Yeni Avrupa’nın sekiz asli üyesinin nüfus- 
larının, Almanya ve Fransa’nın “izole edilmiş” ol
duklarını kanıtlar nitelikte, Eski Avrupa’ninkin- 
den daha fazla olduğu yönündeki “çok önemli nok
tayı” vurguluyordu. Evet, kamuoyunun bir de
mokraside rol oynadığı şeklindeki radikal sol gö
rüşü reddedersek öyledir. Thomas Friedman Fran
sa’nın Güvenlik Konseyi daimi üyeliğinden az
ledilmesi çağrısında bulunurken, şöyle diyordu: 
Çünkü Fransa “çocuk parkında” ve “diğer çocuk
lar ile iyi geçinemiyor.” Bu görüşü Yeni Avrupalı 
nüfusun hala anaokulunda bulunması gerektiği 
yönündeki kamuoyu yoklamaları izliyordu.

Türkiye özellikle öğretici bir vakaydı. Hükü
met, halkın yüzde 9 5 ’inin görüşünü etkisiz kılarak 
“demokratik sicili”ni kanıtlaması için A B D ’nin 
ağır baskısı altındaydı. A ncak yorumcular netice
de ortaya çıkan bu demokrasi dersine çok kızgın
lardı, öyle ki hatta bazıları, önceleri -aslında hala 
özenle yasların ardına gizlenmiş- A B D ’nin oyna
dığı hayati rol sayesinde bir tabu olan Türkiye’nin 
1990’larda Kürtlere karşı işlediği suçları yayınladı
lar.

En önemli nokta, Türk ordusunu “kendilerin
den beklediğimiz güçlü liderliği göstermedikleri” 
için ve hükümetin neredeyse tamamının aynı fi
kirde olduğu halkın görüşüne saygılı olmasının 
önüne geçmedikleri için kınayan Paul Wolfowitz 
tarafından ifade edilmişti. Türkiye bu nedenle bir 
adım atmalı ve “Biz bir hata yaptık... Haydi şimdi 
Amerikalilara ne kadar yardımcı olabileceğimizi 
ortaya koyalım.” demeliydi. Wolfowitz’in duruşu 
özellikle öğretici olmuştur, zira kendisi Ortado
ğu’yu demokratikleştirmek için yapılan Haçlı Se
ferinin önde gelen portrelerindendi.

Eski Avrupa’ya yönelik öfkenin ise demokrasi
yi hor görmenin çok ötesine uzanan kökleri mev
cut. A BD , Avrupa’n ın  birleşmesini her zaman te
reddütle karşılamıştır, zira Avrupa dünya mesele
lerinde bağımsız bir güç haline gelebilir. Kennedy 
yıllarında, Avrupa bütünleşmesinin önde gelen

savunucularından olan kıdemli diplomat David 
Bruce W ashington’a Am erika’n ın  liderliğinde 
“birleşen bir Avrupa’ya eşit muamele etmesi” çağ
rısında bulunmuştu. O, Avrupa’n ın  “kendi başına 
hareket ederek, A B D ’den bağımsız bir rol oynama 
arayışına girmesi”nde tehlikeler görüyordu. 30 yıl 
önceki kitabı “Avrupa’nın Yiiı”nda, Henry Kissin
ger Avrupalılara, A BD  tarafından yönetilen “ge
nel düzen” dahilinde “bölgesel sorumlulukları
nı” yerine getirmeleri tavsiyesinde bulunuyordu. 
Avrupa Franco-Germen endüstriyel ve finansal 
merkezi etrafında kendi bağımsız pratiğini gerçek
leştirmenin peşinde olmamalıydı.

O  dönemde şekillenen üç kutuplu dünyada, bu 
kaygılar elbette Asya’ya da uzanıyordu. A B D ’nin 
çok ötesinde, neredeyse bütün bir dünya 
G SYIH (G ayri Safi Yurtiçi H asılası)nm  yüzde 
30’unu ve küresel döviz .rezervlerinin yarısına ya
kınını elinde tutan Kuzeydoğu Asya bugün dün
yanın en dinamik ekonomik bölgesi konumunda. 
İleri düzeydeki endüstriyel ekonomileri ve geniş 
kaynakları ile potansiyel olarak entegre bir bölge 
aynı zamanda. Bütün bunlar A B D ’nin, gerekirse 
güç yoluyla, kalıcı olarak yönetmek zorunda oldu
ğu genel düzenin kuralları ile sürtüşebilecek bir 
tehdidi ortaya çıkarabilir.

Şiddet, tarihin de gösterdiği gibi, güçlü bir 
kontrol vasıtasıdır. Fakat hakimiyetin yaşattığı 
ikilemler de az değildir. a

Dipnotlar:
1 ve 2) ABD’nin Eylül 2002’de ilan ettiği Yeni Ulusal Güvenlik 
Doktrininde yer alan ve uluslararası hukuk açısından yepyeni bir 
kavram olan “pre-emptive” pratikte Washington tarafından, teh
dit olabileceği (olduğu değil) şeklinde algılanan herhangi bir ül
ke ya da gruba karşı önceden, habersiz(ve hukuksuz) müdahalede 
bulunma hakkına işaret ediyor. Oysa Chomsky’e göre doktrin yal
nızca ABD’ye tehdit oluşturan unsurlara yönelik savaşma yetkisi 
tanımaktadır. Buradaki esas karışıklık her iki referanstan sonra da 
(hem preventive hem de pre-emptive), “war” yani savaş sözcüğünün 
kullanılmasıdır. Oysa Yeni Ulusal Güvenlik Doktrinindeki anlam 
bütünlüğü gözönüne alındığında “pre-emptive” sözcüğünün ar
dından “strike’’(saldın)- ki birçok kaynak bu sekliyle ele alır- söz
cüğünün kullanılmasının daha uygun olacağım söyleyebiliriz. Bu
rada dikkate değer bir diğer husus ise Chomsky’nin aslında her iki 
kavramı da bir tutarak, haksızlıklarını ifade etmeye çalışmasıdır. 
Yani hem “preventive” hem de ‘-'pre-emptive” savaşlar meşru de
ğildir ona göre. Son olarak uluslararası ilişkiler literatüründe yeni 
sayılabilecek bir kavram olan “pre-emptive war/strike” kavramı
nın içinin nasıl doldurulacağını önümüzdeki günler gösterecek 
diye düşünüyorum. (T.E)
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KAMUSAL, SİYASETİN HAREM ALANI DEĞİL 
TOPLUMUN ORTAK HAREKET ALANIDIR

MUZAFFER EMİN GÖKSU

T oplumsal iradeden normal yollarla muha
lefet çıkaramayan bir kesim, yer yer akro
batik denebilecek yollarla ellerinin altın

daki bürokrasiyi muhalefete zorlamakta, bu vesi
leyle ülke garip olaylar yaşamaktadır. D evlet Baş- 
kanının resepsiyon krizi ile başlayan süreç, bir yar
gıcın başörtülüsün diye bir sanığı mahkemeden 
çıkarmasıyla tırmanışa geçmiş görünüyor. Ellerin
deki en önemli araç da bir 28 Şubat icadı olan ve 
hareketten tek arta kalan başörtüsü yasağıdır. 
Böylece toplumun yumuşak kam ı olan başörtüsü
nü kullanarak bir gerilimin yaratılabileceğini ve 
böylece gittikçe güçlendiği gözlenen A K  Partinin 
önünün kesilebileceğini düşünmektedirler. Top- 
lüma karşı verilecek bir hesabının olmadığına 
inanan bu kesim genel geçer bir mantıksızlık için
de direnmektedir. Bu yapılırken de kamusal kav
ramının arkasına sığınarak, özetle “evinizde, özel 
hayatınızda ne yaparsanız yapın, ama kamusal ala
na çıktığınız zaman onun kuralına uyun” demek
te; özel kamusal, toplumsal ve siyasal tüm alanla
rı birbirine karıştırmaktadırlar.

Burada işin doğrudan politik tarafını bir kena
ra bırakarak kamusal kavramı üzerinde kısaca dur
mak istiyoruz. G erçekten de bu satırların yazarı 
1997’den bu tarafa değişik dergilerde yarım düzi
neyi aşkın makale yayınlayarak değişik yönleriyle 
kamusal ve ilişkili bulunduğu olguları açıklamaya 
çalışmıştır ki aşağıda, güncel sorunların ışığında 
bunların kısa bir değerlendirmesi sunulacaktır.

Genel Olarak Kamusal Alan

Antikçağdan beri bilinmesine ve kullanılmasına 
rağmen kamusal kavramı, II. Dünya Savaşından 
sonra, özellikle 1950’li yıllarda, önce ünlü Alm an 
düşünürü Hannah Arendt, daha sonra da Jurgen 
Habermas tarafından güncelleştirilmiştir. Hitle- 
rizm’den büyük sıkıntılar çeken Arendt'in kamu
sal ile ilgisi, sonu siyasal totalitarizmle bitmeyen 
bir toplumsal barışın nasıl sağlanabileceği kaygıla
rına dayanıyordu.

Antikçağdan günümüze bazı değişiklikler geçi
ren kamusal kavramının kalıcı nihai anlamı top
lumsal barış ve düzen açısından bakıldığında, kişi
sel ve siyasal alanların arasında herkes için ortak 
olan idi. Esasen çağdaş sosyal bilim ler (bu arada 
Sosyoloji) insanın huzuru için güçlü bir toplum 
düşünüyor, bunun yolunu da fert ile devlet arasın
daki ikincil dünyanın güçlü olması gerektiğine 
bağlıyordu. Kısacası kamusal kavramı fert ve dev
let arasında kalan kapsamlı bir tampon bölge an
lamı taşıyordu.

Arendt’in de belirttiği kamusalın temel özelli
ği “ herkes için ortak” olmasıydı. Bu açıdan bakıl
dığında caddeler, sokaklar, yollar, köprüler, park
lar, kırlar, ormanlar, düğün ve harman yerleri, ka
musal alan örnekleridir. Devletin elinde bulunan 
herhangi bir şey de herkese ait olma anlamında 
kamusaldır ve burada devlet herkes adına bulun
maktadır. Görevi de kendi adına ilkeler koymak
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değil, toplumsal konsensüsü temsil etmektir.
Kamusal kavramı kent hayatıyla birlikte orta

ya çıkmıştır. Ç ok farklı unsurların birlikte yaşa
ması zorunluluğu bazı ortak ilkelerin bulunmasını, 
bazı şeylerin birlikte kullanılmasını gerekli kılmış, 
bundan kimsenin zarar görmeyeceği ve azami ya
rar sağlayabileceği noktaları ihtiva eden bir ortak 
kanaat olarak belirmiştir.

İlk ortaya çıktığı Antikçağ Yunan sitelerinde 
kamusal; siteler (bugünkü deyimiyle toplumlar) 
arası bir alandı. Sitelerin kendi içlerinde bir ev
sel/ailesel hayatları, bir de kendilerine özgü ama 
kamusala ters düşmemesi beklenen siyasetleri var
dı. Buna göre en kapsamlı ilişki ağı olan kamusal 
doğrudan ailesel ve siyasal olmayan demekti. Ko
nuya daha genel, Batı dışı toplumların kamusal 
alan muhtevasını da göz önünde bulundurarak 
baktığımızda kamusalın bir ortak değerler alanı 
olduğu söylenebilir. Mesela hırsızlığın kötü, hak
kaniyetin iyi olduğu, ortak bir değer ve evrensel 
boyutlu bur kanaatti. Topluluklar arasındaki bu 
ahlaki ilkelerin dinlerle sınırlı olmadığına da şa
h it oluyoruz. Mesela Hz. Muhammed(s.)’in “Ken
dine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yap
ma” ilkesi ondan bin yılı aşkın bir zaman önce 
Konfüçyüs tarafından da ifade edilmişti.

Yine geçmiş yüzyıllarda Batı dışı kamusalının 
en önemli içeriklerinden birisi hukuktu. Bu belli 
bir din ve topluluğa dayanmayan, herhangi bir 
devletçe çıkarılıp denetlenmeyen bir bakıma bir 
uluslararası hukuktu. İlk çağlardan modem dö
nemlere kadar kıtalararası yürütülen ticari hayat, 
böylesi bir hukukla, adaletine inanılan hakemle
rin uygulayıcılığıyla sürdürüle gelmişti.

Şüphesiz kamusal alanın önemli muhtevala
rından birisini din oluşturuyordu. Özellikle Batı 
dışı kamusallığında din, kişiler ve gruplar arası or
tak, açık bir alan, herkesin arasında işleyen bir 
mekanizmaydı. A ncak hukuk, din ve benzeri bü
tün unsurlar, kamusalın dönüşümüyle farklı ko
numlar kazandılar.

Kamusalın Dönüşümü: 
B u Alanda Meydana Gelen Değişiklikler

Kamusal olgusu antikçağdan günümüze kadar 
önemli bazı değişiklikler geçirmiştir. Bu değişik
lik, genel olarak, kamusalın özel, siyasal ve top

lumsal ilişkilerindeki değişimde özetlenebilir. An- 
tikçağda kamusal, yukarıda da belirtildiği üzere 
toplumlar (siteler) arası bir alanı ifade ediyordu. 
Siyaset sitenin içinde kendine özgü bir olguydu, 
özel ise ailesel bir şeydi ve bunun bir mahremiye
ti vardı. Roma ve Ortaçağ Avrupa’sında kamusa
lın daha gizemli ve dini bir nitelik kazanmasının 
dışında önemli bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla 
Hıristiyanlık, kamusal alanın en önemli dokusuy- 
du, bir başka deyişle herkes için ortak olan, kriter
lerini Hıristiyanlıkta buluyordu.

Feodal dönemlerde ortaklaşacılık daha bir be
lirgin hale geldi. Baltalık, pınarlar, pazar yeri gibi 
ortak mekanlar düşüncesi pekişti. Buradan top
lumsal gelişmelere paralel olarak bir burjuva ve 
nihayet liberal içerikli bir kamusal alan düşünce
sine ulaşıldı. Bu aradaki en önemli değişiklik, ar
tık kamusalın toplumlar arası değil, aynı toplu
mun sosyal unsurları arasındaki ortak alan haline, 
siyasetin de kamusal alan için de bir yerlere mev- 
zilenmiş olmasıydı. Bunlar global toplum (yani 
ulus) oluşumunun birer sonucuydular. Bir de siya
setin merkezileşmesine paralel olarak kamusalı iş
galinin ilk sinyallerini veriyordu. Yalnız değişiklik 
sadece bu değildi, kamusalın çözülüşüyle birlikte 
diğer beşeri oluşumların hepsi problemli hale geli
yordu.

Bu çerçevede meydana gelen değişikliklerin 
en önemlisi bizzat kamusalın kendisinin çözülü-
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ştiydü. Kamusal bir taraftan siyasala, diğer taraftan 
özele açılırken; kamusalla birlikte hem özel hem 
siyasal alanlar klasik anlamlarını yitiriyorlardı. 
Mesela ailesel kamusala açılıyordu ama mahrem 
haliyle kamusala açılış deyim yerindeyse onun 
kimyasını bozmuş, “özel” diye bir durum ortaya 
çıkmıştı. Aileye ilişkin mahremiyetin bir 
kısmı kamusala , bir kısmı özele aktarıl 
inişti; ancak ikisinde de problem vardı:
Çünkü kişi kendi içinde mahsur 
kalmıştı. Kamusaldaki mahremi
yet özel hayat dışı görüldüğün
den tam anlamışla deşifreye 
dönüşmüştü. Bütün kadın-er- 
kek ilişkileri, özelin dışında 
varsayılarak sokağa dökül
müştü

Şüphesiz bura
da daha önem li 
olan kamusal-siya- 
sal ilişkisiydi. Ka
musal siyasetle et
kinleşmiş görünür
ken, aslında siyase
tin eline düşmüş 
oluyordu. İşin gerçeği siyaset de güç- 
lenmemişti. Her alana yayılan siyaset despot ve 
akrobatik hareketlerle alanı doldurma tutkusuna 
kapılmıştı. Bu çerçevede tam bir kördüğüm oluş
tu, zamanla da siyaset ve kamusal birbirlerinin ye
rine kullanılmaya başlandı.

Buradaki siyaset-kamusal ilişkisinin problemi 
kamusal kavramının asıl anlamını yitirmiş olma
sıydı.. Siyasetin inisiyatifinde bir alan siyasetin 
alanı demekti ve kendimizi hala orada durmakta 
olan bir alan varmış gibi kandırmamızın anlamı 
yoktu. Ya bu toplumun ortak alanından siyaset 
elini çekmeli, sadece onun adına nezaret ettiği bir 
kamusal alan olmalı, ya da kamusal kavramı artık 
kullanılmamalıydı.

Gerçekten de tarihte görülmediği şekliyle bir 
merkezi hükümet biçim i demek olan ulus/ devlet, 
alanın kurallarını kendisi koymaya kalkıştı. Siya
setin erkeksi tabiatına dayanarak erkini göster
mek üzere düzenlemelere girişti. Bir bakıma ken
dine özgü bir mahremiyet alanı olarak gördüğü 
alanda inisiyatifini kullanmaya başladı. A rtık bu 
mantığa göre her şey devletin veya onun adına

devletlûlerın malı veya gezi alanı idi. Mesela artık 
mahkeme kadıya mülktü; onu istediği gibi kulla
nabilir, kıyafetini beğenmediği sanığı dışarıya ata
bilirdi.

G elinen bu noktaya göre kamusal, “devlete 
has bir ortak alan” idi. Vakıa sadece devle

tin toplum adına elinde bulundurduğu 
resmi binaları değil, yüzyıllarca topluma 

ait anlamında kamusalın bütün alanla
rı artık devletin malıydı. Kendine ait 

olunca da toplumsal talep göz 
önünde bulundurulmadan da ta

sarruf hakkına sahipti.Kamusal 
alan söylemi sadece bu işin 

meşrulaştırılmasına yarıyor
du.

İşin gerçeği bugün artık 
ülkelere göre derece 

S farklılıkları gösterse 
de kamusal diye bil- 

^  diğimiz alan siyasalın 
^ bir harem  alanıdır.
' Türkiye bu konuda

belirgin bir örnek 
teşkil etmektedir.

Türkiye’de Kamusal Alan

Şüphesiz Türkiye, kamusalın dönüşümüyle ilgili 
bu anlatılanları en iyi örneklendirebileceğimiz ül
kelerden birisidir. Ülkemizde kamusal, gerçekten 
siyaset tarafından işgal edilmiştir. Esasen kamusa
lın güncel hayattaki kullanımları da bunu göster
mektedir. Kamu Sektörü, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri gibi ifadelerdeki “kam u” her haliyle dev
let demektir. A ncak anlaşıldığı kadarıyla devlet 
yerine kamu kelimesi kullanılmış, böylece kamu
salın siyasallaştırılması biraz olsun gözardı edilme
ye çalışılmıştır.

Yine siyasetin söz konusu erkeksiliğine bağlı 
olarak, bizdeki otorite, kamusal alanı bir harem 
alanı gibi düşünmüş ve bu alanı kendine özgü ku
rallarla donatmıştır. Bazı toplum bilimlerinde ifa
de edildiği üzere erkeksi siyaset tebaasını dişil ola
rak görmekte ve kendini onun üzerinde her türlü 
tasarruf hakkına sahip saymaktadır. Bu durum ai
ledeki erkeğin mahremiyet talebine denk düş
mektedir. Sonuç olarak da kamusalın yerinde bu
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lunan bu mahremiyet, önceki dönemlerin ailesin
den aktarılmış bir olgudur.

A rtık kamusalın, siyasalın mahremiyet alanı 
olarak algılandığına ilişkin bu açıklamalar, kılık- 
kıyafet üstüne konan kural argümanıyla rahatça 
desteklenebilir. Çünkü harem üstüne konabilecek 
ilk kural, kılık- kıyafet kurallarıdır. Bunlar o alan
da kimin, nerede, neyi giyeceğini veya giyemeye
ceğini belirler; oturma odasında, yatak odasında 
şu kıyafetler içinde olunur gibi. Kılık-kıyafet ku
rallarının yalın bir otorite ispatından ötede erkek- 
siliğin ispatı olduğu da söylenebilir. Hatta erkten 
şüpheye düşüldüğü zaman bu daha bir ön plana çı
kar. Osmanlı son yüzyılda kılık kıyafete ve mesela 
kadınların sokağa çarşaflı peçeli çıkmaları gerek
tiğine ilişkin pek çok ferman çıkarmıştır. Bu du
rum genel geçer bir ahlak ilkesinden çok bir erk 
testidir. Vakıa halk iradesiyle bir iktidar değişikli
ği olabileceği kuşkusuna kapılan 28 Şubatçı Cum
huriyet erki iktidarını test etmenin yolu olarak 
başörtüsüyle uğraşmayı keşfetmiştir. Bütün toplu
mun muhalefetine rağmen başörtüsü yasağında ıs
rar etmesi de bu duyguya dayanmaktadır. Yani ba
şörtüsü yasağından vazgeçmek erkinden vazgeç
mek olarak değerlendirilmektedir. Egemenliğinin 
karşısına koyduğu simge ona göre erkin simgesi
dir. Herhalde onun, yalın biçimiyle bir rejim soru
nu olmadığını görmeyecek durumda değildir. V el
hasıl başörtüsü yasağı hiçbir toplumsal talep taşı- 
masa da gizil iktidarın iyi bir tüketim maddesidir, 
hem  de dayanıklı türünden.

N e var ki bu talepsizlik, onun önemli handi
kaplarından birisidir de. Hegemoninin azaldığı 
her an toplum, onu başladığı noktaya geri gönder
mekte, baskı başladığı zaman da genel geçer man
tığıyla onu sorgulamaya girişmektedir. Üstelik 
halkın içselleştirebileceği hiçbir argümana sahip 
bulunmamaktadır. Son 
zamanlarda sıkça kulla
nılan argüman Fransa 
ve Almanya gibi bazı 
ülkelerin de başörtüsü 
ile uğraştığı, yer yer bu 
konuda aleyhte karar
ların verildiğidir. Ne 
var ki burada yalnız 
toplumsal gerçek göz 
ardı edilmekle kalınm ı

yor, yasağın hangi işleve denk düştüğü dikkatler
den kaçırılıyor. Daha açık bir ifadeyle Fransa’nın 
veya Almanya’nın herhangi bir bölgesinde başör
tüsü aleyhinde verilen bir karar, her ne kadar ge
nel geçer bir özgürlükçü tutum açısından eleştiri
lebilirse de bu ülkelerin kendilerine has bazı şart
larından dolayı başörtüsünün bir işlevselliğinin 
olmadığı söylenebilir. Mesela Fransa’da bir za
manlar “laik- devlet üniversitelerinde başörtüsü 
yasaklanabilir. O  zaman da vatandaş laik olmayan 
üniversitelere gider” denmişti. Halbuki Türk hal
kının böyle bir şansı olmadığı gibi başörtüsü ko
nusu da esaslı bir toplumsal farklılığa sahiptir. 
Orada toplumsal hiçbir temele sahip bulunmadığı 
gibi işlevsel olmayabilir ama toplumumuz için du
rum böyle değildir. Bir siyasal simgedir gibi içerik- 
siz bir söylemle de geçiştirilebilecek durumda de
ğildir. Burada A BD  örneği işlevsellik açısından 
açıklayıcı olabilir.

Kılık-Kıyafetin İşlevselliği

Genelde bütün sistemlerin kılık-kıyafetle bir iliş
kisi vardır. Çünkü sistemler bedene de yönelirler, 
kendilerini yansıtacak bir kılık kıyafet belirlerler. 
Ancak burada iki şeyi birbirinden ayırmak gere
kir. Beden siyaseti ve siyasal beden.

Sosyal bilim ciler “siyasal beden” kavramını, 
herhangi bir sistemin naiv bir dışlaşması olarak 
algılarlar. Yani her sistem ister istemez bir görü
nüm kazanır, bununla ilgili bazı ilkeler de getirir. 
İslâm’daki başörtüsü örneğinde olduğu gibi. A n 
cak bütün bu ilkeler genelde normdan çok değer- 
seldir, yani bir etiğin gereğidir. Aynı zamanda bu 
değerler işlevseldir de. Sistemin diğer unsurlarıyla 
bir bütünlük arz eder ve çoğu kere genel bir çerçe
ve çizmekle yetinir, ayrıntısını toplumsal pratikle

re bırakır. İslam’daki te
settür bunun en açık örne
ğidir. Burada tesettür (tabi 
bu arada başörtüsü) insan 
tabiatı ve diğer etiksel de
ğerlerle bir bütünlük arz 
eder.

Buna karşılık beden si
yaseti, orada duran bir 
etikten hareket etmez, bir 
siyasal erkin ülke ve top-
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lum üzerindeki tasarruflarının bir görünümü ola- 
rak ortaya çıkar ve bu çerçevede bir kılık kıyafet 
belirler. Yukarıda belirtilen bir harem kuralı olan 
kılık- kıyafet kuralı da buradan kaynaklanır. Bu, 
beden üstünden bir siyasettir ve erkin gücünün 
göstergesidir. Daha çok modern çağlara ait olan 
beden siyaseti salt etiksel olmadığı gibi erkin gös
tergesi olmasının ötesinde her haliyle işlevsel de 
değildir. Çağımızda ulus- devlet yapılarının kılık- 
kıyafete ilişkin kuralları çoğu kere bir seçkinci er
kin buyruklarından ibarettir. Dolayısıyla toplum 
katlarında çoğu kere mantıksal bir açıklaması da 
yoktur. İşlevsel olanı enderdir ki A BD  bunun ti
pik bir örneğidir.

Bilindiği gibi A BD  1776 yılında Amerika’da 
bulunan 14 ayrı etnik unsurdan, din ve mezhep
ten grubun anlaşmasıyla oluşturulmuştu. 1788 
Anayasası, devletin tarafsızlığını, bütün bu unsur
lara aynı mesafede bulunmasını amirdi. Bu durum 
herkes için bir ortak alan (yani kamusal) belirli
yordu. Bunun için de devlet eliyle hiçbir grubun 
zarar görmemesi için (devlet görevlilerine ait bir 
ortak kisve belirlenmemişse de) dini ve etnik un
surları çağrıştıran kılık ve kıyafetlerde bulunulma

ması isteniyordu. A m aç vatandaşla devlet görev
lisi anasında gizli bir anlaşmanın önüne geçmekti. 
Yani işlem yaptırmak için  gelen vatandaş bir arka
lanma durumuna girmeyecekti. Bu karar ve uygu
lama A BD  nin kuruluş aşamasına uygun düşüyor
du, Doğusu Batısıyla, Kuzeyi Güneyiyle mücadele 
eden ve mezhepleri bile birbirlerine farklı dinler 
kadar uzak duran bir toplumda böylesi bir uygula
ma tabii idi. En azından bir dönem buna ihtiyaç 
vardı.

Aradan zaman geçti ve kılık kıyafetten sorun 
doğmayacak bir ortama ulaşıldı. Artık üzerinde 
durulan şey, resmi görevlilerin kimlik ve kişilikle
rini ilgilendiren özlük haklarıydı. Yani bunların 
da başkalarına zararı dokunmayan kisvelerini taşı
maları en temel haklan idi. Ü stelik bu, inanç ve 
kanaatin açılımının garantisi kabul edilen laikli
ğin de bir gereği idi.

Bu açıdan baktığımızda Türkiye’deki hukuki 
bir alt yapısı bile bulunmayan başörtüsü yasağının 
hiçbir işlevsel tarafı da yoktur. Herhangi bir şeye 
denk düşmediği için de toplum katında bir destek 
bulamamaktadır. Dolayısıyla son zamanlarda kul
lanılan bir kavramla bir “Effendia (seçkinci)” 
buyruğu olarak kalmaktadır. Meşruiyet için daya- 
nılabilecek “yasallık” da ilginç biçimde tahrif 
edilmekte, olmayan yasalara atıfta bulunarak hu
kuk alanına bir keyfilik hakim kılınmaktadır.

İşin Hukuki Boyutu

Şüphesiz modern dönem lerde tutunulan en 
önemli ilke hukuk ilkesidir. Farklı unsurları bir 
arada yaşatma ve belli bir muhteva taşıma açısın
dan bakıldığ.ında önem bakımından (demokrasi, 
laiklik, vb) hiçbir ilke onunla karşılaştırılamaz. 
Sayın Yargıtay üyelerinin açıklamasında belirttiği 
gibi hukuk herkese lazımdır. A ncak herkese lazım 
olan bu hukuk siyasete alet edilmemeli, politik ta
vırların içine çekilmemelidir.

M aalesef özellikle modem çağlarda siyaset, 
hukuka çok yakın bir yerde bulunmakta, onu ra
hatlıkla kullanabilmektedir. Aradaki kontak nok
tası da hukukun en önemli sorun alanlarından bi
risini oluşturmaktadır. Vakıa en totaliter yöne
timler icraatlarını dikkat edilmeden hukuki deni- 
veren bir “yasallık” içinde gerçekleştirmektedir
ler. Onun için de artık günümüzde konuya aşina
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kimselerin bildiği bir “hukuki” ve “yasal” ayırımı 
yapılmaktadır. Burada yasallık, hukukiliğin öz 
Türkçe’si değildir, fiili gerçekten hareketle yapıl
mış anlamlı bir kavramsallaştırmadır.

Bu ayırıma göre yasallık bir ülkede yasa koyma 
yetkisindeki kimselerin, normal prosedüre uygun 
olarak ortaya koydukları kurallardır. Yoluna diye
cek bir şey yoksa da yasallığm temel özelliği, ge
rektiğinde topluma rağmen bir siyasal otoritenin 
iradisini temsil etmesi, yerine göre bir seçkinci 
buyruğu olmasıdır. Buna karşılık hukuk, toplu
mun istek ve beklentilerini yansıtan, temel hak 
ve özgürlüklerini gözeten kurallardır. Ortak taraf
ları, ortaya konuş yoludur, ama içerikleri farklıdır. 
Yasal olarak da dayanağı yoktur ama, toplumun 
kahir ekseriyetinin bir değeri olan başörtüsü hu
kuken yasak olamaz. Türkiye medeni bir ülke ola
bilmek için salt yasallığı aşmak ve bir hukuk düze
ni gerçekleştirmek zorundadır.

N e var ki Türkiye’deki hukuki sorun yalnızca 
yasal eksiklikler değildir. Asıl sorun bir hukukçu
lar oligarşisidir. Bunun en açık delili de A B ’a 
uyum sürecinde pek çok yasal düzenleme yapılmış 
olmasına rağmen uygulamaya konulamamış olma
sıdır. Kişisel olarak düşünüldüğünde elbette ülke
mizde saygıya değer pek çok hukukçu vardır. A n 
cak bu durum ülkede var olan bir hukukçular oli
garşisi gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu 
yapı, toplumsallığın önünde önemli bir engeldir. 
Yasallığm hukukiliğe dönüşmesinin önünü tıka
maktadır. Devlet ile özdeşleştirilen bu kesim, gizil 
iktidar adına bir şey yapılmak istendiğinde askeri 
brifing veya el altından verilen sivil talimatlarla 
manipüle edilip siyasal arenaya sürülebilmektedir. 
Ortaya hukukla bağdaştırılması mümkün olma
yan, yasal düzeni toplum nezdinde komik duruma 
düşüren sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Son 
olayda toplumca bunun tipik örneklerini seyret
tik. Başörtüsünü şortla karşılaştırmaktan savunma 
hakkını gaspa, başörtülüler konusunda ihsas-1 rey
de bulunmaya ( yani yargılayacağı başörtülüler 
konusunda karşı taraf olup tarafsızlığını yitirme 
tavrına) kadar hukukla bağdaştırılması mümkün 
olmayan bir seri beyan ve davranış sergilenmiştir. 
Daha önemlisi de hukuki hiçbir içeriği bulunma
yan ve tüm belirsizliklerine rağmen siyasal bir 
kavram olan “kamusal alan”m arkasına saklanıl
mış olmasıdır. Halbuki kamusal söylemi topluma

yaşatılan bu problemlerin bir meşruiyet gerekçesi 
değil, ne denli toplum dışı bir siyasetin yürütüldü
ğünün göstergesidir. İleri sürülen kamusal alan 
söylemini sonuna kadar götürürsek, toplumun 
önemli bir kesimi ne muhakeme edilebilir ve ne 
de onların söylemine göre bir kamusal alan olan 
cezaevine konabilir.

Sonuç

Denebilir ki tartışmaların, çevresinde mevzilendi- 
rildiği kamusal, siyasal bir kavramdır ve açık hu
kuki bir içeriğe sahip bulunmamaktadır. Kamusa
lın antikçağdan günümüze tüm değişim ve dönü
şümler içinde kalıcı anlamı, fert ve devlet (özel ve 
siyasal) arasındaki topluma özgü ortak hareket 
alanıdır. Devletin kamusal ile ilgisi toplum adına 
bir ortak alanın hakemliğinden ibarettir. Devlet 
daireleri bile ancak bu anlamda kamusaldır. Bu 
alanda kural topluma nispetledir. Devlet kendi 
adına kural koyamaz, başörtüsü gibi toplumun ka
hir ekseriyetinin değerini devlet dairelerinde dile 
meşruiyet dışı sayma hakkına sahip değildir. Kal
dı ki bir başkasını rahatsız etmeyen davranışlar, 
gerçek bir kamusal alanda geçerlidir, isterse azın
lıkta olsun. Bu açıdan bakıldığında başörtüsüne 
karşı gösterilen tavır ülkedeki gizil bir siyasetin 
topluma mesafe koymak için ürettiği bir mücade
le sembolüdür. Sıkça söylendiği gibi başörtüsü bir 
siyasal semboldür, ama karşı bir siyasetin sembolü 
değil, toplumu devlet dışında tutabilme çabasında 
kullanılan bir semboldür.

İşin gerçeği bu tutum kamusal olgusuna dayan
dırılamaz. Çünkü kavram bu yükü çekecek du
rumda değildir, yıkılabilir ve ona yaslananlar da 
enkazın altında kalabilirler. Zaten ortaya çıkan 
sonuç da bir kamusal belirleme değil, hukuku da 
gönlünce kullanan bir kural dışı siyasallıktır. Sev
medikleri iktidara karşı bir “bürokratik m uhale- 
fet” oluşturma işidir ama bununla toplum küre- 
lenmektedir.

Hükümet bir yolunu bulup bu başörtüsü soru
nunu çözmeli, rejim adına istismar edilen ve top
lumsal huzuru tehdit etmede kullanılan bu yol 
ebediyyen kapanmalıdır. Bu iş hukuki düzenleme 
yapılamayacaksa başörtüsü konusu referanduma 
götürülmeli, ne denli toplumsal bir değer olduğu, 
dolayısıyla pek sahiplendikleri kamunun kanaati
nin ne olduğu da gösterilmelidir. ıs
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Kadim Grek metafiziğinin temeli duailst bir ayrım- 
lama üzerine kuruludur. Fiziksel düzlemde tabiat- 
polis ayrımı; veya sosyal düzlemde polis-oikos/ha- 
ne-ev ayrımı; ya da söz gelimi zaman anlayışında 
olduğu gibi; adi- zaman kutsal- zaman ayrımlaması 
bu dualizmi yansıtır. Dualist zihin yapısını ya da 
kavrayış tarzını, Greklerden batıya intikal etmiş bir 
miras sayabiliriz. Bu nedenle Grek dünya görüşün
de olduğu gibi, batılı dünya görüşündeki dini, siya
si, sosyal bütün varoluş hallerinin temelinde bu ay
rımlamayı bulmak mümkün.

Bu ayrımcı zihniyet yapısı kendi başına bir 
“görme biçim i” bir “açıklama modeli” olma özelli
ği taşımasıyla ihmal edilmeyecek derecede önem 
taşır. Hayatın bütün alanlarında insan faaliyetleri
ni anlamlandıran, fakat sadece anlamlandıran de
ğil, aynı zamanda düzenleyen bir paradigma olma 
özelliği taşımasıyla bizim açımızdan fazlaca önemli 
sayılır. Buradaki önemli nokta sadete ayrımda bu
lunmak değil, ayrıştırılan parçaların birbirleriyle 
olan ilişkilerni uyuşmaları mümkün olmayan bir 
karşıtlık ilişkisi içinde yeniden düzenlenmeye tabi 
kılınmasıdır. Söz gelimi “birey” ile “toplum” aras
ındaki ilişki bir düşmanlık ilişkisi temelinde kav
ramsallaştırılmış, toplumun bireyin düşman olduğu 
varsayımı geçerli sayılmıştır. Halbuki İslâm 
cihetinden bu türden bir uyuşmazlık söz konusu 
edilemez.

Dolayısıyla batının düşünce tarihinde özel ve 
kamusal ayrımı ve karşıtlığının kökeni, önemsiz 
farklılıklar taşısa da, hem kavramsal düzeyde hem

de tarihsel pratik olarak, önce de söz konusu ettiği
miz gibi, kadim Grek’e uzanmalıdır. Grek dünya
sında sosyal varoluş Polis ve Oikos ayrımla, üzerin
den işlerliğini sürdürmekteydi. Polis, yasal olarak 
tanımlanmış kurallar sistemi altında özgür ve eşit 
vatandaşların etik/siyasal varoluşunu temsil etme
sine karşılık; oikos/hane-ev, polisin arka bahçesi 
sayılmıştır. Dolayısıyla Polis ve Oikos, sosyal ve si
yasal ilişkilerin ikili sistemini temsil etmekteydi. 
Burada öncelik Polis’e aittir; Oikos, polisin dolayı- 
mında varoluş sahibidir.

Kadim Grek’te olduğu gibi, bugün sosyal varo
luşumuzu şekillendiren modem zamandaki ayrım
lamada, özel alan ile kamusal alan köklü bir ayrıma 
tabi tutulmuş, bu alanlar bir cihetten özerk yapılar 
olarak farklı kurallar, ilkeler ve değerler üzerine 
kurulmuştur. Modern siyasal/sosyal teori; veya si
yasal/sosyal anlamı içinde modemite sosyal varolu
şu, siyasal ve sivil toplum, kamusal ve özel alan’lar 
ayrımı üzerinden kavramlaştırmış modern sosyal 
teori bu ayrımlamaları esas alarak kendini inşa et
miştir. Benzer ayrımlamayı batı dışındaki diğer si
yasal/sosyal kültürler ve pratiklerde -görünüşün ha
ricinde- bulmak mümkün değil. Sadece modernist 
düşünce, aralarına kalın çizgiler çizerek bunları bir
birlerinden ayrmıştır. Aslında bu sosyal varoluşun 
parçalanması demektir; hayatın, özel ve kamusal 
alan ayrımında olduğu gibi, bir karşıtlık, uzlaşmaz
lık ilişkisi içinde yeniden inşa edilmesidir.

Bir kere, bu ayrımlama ve bu ayrımlamanın 
kendini üzerinde inşa ettiği dünya görüşü, Hıristi
yanlıkça denetim altında tutulan bir hayat tarzına 
karşı burjuvazi tarafından oluşturulmuş başka bir
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sosyal varoluş biçim ini temsil 
eder. Burjuvazi daha sonraları 
“kamu” adını alacak bu ortam
da insan ilişkilerinin farklı di
namikler üzerine yeniden dü
zenlendiği sosyal varoluşu tem
sil ediyor. Başlangıçta katı ku
rallara göre kayıtlandırılmış 
olan kamusal alan, endüstriyel 
devrimle beraber özel alanı da 
içine alarak sınırlarını genişlet
miştir. Kamusal alan kapitaliz
min rekabetçi ve özelleştirici 
mantığıyla kendini düzenler ve 
ahlak dışı tutumların özgürlük 
olarak görüldüğü yer olurken; 
özel alan, ailenin “kutsallaştırı
larak”, burjuva ailesi olarak yeniden yaratıldığı bir 
yer olarak tasarlanıyor. Hıristiyanlığın vazettiği an
lam içinde, “ahlak-bağımsız” bir yer olarak kamusal 
alan, sosyal ilişkiler cihetinden yeni ve çok farklı 
vaadlerle yüklü olmuştur. Özellikle kadm-erkek 
ilişkileri cihetinden yeni deneyimlerin alanı olma 
özelliği taşımıştır.

Kamusal ve özel alanlar birbirlerinin alternatifi 
gibi görünse de, hakikatte bunlar birbirlerine karşı 
konumlanmış özellik taşırlar. Alanlar arasında söz 
konusu olan bu ayrımlamada ihmal edilmeyecek 
husus, kutuplar arasında birbirlerine karşı gelebile
cek tehdittir. Nitekim bu duruma, yani kamusal 
alanda özel alana yönelik tehditlere karşı modem 
zamanlarda yasal düzenlemeler getirilmiştir. Fakat 
buna rağmen yine de modernleşmenin yarattığı ye
ni süreçler içinde bunların farklılığı korunmamış- 
tır. Kapitalizmin gelişmesi, ona ait kültürün yay
gınlaşması ve modern iktidarın denetleme isteği 
özel alanın kamusal lehine aşınmaya uğradığını ve 
kamusal alan tarafından büyük nisbette yutulduğu- 
na şahit olmaktayız.

Mahremiyetin çeşitli rasyonel sebeplerle kamu
sal alana taşınarak orada tüketilmesi, özel alanın 
korkunç şekilde fakirleşmesine sebep olmaktadır. 
Burası yeni olmasa da şunu ilave etmemiz gereki
yor; kamusal alanı tahlil etme zahmetine katlan
mayan müslümanlar bir türlü doymak bilmeyen 
modem/post-modem kamusallığın yeni “yemi/gı
dası” durumundalar. Özenle kondukları mahremi
yeti kamusal alanın tüketimine sundukça modem 
anlamda ve bireysel olarak yeni bir özgürlük dene

yimi yaşamaya aday görüyorlar. 
Kazanan şüphe yok ki kamusal 
alan olacak.

Şimdi tekrar konumuza dö
nersek, özel hayat ile kamusal 
hayat ilişkisi özerk veya yarı 
özerk iki zemin üzerinden sürdü
rülürken, hayat veya toplumsal 
aidiyet iki alana ait olmak şek
linde yerine getirilmekte. Önce 
bunun insanın faaliyetleri/ey
lemleri ve ruhsal yapısı ile ne 
kadar örtüşebileceği bunun aynı 
zamanda “şizofren” bir varoluşa 
kapı açtığını kaydetmek gereki
yor. Sonrada İslam İslam cihe
tinden bunun tahlilini yapmak 

durumunda olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. 
Zira İslama göre özel ve kamusal yaşam alanları 
“monolitik” olmak zorundadır.

Elbette ki İslamda bunları çağrıştıracak ayrım
lamalar var; ama bu ayrımlamaların aynı ortak te
meli paylaşan ayrımlamalar olması farklı bir yapıya 
işaret eder. İslamdaki ayrımlamalar batılı zihnin 
yaptığı gibi, bir kere her biri kendine ait ontolojik 
temelleri olan ayrımlamalar değil; bu haliyle arada 
niteliksel bir fark bulunduğunu söyleyebiliriz. Do
layısıyla İslam bunu bir ayrımlama olmaktan çok, 
bir bütünün birbirlerini tamamlayan parçaları ola
rak görmektedir. Zira İslam bu alanlara hakim de
ğer ve ilkelerin öncelikle aynı olması gerektiğine 
vurgu yapar; ikisi için aynı ahlakı önerir. Aslında 
bu vurgu ve öneri kendi içinde farklı bir sosyal va
roluşa ya da insani birliktelik biçimine işaret etme
siyle ihmal edilemez şekilde önem taşımaktadır. 
Fakat ne yazık ki biz müslümanlarm tahlilini yap
madığı ve üzerinde yeteri kadar tefekkür etmediği
miz modernitenin/liberalizmin belirlediği kamusal 
alana kabartılmış bir iştahla katılmak istiyoruz.

II
Kamusal ve özel alan kavramları siyaset felsefe
si/sosyolojisine ait terimlerdir. Açık-seçik kavram
lar olduğu varsayılsa bile, bu oldukça yanıltıcı bir 
kabuldür. Zira bu kavramların, modernist kavram
ların bir çoğu gibi içerik anlamları müphem ve bu
lanıktır; bunların tanımlarında bir mutabakata va
rıldığı söylenemez; varılmasıda kanımca mümkün 
değildir. Çünkü yanlış bir “postüla’dan yola çıkıl
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mıştır. Deyim yerindeyse her 
düşünür için yapılmış farklı 
bir tanım söz konusudur di- 
yebiliriz. Peki, istense tanım
lanabilir mi; asla. Zira sosyal 
varoluşun bütünlüğünü par
çalayarak, bir parçadan hare
ketle insanı/bütünü tanımla
mak mümkün olmaz. Bu iki 
alan arasındaki birbirlerini 
bütünleyen o müthiş geçir
genliği, bağımlılığı, “birbir
lerini yıkılan iki el gibi” ay- 
rıştırılamazlıklarını ortadan 
kaldırıp birbirlerinden yalıt
mak mümkün olsaydı, belki 
tanımlamak mümkün olabi
lirdi. Ama bu mümkün de
ğil. Başörtüsüne sınırlı bir 
hareket alanı bulma ümidiy
le, bu tuzaklara düşmemek gerekiyor. Dinin her ye
re sirayet etmek isteyen bir özelliğin sahibi olduğu 
unutulmamalıdır.

Burada esas gözden kaçırılmaması gereken bu 
türden bir ayrımın üzerine kurulmuş olan modern 
sosyal teorinin köksüzlüğü, daha önemlisi bunun 
İslam cihetinden taşıdığı meşruiyettir. Bir kere bu 
kavramların anlamı ve kapsamı, önemli nisbette 
bizim insan dediğimiz varlığı tanımlama tarzı ve 
dünya görüşüyle, özellikle inanma biçimi ve hayat 
telakkisiyle kopmaz bir ilişki içinde bulunmakta
dır. Bunun yanında böyle bir ayrımlamanın bizim 
nasıl bir “devlet” ve “toplum” düzeni/ilişkisi tasar
ladığımızı da da çok yakın ilişkisi vardır.

Dolayısıyla önce kamusal ve özel alanın ayrımı 
sonra da, kamusal alan ve onun tanımı modern ik
tidar için fazlaca önem taşır. O nce taklit ve tüketi
me alışmış müslümanın zihnine ters gelse de, o zih
nin konforunu bozsa da, şunu önemle kaydetmemiz 
gerekiyor; kamusal alan sıradan bir yerin adı değil
dir. Mutlaklık içermese de, iktidara ait bir alandır. 
Daha doğrusu iktidarın demokratik yollarla toplu
mu düzenlediği başlangıçta yerleştirilmiş paramet
reler içinde toplumun işleyişine kendi gelecek ide
aline göre göz kulak olduğu “yerin” adı sayılır. Bu 
düzenleme ve göz kulak olma, demokratik toplum- 
larda -kendine ait limitleri olmasına rağmen- hal
kın rıza ve önerilerine göre, fakat batı dışı modern
leşen toplumlarda her zaman rıza aranmaksızın

Haşan Aycın, Bocurgat

devletin öncelikleri doğrultu
sunda yapılmakta.

Bu nedenle kavramların 
taşıdığı müphemliğe, bizim gi
bi ülkelerde iktidarlar daha 
çok müphemlik katarak, batı
daki geçerli halinden daha 
fazla bulanıklaştırarak, kendi 
iktidar alanı için daha çok 
serbest hareket edebilme ala
nı elde etmeye çalıştıkları bi
linmektedir. Söz gelimi bu, 
kanunun suç tanımındaki 
müphemiyette kendini açık 
bir şekilde gösterir.

III
Aslında bu uygulamaların ge
nel olarak Avrupa Birliğinde 
yürürlüğe koyulacağını söyle

mek mümkün. Avrupa dahil olmak üzere, kendini 
pozitivist temelde inşa etmiş olan modern devletin 
kendini bu kurallarla İslama karşı yeni koruyucu 
duvarlar örmeye çalıştığını görüyoruz. Nihayetinde
28 Şubat’ta başlayan süreç müslümanlara kamusal 
alanda çeki düzen vermeyi hedeflemiş bir süreçti. 
Bu süreç devleti müslümanlardan “korumak”, fakat 
aynı zamanda da müslümanları kamusal alanın be
lirlenmiş modernleştirici kurallarına uygun hale 
getirmekti. Aslında müslümanlarm kamusal alanın 
dışında tutulmak isteği, modernizmin kendisinden 
çok kemalist modernleşme anlayışına ait bir uygu
lama olduğunu kaydetmemiz gerekiyor. Kemaliz- 
min tercih ettiği modernleşme yöntemine karşı 
çıkmanın modemizme karşı çıkmak anlamına gel
mediğini belirtmemiz lazım. Dolayısıyla bu süreç
lerde müslüman kemalist modernleşmeye karşı çı
karken, aynı zamanda da onun tuzağına düştükleri
ni görmelerini gerekiyor. Tabi eğer modemizme 
karşı çıkmak gibi bir endişeleri hâlâ varsa.

Şimdi burada İslamın düşünce, hayat ve siyaset 
içindeki etkilenmesinden bahsetmek mümkün; 
ama bunun nasıl bir etkilenme olduğunu kanımca 
tartışmamız gerekiyor. Sakal bırakan veya baş bağ
layan her kesin yaptığı her şeyi, İslamın etkinliği
ne bir işaret saymak 21. yüzyılın dünyasında dikkat 
etmemiz, üzerinde düşünmemiz gereken bir husus 
olsa gerek. Kamusal alanın ve buraya hakim ilişki
lerin ideoloji yüklü muhtevasının farkında olmak
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istemeyen müslümanların “form” düzeyindeki İsla- 
miliğinin, hayatı değiştirmekten çok, mevcut ha
yata katılma ve dönüşme şeklinde cereyan ettiğini 
sanırım farketmemiz gerekiyor artık. Bugün karam
sar olmamız gerekmiyor ama hayatın onayladığı bir 
îslami anlayışın yaygınlaştığını görüyoruz. Bir 
“aya” bir “haftaya” ya da bir “geceye/güne” sığdırıl
maya çılışılan bir Îslami anlayıştan söz etmemiz ge
rekiyor. Ben buna kültürel dindarlık diyorum.

Tekrar başa dönersek, bu uygulamalarla beraber 
tartışma gündemine giren “kamusal alan” meselesi, 
kendini icad edenler tarafından doğru düzgün ta
nımlanamazken müslümanlara tanımının yaptırıl
maya çalışılması, içine düşülebilecek en büyük tu
zaklardan biri olacaktır. Hangi müslüman entellek- 
tüel bunu tanımlamaya çalışırsa kaçınılmaz olarak 
müslümanları bu tuzağın içine atmış olacaktır. El
bette ki bir kısım müslümanların buna çok teşne 
bir halde bulunduklarını da söylememiz gerekiyor.

IV
Genel olarak Nato, ya da özellikle Avrupa Birliği 
ülkelerinde türbana karşı gösterilmekte olan tavır 
ile 28 şubat mantığı arasındaki mantığı gözden ka
çırmamak gerekiyor. Bu mantık İslâm’ın kamusal 
alandan mümkün oldukça “arındırılması” isteğini 
yansıtıyor. Fakat bunun varsayıldığı kadar 'demok
ratik ve insan hakları bakımından- kolay olamaya
cağından, açıkça ne ve nasıl yapılacağı hususunda 
da fazla bilgisi yok kimsenin. Ama şunu söyleyebi
liriz: M uhtem elen “deneme-yanılma” yoluyla 
mümkün olduğu kadar, başta kamusal alan olmak 
üzere, İslami “görünürlük”ün alanı daraltılmaya ça
lışılacaktır. Bu psikolojik bir savaş olmaktan çok 
kamusal alanı ve bu alanda cereyan eden bütün 
ilişkileri, yaşam tarzını, yani kamusal hayatı onay
layan bir din anlayışının yaratılmaya çalışılması 
demektir. Eğer İslam yaşanan hayatı onaylayan bir 
din olursa, sorun olmaktan çıkacaktır diyebiliriz. 
Bugün küreselleşme ve modem iktidar mantığı açı
sından bu onaylama fazlaca önem taşıyor.

Önceden de değindiğimiz gibi kamusal alan öy
le Hz. Adem’den beri gelen bir şey değil. Kamusal 
alan varsayılanın aksine öyle değerden, ideoloji
den, pozitivizm/rasyonalizmden bağımsız “nötr” bir 
alan olmadığını sanırım artık farketmemiz gereki
yor. Her şeyden evvel Aydınlanma zihniyetine gö
re modem kamusal alan bünyesinde bulunan temel 
bir mantık/yasak tarafından meydana getirilmiş, ve

en önemlisi belirli bir hayat tarzını içeriklendire- 
rek var olmuştur.

Kamusal alana hakim alan akıldır, yani aklın ve 
mantığın ilkeleridir; buraya hakim sosyal ilişkilerin 
temel karakterini rasyonel olmalarında ve özgür bi
reyin çıkarı doğrultusunda şekillenmiş olmasında 
yatar. Yalnız ilişkiler değil, ilkeler ve amaçlar bağ
lamında da kamusal alan rasyonel bir mahiyete sa
hiptir. Her şeyden önce kamusal ve özel alan ay
rımlaması, kendine uygun bir ahlak anlayışını da 
beraberinde getirmektedir. Diğer bir cihetten de 
bu ayrımlama insana “iki yüzlü” bir ahlak anlayışı 
sunar. Biri özel alanda, geçerli olan ahlakın kural
larıdır, diğeri de kamusal alanda geçerli olan fakat 
temel özelliği seküler olan ahlakın kurallarıdır. Se- 
küler ahlak anlayışına ait kuralların burada doku
nulmazlığı söz konusudur. Burada; kişi ancak özel 
alanda vicdanının sesini dinleyebilir veya inandığı 
dinin ahlak kurallarını söz konusu edebilir. Müslü
manların yaşadığı bir kamusal alanda, İslama ait 
ahlak kurallarının rasyonel bir dönüşüme uğraması 
-hızlı veya yavaş bir şekilde- kaçınılmazdır. Zira ka
musal alan asimilasyoncu bir özellik taşır. Bunun 
neticesinde de mümin birey, ahlakta “etik” haline 
dönüşür.

İslam cihetinden kamusal alan eşitlik üzerinde 
değil, adalet üzerine inşa edilmek durumundadır. 
Dolayısıyla kamusal alanda geçerli olan adalet, dü
zenleyici olan fıkıhtır. Bu yüzden İslam cihetinden 
kamusal alanda yasa ve ahlak birbirlerinden ayrış- 
tırılmaksızm birlikte vardır. Zira adalet ahlakîliği 
temel alır; bu alanda ahlakın ilke ve hükümlerinin 
geçerli olmasını ister.

V
Şimdi izninizi alarak bu sorunun çerçevesinin dışı
na çıkarak bazı hususlara kısa değinilerde bulun
mak istiyorum. Önce bugün kamusal-özel alan si- 
yasal-sivil toplum ya da siyasal-sosyal teori bağla
mında sürdürülen tartışmaların gözlerden kaçan 
başka bir boyutu bulunduğuna değinmek gerekiyor. 
Sürdürülen tartışmalar sadece müslümanlar, veya 
îslamla ilgili değildir; bunlarla beraber aynı zaman
da pozitivist ideolojinin içine düştüğü krizle ilgili
dir. Zira bütün bu konular son tahlilde sosyal te
oriyle ilgili bulunmakta, sosyal teorinin de poziti
vizm temelinde inşa edildiği bilinmektedir. Poziti
vizmin krizini bugün siyasal-sosyal teoriyi, iktidar 
kavramını olduğu kadar demokrasi ve laikliği de
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yeniden tartışmanın gündemine taşımaktadır. Bu
nun da ciddi bir panik hali yaşatmaya başladığını 
söyleyebiliriz. Peki pozitivizmin krizinin Islamm 
lehine olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, yani 
hem evet hem hayır. Pozitivizmin ya da laikliğin 
tartışmaya açılması, mutlak anlamda dinin lehine 
bir süreç sayılamaz. Pozitivist laiklik, yerini şimdi
den izafi temelde tanımlanması muhtemel bir laik
liğe bırakmaktadır diyebiliriz. Ama klasik laiklik 
anlayışının yaşama şansının giderek azaldığı açık 
bir gerçek. Yine aynı şekilde klasik kamusal-özel 
alan ya da siyasal-sivil toplum kavramlarının da 
değişime uğradıklarını görmekteyiz.

Bu değinmeye çalıştığım birinci husustu, ikinci 
husus ise tekrar müslümanlar ve kamusal alan me
seleleriyle ilgili olacak. Kamusal alan meselesini ve 
müslümana yönelik asimilasyoncu neticesini daha 
önce biz müslüman erkekte tecrübe ederek yaşadık. 
Geçen yüzyılın başlarında müslüman erkeğin ka
musal alana katılım şartı başındakini ve üstündeki- 
ni çıkartıp, özellikle kasket giymesine bağlanmıştı. 
Erkeğin buna gösterdiği muhalefetin tarihi aşağı 
yukarı bilinmektedir. Fakat nihayette erkek, maşet 
nedeniyle evde “evlâd-ı ıyâl” var diyerek bu alana 
katılanlar, müslüman erkeğin yüzyıllardan beri giy
diklerini terkederek asimile oldu. Bu katılımın bu
günün erkeklerini, kamusal alanda rahatlattığı 
açıktır. İstediği kadar Islamm bir kıyafeti yoktur 
dense de, müslüman erkeğin Islami kıyafetini ter- 
ketmiş olması onun kimliğinde ciddi bir kırılmaya 
neden olmuştur. Modernite kimlik ve kıyafet ara
sındaki ilişkiye vurgu yaparken, Islamm kimlik ve 
kıyafet arasındaki ilişkiyi gözardı etmesini ya da 
önemsemesini nasıl bekleyebiliriz. Fakat müslü- 
man erkek yaşadığı bütün bu süreçlerde ne yazık ki 
kamusal alanı tahlil etmek gibi bir zahmete katlan
mamış, bu yüzden de büyük bir eksiklik olarak önü
müzde duruyor.

Şimdi kamusal alana katılım sırası müslüman 
kadınlara gelmiş bulunuyor. Bilgilenmek çalışmak, 
kazanmak, “hapishaneden” kurtulmak üzere evleri 
boşaltarak eldeki diplomalarla ya da o diplomalara 
ulaşmak için kamusal alana akın halindeyiz; yani 
kapitalizmin, üretimin tüketimin, asimilasyonun, 
sekülerliğin ve iktidarın dönüştürücü alanına. Kişi
sel olarak müslüman kadının/kızlarımızın erkeğin 
yapmadığı/yapamadığını yapmalarını bekledim 
hep. Müslüman kadının bu kamusal denen alanı 
güzelce tahlile tabi tutmasını, oranın kimliğini açı

ğa vurmasını ve bir “islamî kamusallığmın” imkanı 
üzerinde ilk adımları atarak, erkeğe bu konuda ön
derlik etmesini, ona unuttuğunu hatırlatmasını 
hep bekledim. Böyle bir çaba erkeğin kazancının 
helal mi, ya da haram mı sorgulamasını da berabe
rinde getirecek. Ama maalesef olmadı; burada da 
taklit ve tüketim belirleyici oldu.

Müslümanlar adalete değil, eşitliğe talip olduk
ları günden beri kamusal alan üzerinde tefekkür et
me şansını maalesef yitirdiler. Kamusal alanın 
müslüman tarafından tahlil edilmeyişi aynı zaman
da iki husus için fazlaca önem taşımıştır. Eğer müs
lümanlar böyle bir tahlilde bulunsalardı bazı talep
lerini ertelemek zorunda kalacakları kaçınılmaz 
olacaktı; popüler kültürün kışkırttığı nefislerle bu
nu göze almak kolay değildi, ve müslümanlar bunu 
göze alamadılar maalesef. Dolayısıyla müslümanlar 
için önemli olan, maalesef kamusal alanı tahlil et
mek olmadı, bu alanda yer almak, bu alana katıl
mak önem ve öncelik taşıdı. V e maalesef bu bağ
lamdaki katılım isteği tesettürü araçsallaştırmak- 
tan kurtaramadı. Bunda kadın ve erkek açısından 
iki sebebin belirleyici olduğunu düşünüyorum. 
Bunlardan biri müslüman kadının erkeğe karşı 
eşitlik ve özgürlük talebidir ki, bunda modernleş
me/feminizmin ciddi etkisi bulunuyor. Diğeri ise 
erkeğin laikler karşısında eşitlik ve özgürlük talebi
dir ki, bunda da modernleşme/kapitalizmin ciddi 
etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle erkek için de ka
dın için de günümüzün kamusal alanına katılmak 
müthiş şekilde cazibe yüklü olmuştur.

Müslümanlar için kamusal alana katılım, bir 
doğal durumun öngürdüğü süreç olmaktan çok ta
lep yüklü bir katılım olması, kamusal alanın gide
rek artan bir şekilde müslüman üzerindeki cazibesi
ni kaçınılmaz olarak gündeme getirmekte. Bu yüz
den kamusal alanın ilkesi, düzenleniş idealleri üze
rinde düşünmek ve tahlilde bulunmayı elzem hale 
getiriyor. Fakat müslümanlarm her şeyden önce 
özel alanlarına/hanelerine nasıl bir “anlam verdik
leri üzerinde yeniden düşünmeden, kamusal alanla 
ilgili bir tahlil veya eleştiride bulunmalarının fazla 
anlamlı olacağını düşünmüyorum. Günümüz müs- 
lümanı eğer kamusal alanı tahlil etmek istiyorsa, 
evvela bu alanın karşısına kayabileceği bir ilkesi
nin olması ve bundan hareket etmesi gerekiyor. 
Fakat yeniden anlamlandırmak üzere kendi özel 
hayatını/alanını tahlil etmemiş, buranın da doğal 
uzantısı sayılabilecek şekilde, kamusal alanı düzen
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leyen ilke ve idealler üzerinde tahlilde bulunma- 
mışsa; üstelik özel alanı sıkıcı bulduğundan kendi
ni bir an önce kamusal alana atmak istiyorsa, müs- 
lümamn kamusal alana karşı kendisi için dayanak 
olabilecek böyle bir ilkeye ihtiyaç duyacağını söy
lemek zor görünüyor. Bunun doğal hasılası olarak 
bugünün müslümanı, özel yaşamını/alanını kendi 
bireyselliğine ya da kendi çekirdek ailesiyle baş ba
şa kalacak bir amaçsallığa indirgemeye çalışmak 
süretiyle; bütün arkadaşlık, dostluk, aile ve cemaat 
bağlarından kopmayı sağlayan “emansipasyoncu” 
isteklerini meşrulaştırmaya çalışıyor. Müslüman bu 
emansipasyoncu isteklerinin kamusal alanın yapı
sından bağımsız, kendiliğinden; yani “geleneksel 
yapının insana yaşam hakkı tanımayan kör ilişkile
rinin” İslam adına düzenlenmesi olarak görmekte
dir. bu nedenle de günümüz müslümanı zihninde 
kendi özel hayatını ve İslamı kamusal alandan far
kına varmaksızın ayırmaktadır. Bu özel alan siya
setten bağımsız düşünmek anlamına geliyor.

Yakın zamana kadar mahrem/özel alana ait 
olan bir çok şeyin siyasi olarak nitelendirilmesi, 
özel alan ile siyaseti ayrıştırma kabulünün neticesi 
sayılır. Mahremiyet/özel alan kendi “dili” içinde 
kamusallık ve siyasallık ile özel bir ilişki taşır; ken
dini onlardan soyutlayarak düşünemez ve var kabul 
edemez. Bu şu demektir; her halükarda mahremi
yet kamusallık ve siyasallık ayrıştırılarak kavram- 
sallaştırılamazlar. Bunun, İslam söz konusu oldu
ğunda imkanını bulmak mümkün olmaz. Mahre
miyet, kendini kamusallık ve siyasallığa katmak ve 
ifade etme isteği taşır.

İnsanın kendini anlama ve anlamlandırma yo
lu ile, toplumsal varoluşu anlama ve anlamlandır
ma yolu bir ve aynı olmadan birey-toplum ya da 
özel-kamusal alan arasındaki gerilimin ortadan 
kalkması mümkün olmaz. Bundan dolayı kamusal 
alanın tanzimi ve ona yönelik eleştiriler yoğun şe
kilde ahlak tarafından ve ahlakın kendisi gündeme 
getirilerek yapılmaktan kurtulamamakta. Çünkü 
ahlakı sadece bireyle sınırlamak mümkün olmaz.

Müslüman cihetinden kamu alanı en azından 
ahlakın, adaletin kendini görünür kıldığı; başkala
rı ile paylaşıldığı ilişkilerin ve fıkhın alanı sayılır. 
Dünyaya ait olanın fani olduğu buna karşılık yara
tıcının rızasını kazanmanın esas olduu, bundan do
layı da başkaları ile olan ilişkilerin bunu mümkün 
kılacak güvenin arandığı bir alandır diyebiliriz. Bu 
yüzden de kamu alanında geçerliliği olarak bilginin

de ahlaki bir epistemolojiyi esas alması gerekmek
tedir.

Bugün müslümanlar cihetinden kamusal alanın 
siyasal toplumun nüfuzundan, düzenleme ve hiz
metinden belli nisbetlerde arındırılması oldukça 
cazip görünmektedir. Fakat öte yandan neo-libera- 
lizmin ilkeleriyle yeni bir tanzim bilminin kurul
maya çalışıldığını gözardı etmemek gerekiyor. Bu
gün müslümanların yeni bir “kamu” anlayışı ve ka
mu felsefesine, kanımca ihtiyacı bulunuyor. Bu da 
ancak fıkıh ilminin imkanları bağlamında düşünü
lebilecek bir imkan olmak durumundadır. İslamın 
fıkıh geleneği içinde yeni bir “kamu kavramı” ç ı
karmaya ihtiyacımız var. a

* Yazar ilerleyen sayfalardaki ropörtajda da yer alan aşağıda-* 
ki sorulara cevap verir nitelikte yazısını kaleme almıştır. 
Her bir bölüm numarası aynı numaralı soruya karşılık gel
mektedir.

I “Kamusal alan”, “özel alan” ayrımı düalist anlayışla yapılmış 
parçacı bir kategorizasyon biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bu 
ayrımda kamusal alanın hukukuyla/ önerdiğiyle, özel alanın- 
kiler birbirinden farklı olarak ele alınır ve bu parçacı yaklaşı
mın bir sonucu olarak iki alanın birbirine karışamaması zo
runluluğundan söz edilir. Ikili/parçacı(düalist) zihniyet içeri
sinde anlam bulan bu ayrımı ortaya çıkaran, meşru kılan ba
tı düşüncesindeki temel değerler nelerdir?

II Kamusal alan, kullanımda kamu ile, resmi olanla ve devlet
le özdeşleştirilmektedir. Fakat sanılanın aksine kamusal ala
nın bizzat kişiye ait alan olduğunu söyleyen düşünürler de 
vardır. Hatta düşünür sayısı kadar kamusal alan tarifi vardır 
denilebilir. Batı düşüncesinde kamusal alan tanımı konusun
da bir mutabıklık da söz konusu değildir.
Bu muğlaklık; daha doğrusu kavrama ilişkin farklı anlayışlar 
ve dahası tanımlamama isteği nereden kaynaklanmaktadır ve 
bu durumun hem insanlar hem de siyasi sistemler üzerindeki 
sonuçları ne olmuştur?

III Gündemdeki YOK, meslek liseleri tartışmaları ve akabinde 
yaşanan 29 Ekim resepsiyon krizi ile son olarak başörtülü bir 
sanığın Yargıtay’daki duruşmadan atılması olayları arasında 
“kamusal alan” bağlamı içerisinde değerlendirirsek ne gibi 
bağlantılar var? Bununla birlikte Türkiye’de düşünce, siyaset 
ve sosyal hayat içerisinde etkinleşen Islamiİeşmenin bu yaşa
nan gerginliklerdeki rolü nedir?

IV  Günümüzde 28 şubatta yapılanların aslında bir başka boyut
ta ve daha sinsice yapıldığını görüyoruz. Bu farklılıklardan bi
ri de kamusal alan kavramının ortamı gerginleştirilmek için 
bir araç olarak kullanılması diyebilir miyiz? Bu bağlamda ka
musal alanın bir psikolojik savaş aracı olduğunu söyleyebilir 
miyiz?

V  Kamusal alan nitelemesini “belirleyen” olarak kabul etme
yen, olayları ve kendini bu sınıflandırmaların gözüyle oku
mayan, diğer deyişle bu ikilinin içindeki ideolojiyi kabul et
meyen Müslüman zihnin önünde, farklı bir paradigmanın şe
killendirdiği ve kendi paradigmasının bununla “uyuşmadığı” 
bir ortamda seçenek olarak neler gözüküyor?
Sizce “kamusal alan” - “özel alan” anlayışlarına karşı sahih bir 
duruş ortaya koyabilmesinin ipuçları neler olabilir?
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KAMUSAL ALANIN 
NERESİNDEN TUTALIM

METİN ALPASLAN

S on zamanlarda “Kamusal Alan" adı altında 
bir zırva başladı. Neymiş efendim.. Devlet 
kamusal hizmet yürütmekte imiş.. Kişi ise 

bu kamusal hizmeti almakta imiş. Ne idüğü belir- 
siz bir kara delik gibi büyüyen bir kavram bu ka
musal alan. Beylerin uygulamasına bakıp tarif e t
meye çalışırsak; demokrasinin bitip faşizmin baş
ladığı bir utanç alanı. Devlet şatosunun ön bahçe
si, fenafil devlet olan her yer, panteizm’in devlet- 
çesidir de denebilir. Kamuya ait olduğu sanılan ve 
fakat tamamen devletin asıl sahibi olduğunu id
dia eden kişilerin keyif çattıkları yerlere verilen 
isim de olabilir. Aslında kamusal alan bilinm e
yen bir yerdir. Devlet için bugün orası yarın bura
sıdır. Sürekli değişir. Kamu sabit kalsa da kamusal 
alan orayı kullanan vatandaşın söz sahibi olama
dığı bir yerdir. Özetle, hal-i hazırda türban takıla
rak girilmeyecek ortamların genel adıdır. Baş ör
tüsüyle girilmesinin istenmediği her yer kamusal 
alandır. Bütün kavramları tanımlama yetkisini 
kendilerinde gören kamusal büyüklerimiz herşe- 
yin en iyisini bildikleri gibi bunu da böyle takdir 
buyurmaktadırlar.

Bırakınız üniversiteyi, kışlayı; bu perspektiften 
bakıldığında hastahane, postahane, İE T T  otobü
sünün içi bile bu tabire uyuyor ilginçtir. Savcı 
mahkemenin inzibatından sorumlu bir kamu gö
revlisi olarak nasıl ki başörtülü sanığı mahkeme 
salonundan çıkarma hakkını kendinde görüyorsa, 
bu mantıkla hareket ettiğinizde doktor da hasta- 
hanenin düzeninden sorumlu bir kamu görevlisi 
olarak hastayı hastahane salonlarından çıkarma

hakkını, P T T  Müdürü postahanenin inzibatından 
sorumlu olduğu için başörtülü vatandaşı postalla- 
neden, İE T T  şoförü de kullandığı aracın düzenin
den sorumlu olduğu için yolcuyu otobüs sahanlı
ğından çıkarma hakkını kendinde görecektir. He
le Belediye çay bahçelerine ne demeli. Çarşı ve 
Pazar yerleri, parklar, meydanlar, yollar, piknik 
alanları, panayırlar. Onlar da kamusal alan sayı
lır. Camiler de öyle. Orda da devlet memurları 
hizmet veriyor. Oraya da girilmemesi gerekir. 
Evet evet kesin çözüm bu. Hatta kamusal alanda 
oruç da tutulmasın. Yakında benzer uygulamaları 
buralarda da görürseniz şaşırmayın. Böyle giderse 
bunun sonu gelmez. İlerde aynen Tunus’ta olduğu 
gibi sokaklar, kaldırımlar da kamusal alan kapsa
mına girecektir. O  kadar da olmaz demeyin. O l
maz denen birçok şey şimdi bal gibi oluyor.

“Kamusal Alan” Genişledikçe 
Özgürlük Alanı Daralıyor

Müslüman hanımların aslında dînî kimliği olan, 
ama belli çevrelerce ısrarla siyasi bir kimlik gibi 
gösterilen başörtüsü (diğer bir adı da ‘türban’ olu
yor) yasağı, “kamusal alan” yutturmacasıyla gide
rek genişletilmeye çalışılıyor. Halkın topluca bu
lunduğu her yer “kamusal alan” sayılacağı için, bu 
uyduruk yasağı yavaş yavaş her yerde uygulama 
saçmalığı ortaya çıkacaktır.

Kamusal alana başörtüsü ile girilemezin sizce 
makul bir anlamı ve mantığı var mı? Bunun sakın
cası ne olabilir sorusuna akıllı biri makul bir cevap
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verebilir mi? İrticaymış, siyasi simgeymiş gibi uy- 
durma gerekçeler derken bu zokayı topluma yut- 
turdular. Bu yasağın muhatapları geri çekildikçe 
yasakçılar daha çok cesaretlenerek alanı genişleti
yorlar. Bir zamanlar bizim memlekette Sürmeli 
adında arkası kuvvetli bir zorba vardı. Bu zorba
nın elinde sınırları “şimalen su arkı, cenuben yol, 
garben filan yer, şarken falan  yer” gibi eski terim
lerle ifade edilen bir tapu vardı. Bu zorba arazisi
nin çevresinde ne kadar gücünün yettiği adamın 
arazisi varsa hepsini bu tapu ile ele geçirdi. Ç ün
kü civarda işfne gelen hangi yol veya su ar
kı varsa, işte bu benim tapumda tarif edilen 
su arkıdır diyerek alanını oraya kadar geniş
letiyordu. Bu adamın belasından korkanlar 
da mecburen kaderlerine razı oluyor, bir şey 
yapamıyorlardı. Sürm eli bu 
zorba taktiğiyle çok geniş 
ve değerli arazilerin sahi
bi oldu. Ne zaman ki Sür
meli Ağa bir gün kafasını 
sert bir kayaya çarptı, işte o 
zaman durdu. Türkiye’de 
ki kamusal alan meselesi 
de aynen Sürmeli’nin zor
balığına benzemektedir.
Karşısındakiler geri 
çekildikçe alanı ge
nişletiyorlar. Türki
ye’nin de Müslüman halkı geri çekildikçe, taviz 
verdikçe canavarın iştahını kabartmakta, cana
var doymak bilmez bir iştah ile her gün değişik 
bir yerden saldırmakta, ortamı germektedir. 
Duracakları yer ise taa ki dişli bir dire- ¿ ¿ S  - - *•$<
nişe muhatap oldukları nokta ola- 
çaktır.

Laikçi bir köşe yazarı çıkıp, “Bir taraftan A ta
türk çağdaşlık derken, diğer taraftan başörtüsünü 
her yere sokmaya çalışıyoruz” diyebiliyor. Ancak 
zeka özürlü bir kimse çağdaşlık ile başı açık gezme 
arasında bir ilişki kurabilir. Ya da ancak küfrü gö
zünü karartmış ise bu saçmalığa devam edebilir. 
Atatürk; “Köylü memleketin efendisidir" demişti. O  
efendilerin tarladaki eşleri eğer başörtülüyse efen
diliklerini iptal mi edeceksiniz? Tapu davası için 
mahkemeye geldiğinde duruşma salonundan mı 
çıkaracaksınız?

Başlatmayın Kamusal Alanınıza!!!

Kamu, halkın bütünü, amme demektir. Kamusal 
alan da halka açık her yerdir. Bu durumda “kamu
sal alan” olmayan yer var mıdır, söyler misiniz? İn 
san evinden dışarıya adımını attığı andan itibaren 
kamusal alan başlar. Halk kendisinin kullanması 
için hizmete açılmış alanlara nasıl sokulmaz. Böy
le bir “paranoya”nm  tartışılması bile abesle işti
galdir. Olayın neresinden tutarsanız tutun lime li
me dökülmektedir. Yarın başörtülü anne oğlunu 
kamusal alan diye Askerlik Şubesine göndermek 

istemediği, kamusal alan diye Vergi D a
iresine gitmeyerek vergisini vermedi
ği zaman ne yapacaksınız. Şayet biz 
her şeyi süngüyle hallederiz diyorsa
nız o zaman Saddam rejiminden ne 

farkınız kalır. Sizler kamu 
personeli ve kamu araçla

rıyla tamamen kamusal 
alanda zor kullanarak 
kurban derisi toplarken, 
devlet okullarında zarf da
ğıtarak fitre, zekat topla
maya çalışırken çağdaşlı
ğınızın, laikçiliğinizin 
kamusal alanını neresin
den tutuyordunuz? İşi

nize geldiği zaman di
ni ritüelleri kullanı- 
yorken ne derece  

inandırıcı olabilirsiniz?
Kamu hizmeti verme veya al

mayı, bir resmi kurumda çalışma ve
ya bir resmi kurumla çalışma şeklinde an

larsak çok vahim sonuçlara varırız. Kamu kuru
mu niteliğindeki meslek teşekkülü mensubu dok
tor, avukat, mühendis vs. kimselerin verdiği hiz
met kamu hizmeti mi, özel hizmet mi ? Bunların 
hizmet verdiği büro ve muayenehaneleri kamusal 
alan mı, özel alan mı ? Daha ötesi; kamu kurumu 
niteliğinde meslek teşekkülleri olan T O B B , İT O , 
v.b. üyelerinin veya Bakkallar Odasına kayıtlı bir 
bakkalın hizmeti kamusal mı, özel mi ? Görüldüğü 
gibi kamusal alan-özel alan, kamu hizmeti veren- 
kamu hizmeti alan ayırımları ile sağlıklı bir yere 
varmak mümkün değildir. Hele hele en tem el hak 
ve özgürlüklerin sübjektif, başı sonu belli olma-

feıgg *
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yan, çekildikçe sünen kavramlara bağlı olarak sı
nırlandırılması akıl alır gibi değil.

Devlet, halka hizmet için var olduğuna göre, 
kamu alanından halk ı dışlayabilir mi? 
Bu alanları, halka yasaklayabi
l ir  m i?  Bu alanlarda, halktan 
bir kısmını ayırıp, “ben size hiz
met vermiyorum” diyebilir mi?
Böyle “saçm a” bir düşünce, 
hangi sistemde, hangi devlet 
yönetim inde mevcut? Bir 
Müslümana ben senin kıyafeti
ni siyasi buluyorum deyip ona 
sen şu şu yerlerde bu inancını 
yaşayamazsın, okumak istesen 
de yaşayamazsın, çalışmak iste- 
sen de yaşayamazsın, sadece bu 
alanlar dışında yaşamak zorun
dasın demek ne kadar doğru bir 
davranışdır? olamaz Bu nasıl 
bir anlayışdır? Dinin emirleri
nin geçerli olmadığı bir alan 
söz konusu olamaz. Bu ilkellik 
Türkiye gibi bir ülkeye yakışı
yor mu? İnsanlık şimdiye kadar 
çok ayrımcılık gördü, deri ren
ginden, ırkından, cinsinden, 
dininden dolayı çok acı çekti. Ama hiç bir ay
rımcılık böyle “çağdaşlık “ iddiasıyla yapılmamış 
ve aynı zamanda bu kadar insafsız olmamıştı.

Savunma, engellenemeyecek bir haktır. Yargı
tay Ceza Dairesi Başkanı sanığı salondan dışarı ç ı
kartmakla öncelikle sanığın savunma hakkını or
tadan kaldırmıştır. Hukuken kabul edilemez olan 
bu eylem suçtur. Sizin, mahkeme kalemlerini, ko
ridorlarını kamusal alan olmaktan çıkarma yetki
niz mi var? Sizin uygun gördüğünüz yerler, sizin 
bir sözünüzle kamusal alan oluyor veya olmuyor 
öyle mi? Yüz binlerce davalı, davacı, sanık, tanık 
durumunda örtülü kadın vatandaş var. Bunları ne 
yapacaksınız? Hukuku mu durduracaksınız? Böyle- 
sine keyfi, böylesine sübjektif bir ayrımı, bir yük
sek mahkeme yargıcı yapınca o ülkede hukuka 
nasıl güveneceksiniz?

Madem ki başörtüsüyle kamu alanına girilmi
yor; başörtülüleri cezaevlerine de almayın. Kara
kollara şikayet için de gelmesinler. Hastanelere 
hasta olarak da kabul etmeyin. Biraz daha devam

edelim: Evlendirme Daireleri kamusal alan değil 
mi? Bir zamanlar düğününü ordu evinde yapan 
genç teğmenin başörtülü annesini, teyzesini, hala
sını içeri sokmamış, sokak ortasında bekletm işti

niz; öyleyse Evlendirme Daire
lerine de almayın, başörtülüler

Haşan Aycın, âsâ

medeni nikah da yapamasmlar. 
Vergi dairesine gidip vergi yatı- 
ramasınlar. Herhangi bir resmi 
dairede iş takip edemesinler. 
Valilik, Kaymakamlık binaları
na giremesinler. D evlete ait 
bankalara giremesinler. Devlet 
tiyatrolarına gidemesinler. H at
ta hatta oy kullanmak için se
çim sandıklarının kurulduğu ka
musal alana da giremesinler. B i
raz daha ileri gidelim. Diyelim 
ki, A çık  öğretimde okuyorsunuz 
ve televizyondan dersleri takip 
ediyorsunuz. Bu anlayışa göre 
kamusal alan içindesiniz ve tür
ban takamazsımz. Yakında, açık 
öğretim fakültesi dersleri yayın
lanmadan önce, ekranda şöyle 
bir yazı belirebilir: “Ders başla
dığı andan itibaren kamusal 

alana girdiniz, siyasal simgelerinizi çıkarınız” . 
Bunun sonu yok ki. En iyisi kamusal alan kavra
mı bütün ülke sathına yayın, başörtülü milyonlar
ca kadını da sınır dışı edin mesele kökünden hal 
olsun.

Kimsenin bu kadarını yüreği yetmediği için, 
yetkiyi eline geçiren her kimse, kendine göre 
“makul” görünen bir sınır koyuyor yasaklamaya; 
işine geldiği gibi bir tarif yapıyor, sonra da ona 
kargaların bile güldüğü hukuki izahlar getirmeye 
çalışıyor. Nitekim, 4- Daire Başkanı’nın tutarlılığı 
da ancak bir yere kadar sürüyor. İkinci adımda o 
da kendi kendisiyle çelişmek zorunda kalmış. Şu 
söylediğine balcın: Başörtülüler Adliyenin kalem i
ne girerlermiş de, duruşma salonuna giremezler
miş! Op babanın elini.

Bu Baskılar N eyi Amaçlıyor

İkna odalarıyla başlayan süreç, 23 Nisan ve Cum 
huriyet Resepsiyonlarına, oradan mahkemelere
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taşmıyor, halka saygısızlık yapılıyor, millet inciti
liyor, kalbi kırılıyor. Resmen ayırımcılık yapılıyor.

Olayları izlediğiniz zaman, bunun mevzii ve 
kişisel olmaktan ziyade, bir zincirin parçası olduğu 
izlenimine kapılıyorsunuz. Cum hurbaşkanlı
ğından YÖ K ’e, Genelkurmay’dan Yargı’ya uza
nan ve “Başörtüsu’nü (ya da türbanı) merkezde 
tutan bir olaylar zinciri var.

Ve bu zincir, giderek “Kamusal A lan”ı genişle
tiyor. Kamusal alan bahanesiyle devletin hakimi
yet alanı genişletilmek isteniyor. Özellikle inanç 
sahiplerinin dini sembolleri hayatın hemen hemen 
her alanında kullanmaları engellenmeye çalışılı
yor. Devletin sivil ve özel alanlara tamamen kuşa
tarak bireysel özgürlükleri vicdanlara hapsetmek is
tediğini görüyoruz. Dine ait ne varsa onun karşısın
da duran, onu tasfiye etmeye çalışan, dindar vatan
daşının haklarını hiçe sayan dogmatik laikçiler öz
gürlükleri kısmaya devam ediyor. Türkiye’nin ka
nayan yarası haline gelen başörtüsü sorunu, güç 
odakları tarafından siyasi bir kaos oluşmasına ze
min hazırlamak amacıyla malzeme olarak kullanıl
mak isteniyor, ipler geriliyor. Acaba ordu göreve 
diyenlerin değirmenine su mu taşınıyor?

Jakoben Bürokrasinin Oyununa Gelmek

Kimileri hâlâ, meselenin kamusal alanın sınırları
nı yanlış çizmekten kaynaklandığını düşünüyor 
Hala ‘kamusal-özeP ikilemine sıkışmış bir biçimde 
tartışmayı sürdürüyorlar. Türban kamusal alan ile 
bağdaştırılamazmış da, ancak kamu hizmeti ile 
bağdaştırılabilirmiş gibi abuk sabuk tartışmalar 
yapılıyor.

Bir ülkenin yüksek yargı organlarında ideolo
jik  ve hukuk tanımaz bir zihniyet hakim ise, birey
sel hak ve özgürlüklerin temeli olan din özgürlüğü 
kamusal alan gibi zırvalarla daraltılıyorsa, totaliter 
bir hukuk mantığı geçerli ise, siz neyi tartışacaksı
nız A llah aşkına. Neymiş efendim.. Kamu hizme
ti alanların değil, ancak kamu hizmeti verenlerin 
kılık kıyafetlerinin yasal olarak düzenlenebilirmiş. 
İnsan hakları ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşma
yan bu tür yasakçı anlayışları tartışmak , tartışma
ya açmak, tartışmada taraf olmak bu çağdışı anla
yışın bundan sonra daha büyük çaplı ihlallerine 
prim vermektir. Hak ve özgürlükler sadedinde 
“Kamusal alan” gibi bir kavramın bizatihi kendisi 
hukuka aykırıdır. Baş örtüsü siyasal bir simge ad

dedilerek takanın savunma yapması, mahkeme sa
lonuna girmesi engelleniyorsa, o zaman şöyle bir 
sonuca ulaşıyoruz. Siyasal simge kullananlar sa
vunma hakkı yapamazlar. Peki doğrudan siyasal 
fikirleri savunan ve bu fikirleri dolayısıyla mahke
meye çıkmak zorunda olanlar ne olacak? Yargıtay 
Başkam’nın akıl yürütmesiyle gidersek, siyasi suç
tan mahkemeye düşmüş h iç kimsenin mahkeme 
salonuna sokulmaması gerekiyor.

Mahkemenin ciddiyeti ile bağdaşmayan kıya
fetleri sayarken bikini ile türbanı aynı kefeye ko
yuyorlar. Ayrıca, kendi annesinin de başörtüsü 
taktığını ancak bunu siyasal simge olarak yapma
dığını, geleneksel olarak yaptığını söyleyerek ma
sasının baş köşesine annesinin başörtülü resmini 
koyanlara şu soruyu sorabiliriz: Türban ve bikini 
aynı şeylerse neden masanızın baş köşesine anne
nizin bikinili fotoğrafını koymuyorsunuz? Böyle 
bir davranışa en başta sizin anneniz karşı çıkardı 
herhalde.

Sözün Özü

Türkiye halkı Müslüman olan bir ülkenin adıdır. 
Jakoben bürokrasinin ısrarla ve akıl almaz bir bi
çimde göz ardı ettiği husus budur. Bu çirkin ve ko
mik uygulamaları yapanlar, başörtülü veya başör- 
tüsüz herkese hizmet etmekle yükümlüdürler. O n
ların verdikleri vergilerle maaş almaktadırlar. 
Cumhurbaşkanı, hanımı başörtülü olan milletve
killerinin de oylarını alarak seçilmiştir. Seçilir
ken sadece eşlerinin başı açık olanların oyları ge
çerli deseydi ya!..

Egemenler her gün yeni bir baskı ile Müslü
manları test ediyorlar. Sistem in “İslami kimlik” 
noktasında kabul edilemez uygulamaları her vesi
le ile eleştirilmeli ve karşı tavır konulmalıdır. So
runu Müslümanlar üzerinden değil sistemin çar
pıklığı üzerinden tartışmalıyız. Bazı Müslümanla
rın her gün değiştiklerini ispat etmeye gayret •_ i - 
tikleri, “muhafazakar demokrat” bir çizgide ol
duklarını anlattıkları bir ortamda, Müslüman’a 
düşen görev tevhidi tavrını sergilemektir. Yoksa 
onur kırıcı bir şekilde bizleri aralarına almalarını 
dilenmek değildir.

Hak ve özgürlüklerinize kavuşmak istiyorsanız 
bunun “kamusal anahtar”ı, bu beylere “haddinizi 
ve sınırlarınız bilin” kamusal m esajını fikrinizle 
zikrinizle vermektir. h
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KAMUSAL ALAN: 
DEMOKLES’İN KILICININ

KESKİN YÜZÜ

EDİP E. KUTLAY

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaşadığımız 
kamusal/özel alan gerilimi, aslında bir kamusal 
alan tartışmasından çok, bu tartışmanın “gölge” 
kabilinden işin içinde yer aldığı bir güç ilişkileri 
tablosunun gösterenidir. Gücü elinde bulundu- 
ran, tanımların ne anlama gelmesi gerektiğini 
önemli ölçüde belirleyebilmekte. Bununla kamu
sal/özel alan kavramlarını bugünlerde tekrar gün 
yüzüne çıkaran devletçi elitin ne yapmak istediği 
aslında ortada: Kamusal alanı mutlak bir şekilde 
hakimiyeti altında tutma çabası.

Kamusal alanın hakimiyetini ele geçirmek de
mek, siyasi gücün bilgi sistemini ve hayat tarzını 
topluma dayatması ile eş anlamlıdır. Yaşanan ge
lişmeleri ve bununla birlikte kamusal/özel alan 
tartışmasına öncelikle bunu öngörerek yaklaşmak 
zorundayız. Bunun ortaya konmuş olması, tabii ki 
bunu destekleyen bir takım unsurları da berabe
rinde taşır. Burada yapmaya çalışacağımız şey de 
belli bir bütünlük içerisinde tartışmayı değerlen
dirmek olacaktır.

Kamusalın izlediği Tarihsel ve Toplumsal Süreç

Kamusal/özel alan ayrımı, Yunan site hayatından 
bugüne taşman bir tarihsel süreç izler. Ailesel bir 
yapıyı içeren özel hayatın yanında, şehir hayatı
nın yaygınlık kazanması ile birlikte toplumsal dü
zeni sağlamak için siyasal alan doğdu. Bu siyasal
lık, daha sonra ortaya çıkacak olan bir kamusallı- 
ğm çekirdeğini oluşturmuştur.

19. yy’a kadar sivil bir alan olarak vasıflandırı

lan kamusal alan, 20. yy.’a taşınırken B atı’daki si
yasi akımların etkisiyle yeni bir içerik ve anlayış 
kazanmıştır: Modem siyasetin toplumda hakimi- 

.yet kazanması ve ulus yapısının pekişmesiyle ka
musal alan da siyasallaştı, bir başka ifadeyle kamu
sal alan siyasetin güdümüne alınarak işgal edildi.

Bu tarihsel akış içerisinde kamusal alanla ilgi
li olarak en önemli değişiklik, kamusal olan dinin 
özel alana aktarılma çabasıdır. Ortaçağ Avrupa- 
sı’nda yaşanan protestanlaşma hareketleri ile 
birlikte başlayan bu süreç, modem dönemde siya- 
setin dine -dahi- değer biçm e ve yön verm e iste- 
ği ile birlikte had safhaya ulaşmıştır. Buna göre di
nin kamusaldan sürülüp çıkarılması, onu işgal et
miş siyasal için işlevseldi, çünkü toplumu gönlün
ce kurgulamasının önündeki en önemli engeller
den birisi olan din olgusu merkezden uzaklaştırıl- 
maktaydı. Dini bir bağlamdan koparılan kamusal 
alan ilişkileri, siyasal yapının gücüne dayandırıl
masıyla da bir tahakküm yönetimiyle karşı karşıya 
bırakılmıştır. Tüm iradi güç siyasi erke aittir. G e
nelde siyasi erk ile doğrudan bağlantılı olmayan 
şeyler de irtibatlandırılır. Söz gelimi ne kadar 
dindar olunacağına, neyin ibadet olup olmadığı
na ya ela bir şeyin sevap ya da günahlığına  karar 
verebilir. Bu aşamada siyasi erk, kullandığı iktidar 
gücünün hakkaniyetli olup olmadığını tartışma
yacaktır. Burada iktidarın kamusal alana etkisi 
noktasında takınılacak eleştirel bir tavrın muha
tabı yoktur, meşruiyeti kendinden menkul bir si
yaseti tartışmak anlamsızdır.

Aslında kamusal alan ile -elmanın diğer yarısı
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olan- özel alan kavramları, ideolojik bir yapı ar- 
zettikleri için, her bakış açısının farklı bir mecra
ya ittiği ve bu yüzden her durumda farklı tanımla
malara gidilen iki kavramdır. Bir başka ifadeyle, 
üzerinde içerik olarak uzlaşma sağlanmış bir çer
çeveye oturmamaktadır. Fakat yine de bu kavram
lara bir anlam vermek gerekirse şöyle bir tanımla
ma yapmak uygun olabilir: Kamusal alan, özel ve 
siyasal alan dışında kalan ve herkes için ortak 
olan demektir. Burada, bu kavramın farklı ideolo
ji ve dünya görüşlerini ışığında farklı sonuçlara 
ulaşıldığını ve bir tek tanımı olmadığını tekrar et
mekte yarar var. Batılı bir sosyolojik tanımla özel 
alan kavramı da, tanzim edilmiş bir hayat biçimi 
içinde dinin görevlendirildiği alan, atfedilen de
ğer ve statüyle alakalı olan bir duruma işaret e t
mek için  kullanılmaktadır. Her iki tanımı da bir 
noktada birleştirecek olursak; dinin tanzim edici 
rolünün hayattan çekilmesi; içinin boşaltılarak 
anlam ve dolayısıyla yaptırım gücünün yeni yo
rumlar ve bu tür kavramların (kamusal/özel alan) 
ortaya atılması sonucunda elinden alınması; dinin  
anlam ve değer kaynağı olmaktan çıkarılak kül
türel bir unsura dönüştürülmesidir. Bu, dinin 
kavranma ve yaşanma biçim iyle alakalı bir 
durumdur. Mu minin inandığı dinini hayatı han
gi önceliklerine göre kendisi için imkan/araç h ali
ne getirdiği; bir başka ifade biçimiyle inandığı di
nine hizmet etmekten ziyade kendine hizmet et
tirmesiyle ilişkilidir. Din, nesne yani belirlenen 
konumuna yerleştirilmiş ve toplumun hizmetine 
sunulmuştur(!).

D inin toplumsal hayattan çekilmesi demek, eş 
zamanlı olarak hayatı düzenleyici faktörün sadece 
siyaset/devlet olacağı anlamına gelir. Bu ise, yuka
rıda da değindiğimiz kamusal diye tabir edilen ala
nın tanzimi meselesinin esas saikini teşkil eder. 
Aslında bu mesele özü itibarıyla toplumun siyaset 
aralığıyla homojenleştirilmesi; iktidarın bu alan 
içinde işlev gören dinden gelen bütün değer ve 
bağlılık biçimlerini işlevsiz bırakarak bu alanın dı
şına sürmesi demektir. İktidarın n e olduğu ve ki
m e ait olduğu; bu anlamıyla siyasetin mi dinin  
mi hakimiyete sahip olduğu, kendini bütün in
sanlara kamusal alanda göstermesiyle ispatlar: K a
musal alan değerden bağımsız, özgür bir alan 
değildir. Verilen kavga da kamusal alana sahip ol
manın kavgasıdır. Çünkü bu alan üzerindeki haki-

ii

miyet, toplumun düzenlenmesi ve kamusal alanın 
tanzimiyle ilgili bir mesele olarak varlık kazana
caktır. Şöyle ki; tanzim işi her şeyden evvel kamu
sal alanda bulunan her şeyin; değerlerin, kuralla
rın, hakim ilişkilerin, ahlâkın tanzimi ile alakalı
dır. Kamusal alanda söz sahibi olan bir iktidar da, 
tüm değer kiplerini kendi siyasi gücü eliyle düzen
leyecektir. Böylece dinle ilgili olan, artık siyasetin 
alanı olarak tanımlanır hale gelir.

Kamusal alanın tanzimi ve her şeyin, yani sos
yal varoluşun siyasetin içine alınarak eritilmeye 
çalışılması aynı zamanda devlete ait bir egemenlik 
alanına işaret etmesiyle önem taşır. Bu yüzden 
modern devlet her zaman dinin toplumsa l/kam u
sal hayat içindeki yeri ve rolünü tanımlamayı 
kendi görev alanı içinde tutar. Günümüzün dev
letlerinin de, özellikle meşruiyetlerini toplumun 
modernleştirilmesinde bulan batı dışı toplumların 
devletleri, bu yüzden dinle kendileri arasında bir 
rekabet ilişkisi yaşarlar. Zira kamusal alanda m o
dernleşmekten doğan bütün farklılaşmaları, söz 
konusu devletler kendileri için dinden kaynakla
nan bir tehdit olarak algılama eğilimi taşırlar.

Siyasetin Ahlâkiliği

Ahlâk, devamlı olarak ancak dine istinat edebilir. 
D in olmadan ahlâkın kalıcılığı ve toplumsallığı 
mümkün değildir. A llah’ın bizden dini vasıtasıyla 
içselleştirmemizi ve davranış kaidelerine dönüş
türmemizi istediği değerlerin toplamı ahlâktır. 
Aliya İzzetbegoviç’in deyimiyle ahlâk dinin öbür 
halidir. M odern batı siyaset felsefesinde çok 
önemli bir yer tutan laiklik denilen ve dinin ah
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lâktan bağımsız olduğu fikrini vurgulayan ahlâki 
hareketler ne yazık ki günümüz ulusal ve ulusalüs- 
tü siyasetine de rengini vermiş gözükmektedir. 
Hukukun, siyasetin meşruiyet aracı haline gelmiş 
olan ve siyaseti de ancak kendi oluşturduğu huku
kunun çerçevesinde sorgulama imkanı bulunan 
bir sistem ahlâksızlığın ya da ahlâklılığın üstünde
dir. Çünkü ahlâk anlayışını, kendi araçlarıyla 
oluşturduğu hukukun güdümüne alması şeklinde 
dönüştürmüştür. Bu noktada da ilahi anlamda ah- 
lâksızlaşmıştır.

Halbuki hakiki ahlâk, davranışın şahsi ya da 
siyasi m enfaatten bağımsız bir saikle hareket et
mesiyle ilgilidir. Tam  bu noktada, şahsi ya da siya
si menfaatten bağımsız gibi gözüken fakat özünde 
bambaşka olan bir durum vardır: Sosyal davranış. 
Sosyal davranıştan kastımız, toplumsal ihtiyaçla
rın teminine yönelik bir faaliyettir. Burada siyasa
yı ya da bireyi harekete geçiren güç sözde toplum
sal menfaattir. Bu amaçla yapılan uygulamalarda 
toplum mensuplarına vazifeler düşmektedir. Böy- 
lece şahsi menfaatler daha etkili bir şekilde temin 
edilebilecektir. Şahsi menfaati tesis etmeye yöne
lik bu tür fiiller, toplum vasıtasıyla bireylere bir 
takım mükellefiyetler yüklemektedir. Bu mükelle
fiyetler, çok zaman şahsi menfaat ile bir uyumsuz
luk içine girebilen, hatta toplum üyelerinin şahsi 
menfaatine sıt bir davranış tarzını gerektiren cins
ten olabilir. Bu durumda bireyden davranışı orta
ya koyması, kamu yararı gibi yüksek bir prensip 
adına istenmektedir. Siyasi erkin umumi menfaat
leri gözeterek(!) bireyden böyle bir talepte bulun
ması ahlâki değildir. Zira bu talep, talepte bulu
nan gücüıı kendi menfaatleriyle alakalıdır. Sosyal 
davranış böyle bir menfaati oluşturacak yolların 
önünü açan bir davranıştır, bu sebeple de ahlâki 
olanı içermez.

Kamusal Alanı Meşrü Kılan Düşünce: Dualite

Kamusal/özel alan ayrımı, maddi saha ile manevi 
sahanın; bu dünya ile öbür dünyanın tanzim edil
mesi; ve/ya dinin ideali ile iktidarın reeli arasında 
oluşmuş bir gerilimin sonucunda oluşan iktidar 
zihniyetinin ürettiği bir ayrımdır. Modern siyaset 
ve hukuk sistemlerini benimsemiş olan ülkelerde
ki -içeriğindeki yoğunluklarda farklılıklar görül
mekle birlikte- laiklik ilkesi de bunu anlatır. N i

tekim modern batılı ideolojiler, dünya adına dini 
referanslardan feragat ederek bu gerilimi siyasi ik
tidar lehine sona erdirme ve toplumda da buna 
uygun yaşam tarzı, ideal ilişki biçimi yani zihniyet 
inşa etme çabasındadırlar.
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nm  her alanına tatbik etmeye çalıştığı değerler 
ile “laik” iktidarın kendisine dayattığı değerler 
arasına sıkışmasına, (ideal ile rael arası) gerilim  
yaşamasına ve hayata dair ardam problemleri ve 
kimlik çözülmesi ile karşı karşıya kalmasına se
bep olmaktadır. Birey, hayatına yön veren değer
ler, sorumluluklar ve inancıyla yaşam tarzını bire
bir örtüştürememekte, sürekli bir gerilime maruz 
bırakılmaktadır.

Aynı düşünce tarzının ortaya koyduğu bir di
ğer sorun da, toplumsal bir ayrış(tır)mayı zorunlu 
kılan “ben ile öteki” idrakidir. Halbuki Islami bir 
düşünüş, bu tür bir duali t yapının tamamen  dı
şındadır ve hem sözkonusu farklılaşmaların hiç 
birisine olanak tanımaz, hem  de hayat tarzı olarak 
böyle bir yapı İslam’ın uygulanabilirliği ile birebir 
çelişki halindedir. Nitekim, kamusal/özel alan ay
rımını oluşturan zihin yapısı da bunun farkındadır 
ve tam da bu noktaya; İslam’ın uygulanabilirliği
ne karşı kamusal/özel alan secini çekmektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki; batı siyaset felse
fesi ile, batının dini değerleri arasında bir çelişki 
yoktur. Protestanlaştırılmış bir din anlayışı’ııa 
sahip olan batı medeniyeti, laiklik ya da kamu
sal/özel alan ayrımına uygun yaşayan bir zihniyet 
arz eder. Sorun, İslam’ın hayatı tanzim etmesi ya 
da İslami hayatın tanzim edilmesi ve belirlenmiş 
hayati sahalara sıkıştırılması ile ilgilidir.

Sonuç

Her paradigma, anlamsal ve yapısal bütünlüğünü 
destekleyecek mahiyette kendisine enstrüman
lar/kavramlar üretir. Kamusal/özel alan farklı
la ştır ılm a sı  da batılı zihin yapısının ürettiği, ik
tidarın ideolojisini ve toplum üzerindeki hakimi
yetini pekiştirici bir unsur olarak gözükmekte. Bu
günün Türkiye’sine bakarsak, kamusal/özel alan 
tartışması özellikle dini bir üst başlık altında tartı
şılması anlamlıdır.

Şu nokta gözden kaçırılmamalıdır ki; “kamusal 
alan-özel alan” ayrışması, batı toplumunun geçir
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diği tarihsel kırılmalar, kültürel değişiklikler ve 
dini dönüşümler sonucunun bir gerekliliği ve bu 
gelişmelerin ortaya çıkardığı bir kavram/sallaştır- 
ma olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde yaşadığı
mız toplumun kültürel ve dini referanslarında 
böyle bir kodlama m evcut değildir. Türkiye’de bu 
kavram etrafında yaşanan tüm tartışmaları ve ge- 
rilimleri, araçsal bir kodlama ve toplumsal de
ğerleri dönüştürme çabası şeklinde okumak bizi 
daha sahih sonuçlara götürecektir. Böylelikle 
Müslüman bir zihnin hayati değerlerini yerli yeri
ne oturturken İslam’la ilişki kurması önlenmiş, 
bunun sonucunda da Müslüman bir toplumun 
tüm İslami değerleriyle olan bağları kopartılıp ba
tılı bir anlayışla toplumsal düzenin yeniden şekil
lendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Kimi zaman modernleşme veya çağdaşlaşma, 
kimi zaman da batılılaşma olarak adlandırılan ba
tı kökenli, seküler, siyasi, ekonomik, toplumsal ve 
kültürel projelerin ve programların ithal edilmesi 
suretiyle ve bu ithal malzemeler eliyle İslam dün
yasının toplumsal hayatına hakim olan değerlerin 
değiştirilmesi/dönüştürülmesi amaçlanmakta. 
Böylelikle Müslümanların siyasi, ekonomik, top
lumsal ve kültürel hayata ilişkin talepleri hakim 
ideoloji tarafından bastırılacak ve sonuçta batılı 
bir zihniyetin toplumsal hayata dair tehlike olarak 
öngördüğü değerler pratik hayatın belirleyeni ol
maktan uzaklaştırılmış olacaktır. Müslüman top- 
lumlarda yapılmaya çalışılan şey, asli anlam para
digmalarından kopmuş ve zihinsel olarak batılı
laşmış elitlerin; aslında küçük bir azınlığın, bu 
toplumlara tepeden inme bir şekilde seküler hayat 
tarzını dayatmasıdır.

Peki batının İslam konusundaki bu olumsuz 
tavrı bize neyi anlatıyor? Bunun yegane ve tek ne
deni onun batılı ve evrensel değerler ile köken 
farklılığı ve uzlaşmazlığıdır. Batılı ve seküler de
ğerler, sağlıklı ilişkileri besleyen ve müreffeh bir 
toplumu gerçekleştirmede, birçok batılı sosyal te- 
orisyenin de belirttiği gibi başarısızlığa uğramıştır. 
Sonuçta da özellikle Müslüman toplumlarda bir 
öze dönüş, dini değerlerin hayata tatbiki nokta
sındaki çaba; kitlelerin İslamileşmesi ya da İslami- 
leşmenin kitlesel boyut kazanması olarak yaşanan 
toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve entelek
tüel süreç, hakim ideolojinin bugünde ortaya attı
ğı ve tüm gündemi meşgul eden kamusal/özel alan

farklılığı ile engellenmeye çalışılmakta. Bununla 
yapılmak istenen şey, İslam’ın kamusal alandan; 
yani siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel alan
dan uzaklaştırılması ve sadece A llah’la kul arasın
da olup biten bireysel bir inanç meselesine indir
genmesidir/hapsedilmesidir. Nitekim batılı top
lumsal değerler de bugünde bu düstur üzerine bina 
edilmiş vaziyettedir. Kamusal alan/özel alan gibi 
kavramlar da batıda vahyin olmamasından kay
naklanan, insan aklının toplumsal sahayı kendi 
isterleri ve çıkarları doğmltusunda şekillendirme
si, bu yönüyle de dini bir karakter taşıması ile ilgi
lidir. Başka bir deyişle; insanın dini her zaman 
kendine uydurma çabasıdır; insanın dine uyma 
çabası değildir. Kamusal alan/özel alan gibi dualist 
mantıkla oluşturulan bir ayrıma da buna hizmet 
eden batılı tezlerden biri olarak yaklaşmamız gere
kir. Zira Tanrı merkezli bir dünya anlayışından .in
san merkezli bir dünya tasarımına dönüşüm esna
sında dünyevi olanın, insandan/dünyevi olandan 
başka meşrulaştırıcısı kalmamaktadır. Hatta bunu 
yapabilmek için, İslam’ın şiddetle özdeşleştirilme
si, fundamentalizm ve siyasallık üzerinden sunu
mu ve bu sunumun im ajinatif bir şekilde beslen
mesinden de geri durulmayacaktır. Fakat bir yan
dan özel alan ayrımı da bireyin dinden kopmadan, 
yani vicdanları rencide etmeme çabasıyla birlikte,
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dünyevi olanın felsefi, teolojik ve toplumsal meş- 
rulaştırıcısı olarak önemli bir işlev görmektedir 
denilebilir. Böylece de çağdaş değerler ile dinin 
topluma yön verme gayreti arasındaki muhtemel 
tezatlar giderilmiş olacaktır.

T ^ of-1  c i t t o c İ  i l i n i n  V » n ı r o l " i n  V \ o11i l"\i-t* a l a  -uatı atyaoı taı ıımıux_ uıııııı ııayaLin uum uıı aıa-

nına yerleştirilmesi ve o çerçevede kullanıma su- 
nulması, hakim siyasi ve ekonomik güçlerle; ikti
dar aygıtlarıyla dinin çıkar ilişkisi/çatışması içine 
girmesi ile birlikte yaşanan bir gelişme olmuştur. 
İslam’ın kamusal hayattan uzak tutulma çabası da, 
Müslümanların siyasi, toplumsal, ekonomik ve 
kültürel taleplerde bulunmasını engellemeyi ve 
bu tür taleplerde bulunan siyasi, toplumsal ve kül
türel hareketleri veya söylemleri; sonuçta bu dini 
tıpkı batıda olduğu gibi özel alana hapsedilmiş bi
reysel bir inanç meselesi haline getirmeyi amaç 
edinmiş durumdadır.

Fakat Kur’ân, diğer dinlerin kitaplarından 
farklı olarak h iç bozulmaya uğramamıştır ve A l
lah’ın izniyle kıyamete kadar varlığını aynı şekil
de devam ettirecektir. Ayrıca İslam dini, laik bir 
anlayış taşıyan, din ile dünyayı birbirinden ayıran 
bir düşünce tarzını dışlar; bünyesinde taşımaz. Do
layısıyla İslam’ın kamusal alan/özel alan ayrı- 
mında hangi noktada yer aldığı sorusu hüküm 
süz (geçersiz) bir sorudur. A ynı şekilde İslam’ın 
özel alanda, kişinin inançları doğrultusunda iba
detlerine yön verecek bir sistem olduğu önermesi 
de doğru değildir. Çünkü İslam, hayatın tüm dü
şünce, yaşam biçimi, bireyler arasındaki ilişkiler, 
inanç v b ... sahalarını -külli bir şekilde- kuşatan, 
tüm yapılara anlam kazandıran bir dindir.

Din, getirdiği ahlâki ilkeler ile yaşam için reh
berlik yapar ve bu ilkeler ışığında sosyal hayatın 
bütünlüğünü kuşatır. Fakat günümüz modem siya
set/devleti ve özelde Türkiye’deki elit zümrenin 
bu kuşatmadan rahatsızlık duyduklarını görmek
teyiz. Öyle ki; İslami bir yaşayış tarzının herhangi 
bir görünümünün dahi kamusal(!) alandaki varlı
ğına tahammülü olmadığına şahit olmaktayız. Bu 
tür bir gayret, İslam’ın tüm sahalardaki varlığını 
sona erdirm eye meyyaldir. N itekim , kamusal alan 
söylemini savunan kesimin, bu kavramı içeriğine 
dair bir sınırlamaya tabi tut(a)maması ve bu nok
tada oluşturulan kasıtlı muğlaklık da kamusal ala
nın gittikçe genişleyen bir işgal aracı olarak kul
lanıldığının bir ispatıdır.

İslam’ın kişiye ait bir ahlâk alanı olarak kal- 

ması yönündeki kamusal alan/özel alan ayrımı ar

gümanı, Müslümanların kendi dinlerinin hayat 

ve/ya kamusal hayat içindeki yerinin yeniden tan

zim edilmesine yönelik bir talebin sonucudur. Do

layısıyla günümüzde Müslümanlardan istenen; - 

kişi düzeyinde değeri ve işlevi yüksek belki ama- 

kamusal düzeyde ve ilişkilerde işlevi olmayan bir 

İslam anlayışının kabulü ve yaygmlaştırılmasıdır.

29 Ekim resepsiyonu ile başlayan kamusal alan 

tartışmasıyla birlikte oluşan kriz ve bunu tahrik 

eden bir güç olarak devletin bizzat kendi eliyle 

kullandığı irade bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Yargıtay Ceza Dairesi’ndeki olay da bir başka açı

dan fakat yine kamusal alan tartışmalarını körük

leyen ve bu alanı genişletmeye çalışan zihniyetin 

ürünüdür.

Burada değinmeden geçemeyeceğimiz önemli 

bir nokta var: Hayata insan aklıyla yön verme 

gayreti; m odern batı sistemlerinin yasalar çıkar- 

mak yoluyla ahlâk üretm e çabası toplumu her 

an m uhtem el bir dayatmayla karşı karşıya bı

rakm aktadır. Meşruiyeti kendinden m enkul bir 

ahlâk yaratımının ise bizatihi kendisi ahlâksız
lıktır ve sınırlarını kendisinin koyması suretiyle 

de iktidar kendisini ahlâk sahasının dışına, sorgu- 

lanamaz olana yüceltmiştir. İnsan hak ve özgür

lüklerini fert bazında sorumluluk ve inanç şekli 

olarak algılayan bir zihniyet, her türlü zorbalığı ve 

keyfi kısıtlamayı yapmaya müsaittir. Vahiy kay

naklı bir din olarak İslam’da ise devletin meşru
iyeti elbette sorgulanabilir bir yapıdır. A llah ’ın 

koyduğu kurallar ışığında sorumluluk bilincinin 

bireysel ve dolayısıyla toplumsal hayata geçirilme

si amaçlanır.

Son olarak diyebiliriz ki, kamusal alan / özel 

alan kavramları ile birlikte gündeme taşman 

inançların tatbik sahası tartışması, egemen güç 

olarak devletin kendisine ait gördüğü kamusal 

alanda azaltılmış bir İslami kimlik ve referans 

noktası kendisine bağlanmış bir ahlâki davranı

şı öngörmektedir. Fakat İslam, kendisinin sade

ce bir ahlâk felsefesi haline gelmesini kabul etm e

mekte; bir hayat tarzı olarak yaşama geçirilmesini 

“emretmektedir.” ■
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İHTİYAÇ FAZLASI KAVRAM: 
KAMUSAL ALAN

AHMET MERCAN

H iç kimsenin veya herkesin alanından 
bahsediyorsak, kamusal mekanı konu et- 

miş oluruz. Kimilerine göre devletin hiz
met verdiği alanları kapsayan, çoğunluğun görü

şüne göre, özel alanın dışında kalan her yeri kap
sayan mekan, kamusal alan olarak telakki edil
mektedir

“Kam usal alan, özel alan ayrımı gerekli bir 
ayrım mıdır" sorusunu öncelikle Müslüman zih

nin ortaya atması ve irdelemesi anlamlıdır. Batı 
tecrübesinin kendi serüveni içinde ortaya çıkan 

ayrımın anlaşılabilirliği din-devlet, akıl-vahiy iliş
kisinin yüzyıllara yayılan mücadelesi ile kavrana

bilir mahiyet taşımaktadır.Batı serüveninde kili
se-devlet çatışması ile ortaya çıkan epistemolojik 

kopuş, bilginin mahiyetini yeni mecraya döktü
ğünde, insan tanımı, dinin fonksiyonu farklı bir 
boyut kazanmaktaydı.

Bütüncül bakışın parçalanmasıyla zihinde 
özerk alanlarla yer bulan, din-devlet, birey-top- 
lum, ruh-beden, kamusal-özel alan v.b. ayrımları 

bilginin tek doğru olarak algının merkezine yer
leşmesiyle, hakikat tanımı da kökten sarsıldı. Po

zitivizmin yörüngesinde, her şeyin akılla tanım
landığı süreçte kilise dünyaya ait fonksiyonu dev

lete devrederek, kendi fiziki sınırlarına çekilip, se- 

küler hayattan gayri memnunları, kendine baş
vurduğunda, günah çıkartanları hayata kazandı

ran bir sivil toplum kuruluşu fonksiyonuna razı 
olmak zorunda kaldı. Devletin gövdesini aldığı ve 

bireyleştirme süreciyle kutsaldan kopardığı insa

nın parçalı ruh dünyasına, bilim in icazet verdiği 

oranda, tahsisli alanda hizmet vermek, kilisenin 
payı olarak tanımlandı.

Bireyin bedenini sahiplenen aşkm devlet, ka
musal alanın da sahibi olarak, insana ait doğru ve 
yanlışın tanımlayıcısı olma vasfıyla, homojen bir 
toplum için, dönüştürücü bir fonksiyon ifa etme
ye koyuldu. Hegelyen devlet, kiliseye ait kutsal

lık vasfını batı tecrübesinin taşıdığı, acı tarihi mi
ras nedeniyle üstlenmede zorluk çekmedi. Kamu
sal alanın düzenlenmesinde din özel alana has kı

lınırken, burjuva sınıfının dönüştürücü gücüyle 
kamusal alanın homojenleştirilmesi öngörüldü.

Devlet-birey çatışmasının kaçınılmazlığında 
devletin temsil eden burjuva ile karşı karşıya ge

len işçi ve kadın hareketleri, süreç içinde devletin 
zorunlu evrilmesi sonucu, farklı kimliklerle zen

ginleşen yeni bir kamusal alan ortaya çıktı. Farklı 
kimlikler, değişik aktörlerin yer aldığı bu alan, 

Habermas’ın tanımladığı homojen, tekdüze dev
let anlayışından, renkli ve kendiliğinden soft ge

çişleri ile sağlığını koruyan şenlikli sivil topluma 
ait hale geldi. Devletin tanımladığı alandan, dev

letin farklılıkların şikayetinde devreye girdiği, 
bekçi rolüne geçiş süreci, m odernitenin insanın 

m utluluk arayışına cevap veremediği ve keskin 
kalıplarını izafiyete terk edip post modern döne
m e yerini bırakmasıyla, tanımlar yeniden anlam  
kaybına uğradı.

Modem dönemin pozitivist karakteri flulaşma- 

ya, bilimin hakikati onaylama fonksiyonu mahcu-
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biyetle geri çekil- 
meye koyuldu- 
ğunda, eski moral 
değerlerin kamu- 
sal alanda görü- 
nüriüğü ortaya 
çık tı. Post m o
dem  dönemi, 
gövdelerin belir- 
sizleştiği, tanım 
ların kişiye has 
izafiyet taşıdığı, 
modernliğin ka
zananlarının ko
runarak tanım ı 
konmamış bir mutluluk arayışı olarak telakki et
mek mümkündür.

Hakim özne yerine, geri çekilmiş öznelerin 
kamusal alanda varolmasını öngören geniş payla
şıma rağmen, farklı kimlikleri nesne gören pozi- 
tivist anlayışın, dünyayı yeniden Küreselleşm e 
ideali ile, tüm dinleri Protestan kalıbına çekm e 
çabası ortaya çıkmaktadır. Aydınlanmadan Kü
reselleşmeye uzanan bu uzun süreçten Türkiye’ye 
döndüğümüzde, durumun iç açıcı olmadığını gör
mekte zorluk çekmeyiz. Türkiye’nin modernleş
me projesi batının pozitivist anlayışı ile ve de dev
letin yapay elit oluşturarak, bir nevi resmi burjuva 
eliyle tepeden ve cebri metotlarla ortaya konmuş
tur.

Batının yaşadığı sancıları, iç çekişleri yaşam
dan, tamamen şabloncu ve tüketici boyutuyla ek
lemlenme düzeyinde ortaya çıkan modernleşme
nin en çarpıcı fotoğrafını Ankara’da Kızılay mey
danından köylülerin geçmesinin yasaklanışı orta
ya koymaktadır. Laikliğin, yoruma açık bırakma
yacak en katı biçimiyle, mecrasından koparıp uy
gulamaya koyma ve semboller üzerine acımasızca 
yüklenme, batıcı elitin devlet erkini kullanmala
rından kaynaklanmaktadır.

Şekilci batıcı elit 1930’larm Avrupasma kilit
lendiğinden iktidar alanı gördüğü kamusal alanı 
sivil topluma bırakmamak için, başta yargı olmak 
üzere ve eline geçirdiği her enstrümanı, hakikat 
iddiasına sahip kutsal devlet adına, savunma için 
kullanma yoluna gitmektedir,

Resmi ideoloji kendini muhalifleriyle eşit gör

mek istememek
tedir. Sivilleşme
den, devlet im
kanlarını kaybe
deceği için, 
k o r k m a k t a -  
dır.Varlığını tar
tışmaya, yoruma 
ve eşit yarışa 
açam ayan Ke
malizm, devlet 
içinde iktidarını 
sürdürmek adına 
kamusal alanın 
sahibi oldukları

nı dayatmaktadır. Vatandaşların nasıl düşünece
ğinden, ne kadar inanacağından, ne giyeceğinden 
kendilerini yetkili gören bu kesim, devletin zırhı
nın altından verdiği mücadele ile M. Kemal ile, il
gisi olmayan, dünya gerçeklerinden kopuk, bir 
ideolojik mücadele vererek, her tür alanda ayrım
cılık yoluyla, ülkenin potansiyel gücünün ortaya 
çıkışını engellemektedirler.

Özel alan nitelenmesi ile hapsedilen değerle

rin, kamusal alanı kolaylaştıran toplumun ilişki 

sirkülasyonunda sağlıklı bağı oluşturan olgular 

oluşu bir yana, böyle bir dayatmanın tanrılık iddi
ası taşımakta ve insanın seçimi üzerinde, iradesini 

yok etme açısından bir işlev üstlenmektedir.

İnsan, yapısı gereği, parçalanmış zihinle yaşa

dığında iki yüzlü bir anlayışla yaşamak gibi zorun

luluğun içine atılmış olacak. Özel alandaki bir de

ğerin vestiyere asılarak, kamusal alana çıkılması 

istenmektedir. Bu durum paranoya ile izah edile

bilecek sonuçlara açıktır.

Müslüman tasavvuru tek eksenli algısal yapıya 

sahiptir. Olumlu olanın, hayır taşıyanın özel ve 

kamusal ayrıma tabii tutulmadan, içselleştirilmiş 
olarak taşınmasından yanadır. Kişilik parçalan

masının söz konusu olmadığı bu anlayışta yine, şer 
olanın her ortamda bertaraf edilmesinden yana

dır. Mahremiyeti mekanla sınırlamayan İslam ta

savvuru, kamusal içinde bir özel boyut öngörür. 

İki ayrı hakikat tanımı m üm kün değilse; iki ayrı 

alandan bahsetmek inanan zihin için imkanlı ol

masa gerek. ■
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MUSLUMANLARA OZGU 
BİR KAMUSALLIK FİKRİ

DİLAVER DEMİRAĞ
Konuşan: Serdar T  AB ANOĞLU

S. Tabanoğlu: “K a
musal alan", “özel alan" 
ayrımı düalist anlayışla 
yapılmış parçacı bir kate- 
gorizasyon biçimi olarak  
ortaya çıkıyor. Bu ayrım
da kamusal alanın huku
kuyla/ önerdiğiyle/ diliyle, 
özel alanınkiler birbirin
den farklı olarak ele alınır 
ve bu parçacı yaklaşımın 
bir sonucu olarak iki ala
nın birbirine karışamama- 
sı zorunluluğundan söz 
edilir. İkili/parçacı(düalist) zihniyet içerisinde anlo.m 
bulan bu ayrımı ortaya çıkaran, meşru kılan batı dü
şüncesindeki temel değerler nelerdir? Bir başka deyiş
le; kamusal ve özel alan ayrımı nasıl bir zihniyetin 
ürünüdür?

D . Demirağ: Ö ncelikle sorudaki ifadelerin 
meseleye yanlış bulduğum bir noktadan baktığı 
kanısındayım. Kamusal alan fikri bize ait olama
yan tümü ile batıdan ithal ve Müslümanlara dışar
dan enjekte edilmeye çalışılan zorlama bir fikir gi
bi algılanıyor. Oysa her toplum gibi Müslümanla
rın da kendilerine özgü bir kamusallık fikri vardır. 
Bu da 4. sorunuzda açmak kay d ıy la kısaca mah
rem alan mahrem olamayan alan biçiminde bir 
ayrıma tekabül eder.

Batıdaki kamusallık fikri ise dualiter (ikici) bir 
anlayış ile antagonistik (uzlaşmaz zıtlıklara daya
nan) bir biçimde kurgulanmış halde Grekleıe da

ha doğrusu A tin a ’ya 
kadar uzanan bir anla
yışa sahiptir. Batıdaki, 
kamusallık fikrinin şe
killenm esinde ikinci 
uğrak ise Romadır ve 
kamusallığın devlet ile 
ilişkilendirilm esi de 
burada başlamıştır. 
Modernite ise kamu
sallık fikrine kartezyen 
bir yorum katarak özel 
olanın kamusal olan
dan kesin hatlarla ay

rılmasına ve bunlar arasındaki her türlü geçirgen
liği yok saymaya yönelik kartezyen bir anlayış ile 
bunu şekillendirmiştir denebilir. Yani modern 
kamusallık fikri her ne kadar Greko-Rom en me
deniyetten beslenmişse de-ki dualiter düşüncesini 
büyük oranda Platon ve Aristo gibi akılcı filozof
lara ve onların mirasını sahiplenip kendine özgü 
biçimlendiren Çiçero vb Romalı filozoflara borç- 
ludur-buna asıl ruhunu katan Descartes olmuştur. 
Descartes’in ünlü düşünen özne ile düşünülen 
nesne ayrımı siyasal kurgulara da yansımış ve bu 
iki alan dualiter bir anlayış ile konumlandırılmış- 
tır.

Ancak kamusallık fikri ve kamusallığın dışın
da insanların başkalarına kapalı kabul ettiği bir 
özel alanının varlığı düşüncesi hemen hemen bü
tün şehir medeniyetlerinde olan bir anlayıştır. 
Tersine kamusal alanın özelleşmesi ve bunun so
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nucunda etkisizleşmesi modern batı ile olanaklı 
olmuştur ve bu nedenle bugün batı dünyasında si
yaset içeriksizleşerek tümü ile şova dönüşmüş
tür.Bu ikisi arasındaki karşılıklı mesafe ve gerili
min ortadan kalkması ise liberal demokrasilerin 
yumuşak bir totaliterliğe dönüşmesine yol açmış, 
birey ile devlet arasındaki her türlü tamponun or
tadan kalkmasına neden olmuştur.

Kamusallık fikrinin bizim devletin baskıcı zih- 
niyetince damgalanması ya da ona ilişkin yorum
ların tümü ile batılı bir anlayışa dayandırılması 
nedeni ile kamusallığı dışlamak ise bizi birey ile si
yasal erk arşındaki her türlü tamponu kaldırmak 
gibi bir sonuçla karşı karşıya bırakır ki bu da tota
litarizm ya da faşizm gibi baskıcı rejimlere daveti
ye çıkarmak anlamına gelir. Bence sorun kamu- 
sallıkta değil, onun içeriğinin dolduruluş biçim in
de, günümüzde kamusallık ya özelleşerek ya da tü
mü ile devlet hakimiyetine bırakılarak zayıflatılı
yor, bizim yapmamız gereken kamusallık fikrini 
terketmek değil oranın tam anlamı ile özgürleşe
bilmesini ve siyasal anlamda çoğullaşmasım sağla
mak olmalı. A ncak o zaman müslümanlar için ka
musallık baskıcı olmaktan çıkar.

S .T : Kam usal alan, kullanımda İcamu ile, resmi 
olanla ve devletle özdeşleştirilmektedir. Fakat sanıla
nın aksine kamusal alanın bizzat kişiye ait alan oldu
ğunu söyleyen düşünürler de vardır. H atta düşünür 
sayısı kadar kamusal alan tarifi vardır denilebilir. B a
tı düşüncesinde l<amusal alan tanımı konusunda bir 
mutabıklık da  sö£ konusu değildir. Buna rağmen ege
men sistemler, özelde de seçkinci elit, kamusal alan  
kavramına sıkça başvursa da bu kavramı ve alanı ta- 
nımlamamakta, -işlevselliğini ve kendi açısından kul
lanışlılığını arttırmak niyetiyle olsa gerek- tam tersine 
tanımsız bırakmaya gayret göstermektedir.

Bu muğlaklık; daha doğrusu kavram a ilişkin fa rk
lı anlayışlar ve dahası tanımlamama eğilimi nereden  
kaynaklanmaktadır ve bu durumun hem insanlar hem  
de siyasi sistemler üzerindeki sonuçları ne olmuştur?

D .D : Sorunuzdaki kamusallığın devlet ile öz
deş sayılması fikri, en aşırı haline sanırım bizim 
bürokratik oligarşimizin ve onların temsilcisi ko
numundaki Cumhurbaşkanın elinde ulaşmış gö
züküyor. A ncak kamusallığın devlet ile bu denli 
özdeş kılınması modem ulus devlete özellikle de 
Fransız İhtilaline çok şey borçlu olsa gerek. Kamu

sallık daha doğrusu kamusal alan konusunda pek 
çok tarifin olması da doğal. Çünkü siyasalın doğa
sı gereği böylesi bir çoğulluğa elverişli olması ge
rekir diye düşünüyorum. Fakat kamusal alnın kişi
ye ait olduğunu söylemek-kişisel taleplerin dillen- 
dirilmesini kast etmiyorum, tersine kamusal saha 
tam da böylesi bir genişlemeye sahne olmalı- ka
musallık fikrini en az Sezer kadar çarpıtmak de
mektir. Başörtüsünü kişisel ve özel alana ait bir 
kisve sayarak, ya da belli bir siyasal görüşün sim
gesi olarak kabul ederek onu dışlamaya kalkmak 
nasıl kamusallıktan h iç bir şey anlamayan totali
ter bir zihniyetin yansıması ise , kamusalı kişisel
leştirmek de o denli totaliter kılmak anlamına ge
lir. Kişisel olanın kamusal sahada görünürleşmesi 
başka bir şeydir ve bu görünürlük ile orada talep
lerini dillendirmek farklı bir olgudur, kamusalı k i
şisel ile özdeş kılmak başka bir şeydir. Kamusal do
ğası gereği kişisel olanın dışında konumlanmış ko
lektif bir sahaya işaret eder.

Yinelemek durumundayım ama gerekli, sorun 
kamusallıkta değil, sorun bizim devletin zaman za
man faşizan bir biçime bile bürünen tekelci ve ya
sakçı zihniyet yapısında. Dolayısıyla pire uğruna 
yorgan yakarak bizim için yegane özgürleşme şan
sını taşıyan kamusallığı dışlayıp burayı tümü ile 
özel olana açmak, özel alanı tümü ile (devlet gibi) 
kamusala açmak gibidir. Devlet despotizmine so
nuna dek karşı koyalım, ama onun karşısındaki 
yegane özgürlük alanımız olan kamusallığı boğma
ya, dışlamaya da çalışmayalım. Biz bunda hoşlan- 
sak da hoşlanmasak da özel olan ile kamusal olan 
arasındaki gerilimi (toplumsal gerginlik anlamın
da değil) korumamız gerektiğini düşünüyorum. 
Bunu yaparak kamusallığı güçlendirmek bana gö
re en önemli çıkış yolumuz.

Ulus devletlerin güçlü bir kamusallık ve şova 
dönüşmemiş gerçek bir siyasetten daha doğrusu 
politikadan hoşlanmayışları, daha ötesi pan-kapi- 
talizm nedeni ile kamusallığın ortadan kalkma 
noktasına gelecek denli zayıflaması nedeni ile ka
musallık konusunda net bir fikir geliştirmemiz 
zorlaşıyor. A ncak tüm zorluklarına rağmen çok 
basit bir kamusallık tarifi yapılabilir ve bunun da 
üzerinde uzlaşılabilir sanırım. En basit tanımı ile 
kamusallık halka açık olandır. Dolayısıyla doğası 
gereği ev dışındaki toplumsal yaşantımızın geçtiği 
yerdir. Bu noktadan hareketle pek çok tanım ya-
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pılabilir ve bu tanımlar için
de benim yaptığım gibi ka
musal olanı siyasal/politik 
olanla irtibatlandırılabilir de.
O  zaman da kamusal sahada 
her tür siyasal simgenin görü
nürlüğü, dolaşımı meşru gö
rülür.

A ncak bugün kamusallı- 
ğın özelleşerek zayıflatılması 
ve özel olanla aralarındaki 
ayrımın muğlaklaştırılması, 
katılım cı nitelik taşıyan ger
çek bir yurttaşlar demokrasi
sinin oluşmasını engelliyor 
ve daha önce de belirttiğim 
gibi sonuçta liberal demokra
siler giderek daha fazla totali
ter bir biçim kazanıyorlar.

S .T :  Gündem deki YÖ K, 
m eslek liseleri tartışmaları ve 
akabinde yaşanan 29 Ekim resepsiyon krizi ile son 
olarak başörtülü bir sanığın Yargıtay’daki duruşma
dan atılması olayları arasında, "kamusal alan" bağla
mı içerisinde değerlendirirsek ne gibi bağlantılar var? 
Bununla birlikte Türkiye’de düşünce, siyaset ve sos
yal hayat içerisinde etkinleşen Islamileşmenin bu ya-, 
şanan gerginliklerdeki rolü nedir?

D .D : Bana göre hiçbir ilişkisi yok. Çünkü ben 
kamusallıktan devlete ait olan alanı değil, yurttaş
lara ait olan alanı anlıyorum. Ama kamusallık ta
nım ının içine devlete ait alanlar tanımı da soku
labilir, o zaman da ayrımın da başka bir biçimde 
kurulup, kamusal sahanın sadece bu sahada görev 
yapanlar yani devlet görevlileri ile sınırlandırıla
bilir. Bu noktada devlet görevlisinin görevini ta
rafsızlıkla yerine getirmesi ilkesi nedeni ile devlet 
görevlilerinin, inancını, etnik mensubiyetini ya 
da siyasal kanılarını ima edecek bir işaret taşıma
larının engellenmesi de talep edilebilir. Fakat o 
zaman da bu yasağın öğrencileri ve milletvekili eş
lerini, mahkemedeki sanıkları kapsaması bir tu
tarsızlıktır. Ancak T C ’nin derdi bu değil. T C  ka
musal sahayı tümü ile kendisi belirlemek istiyor 
ve burada kendi nezdinde meşru olmayan en kü
çük bir farka dahi izin vermeyen totaliter bir an
layış güdüyor. A çık ki devlet İslami görünürlük

ten son derece rahatsız ve bu
nu kendisi için bir otorite so
runu olarak görüyor. Devle
tin başörtüsü konusundaki bu 
paranoyak tavrının gerisinde 
siyasal kaygılardan daha çok 
kendi tek biçim ci modernlik 
anlayışı yatıyor. Yani devlet 
Islami görünürlüğün bir sem
bolü olarak başörtüsünü ken
di bekası bakımından bir teh
dit olarak algılamakla kalmı- 
yor-ki aslında devlet bürok
rasisi de biliyor ki böyle bir 
tehdit en azından kısa vade
de olası değil-aynı zamanda 
bunu kendi otoritesine bir 
meydan okuma olarak da gö
rüyor. Devlet için başörtüsü 
kendi kurguladığı batılı sim
geler üzerine kurulmuş bulu
nan modernleşmesinin reddi 

anlamına geliyor. Dolaysıyla bunun onun batılı 
olma iddiasına halel gelmesi anlamına geliyor. 
Baskıcı tutumun ardında böylesi bir ikili beka 
problemi yatıyor. İslam görünürlüğünü çoğalttık
ça ve hayatın içinde daha çok mevzi elde ettikçe 
devletin de beka krizi daha çok şiddetlenecek ve 
her defasında yeni bahaneler ile bu mevzilere sal
dırmayı deneyecektir. Devlet şu anda İslamı baskı 
altında tutarak onu siyasal hayattan olabildiğince 
dışlayarak onu gerileteceğini düşünüyor. Bu stra
te jinin işe yaramadığı da söylenemez. Dolayısıyla 
devlet islami görünürlüğü püskürtene kadar kendi 
ele geçirdiği alanlarda İslami olanı hep yasaklama 
yoluna gidecektir. Tüm bu göstergeler aslında 
devletin kamusallığı ne denli çarpıttığının, kamu
sal alanı yurttaşlardan dışlayarak, onlara kapata
rak ne denli yoğun bir biçimde işgal ettiğini, da
hası bu alanı tekelci bir anlayış içerisinde nasıl tek 
yönlü bir anlayışla biçimlendirdiğini ortaya koyu
yor. Oysaki hukuk düzenine dayalı bir demokrasi 
de yapılacak olan bu alanı siyasal farklılıklara ka
patmak, bu alanı tekelci bir anlayış ile biçim len
dirmek değil, burada belli bir düşüncenin, akımın, 
inancın ya da etnisitenin tek başına varolup, di
ğerlerini bu alandan dışlamasına izin vermemek 
olmalıydı, Demokrasinin de, siyasal anlamı ile la-

Haşan Aycın, âsâ
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ildiğinde anlamı budur. Dolayısıyla T C ’nin ne la
ik ne de demokratik olmadığı bir kez daha ortaya 
çıkıyor.

G elelim  sorunu kamusallık ile irtibatlanması 
olgusuna, başta da vurguladığım gibi bu devletin 
kamusallığı çarpıtmasından kaynaklanıyor. Deni- 
liyor ki başörtüsü siyasal bir simge dolayısı ile ka
musal sahada yer alamaz. Ö ncelikle bu mantığın 
ileri sonuçlarının eğer dış engeller olmasa çok da
ha ileriye giderek işi sokakta dahi başörtüsü ile ge
zilmesini yasaklamaya vardırabilir. A ncak bunun 
için şu anda konjonktür uygun değil. Hem içerde 
hem de dışarıda engeller var.

İşin doğrusu ise diyelim ki başörtüsü siyasal bir 
simge. Tam  da böyle olduğu için kamusal sahada 
görünürlük kazanması son derece meşrudur. Çün
kü kamusal alan doğası gereği siyasal olana da 
açıktır. V e orada görünürlük kazanmasından daha 
doğal bir şey olamaz. Kaldı ki başörtüsü doğası ge
reği kamusal bir giysi. Çünkü mahrem yani özel 
alana ait olan kadın, örtünerek mahrem olmaktan 
çıkıyor ve kamusal bir varlık haline gelerek erkek
ler ile eşitleniyor.

S .T : Kamusal alan nitelemesini “belirleyen" ola
rak kabul etmeyen, olayları ve kendini bu sınıflandır
maların gözüyle okumayan, diğer deyişle bu ikilinin 
içindeki kasıtlılığı ve ideolojiyi kabul etmeyen Müslü
man zihnin önünde, farklı bir paradigmanın şekillen
dirdiği ve kendi paradigmasının bununla "uyuşmadı
ğı” bir ortamda seçenek olarak neler gözüküyor?

Müslüman zihnin, bir kamusal alan ve özel alan 
tanımı yaparak devletin kamusal alan ve özel alan te
amüllerini sorgulamasını bir çözüm yolu olarak görü
yor musunuz?

Sizce “l<amusal alan" - “özel alan" anlayışlarına 
l<arşı sahih bir duruş ortaya koyabilmesinin ipuçları 
neler olabilir?

D .D : Başta da belirttiğim gibi Müslüman zih
niyetin bir kamusallık ve kamusal alan fikri içer
mediğin düşünmek yanlış bir algılama bence. Bu 
kavramların içeriğinin batılı modernlik anlayışı 
ile doldurulmasına karşı çıkılabilir ve denilebilir 
ki ben bu kavramlara kendi düşünce, medeniyet 
birikimi sonucu ürettiğim kendi kavramsallaşma 
ile yaklaşacağım buna hiçbir itiraz mümkün değil. 
Ama burada da sorun bu tanıma diğerlerini ikna 
etmektir. İşte İslami hareket için de sorun burada

başlıyor. İslami hareketin modernlikle ilgili tüm 
paradigmatik birikimi elinin tersi ile itip kendine 
özgü bir anlayışla içeriğini yeniden oluşturma ça
bası ne yazık ki ne diğerlerince, ne de egemenler
ce meşru görülmüyor. Oysa bundan daha doğal bir 
şey olamaz. Gerçektende modemitenin tüm içeri
ği batının damgasını taşır ve onun alışkanlıkları 
ile şekillenmiştir. İslamcılık ta burada devreye gi
rer ve modernleşmenin illaki batılı bir form altın
da yürütülmesini zorunluluk olamadığını, mo
dernliğin illaki bir medeniyetin damgasın taşımak 
zorunda olmadığını, çağdaş olmak anlamında mo
dernliğin içeriğinin İslam tarafından yeniden ta
nımlanması ve belirlenmesi kaydı ile farklı bir 
modernlik seçeneğinin mümkün olduğunu ortaya 
koyma çabası olarak ortaya çıkar. Bu gün yaşanan 
çatışmaların da arkaplanmda bu yatıyor. İslamcı
lar batı dışı modernlik tecrübesini ortaya koymak, 
bunu örneklemek istiyor (niyet olarak)ancak batı 
sistemi, A BD  derin devleti, Küresel egemenler vb 
aktörler bunu kendi varoluşlarına yönelik bir teh
dit olarak algılıyorlar. Bu koalisyona Batı ve A BD  
sağını da ekleyebiliriz. Bizdeki derin devletin ya 
da bürokratik oligarşinin de fütursuzluğunu besle
yen bu konjonktür işin bir ucu bu. Ama diğer uç
ta ise İslami kesimin kendi dışındaki muhaliflerle . 
ittifak kurmakta ve niyetlerini sadece kendi yolla
rını çizmekten ibaret olduğunu anlatmakta sorun
ları var. Bunun nedeni ise anakronik dil ve zihni
yet yapısı. Diyebilirim ki sorun bugünkü İslami 
hareketin kalkış noktasını oluşturan medeniyet 
birikimi ile çağın ruhunun uyumsuzluğu. Bu çağın 
ruhu sonuçta bütün eksiklikleriyle de olsa özgür
leşmeye adanmış bir ruh. Bunun kısaca hiyerarşik 
belirlenimlerden temizlenmek olduğunu da söyle
yebiliriz. Oysa ki İslam medeniyeti yaş, cinsiyet ve 
bilgiye dek bir dizi hiyerarşiye ve disipline edici 
meşru bir otoriteye dayanmakta. Bunları bu çağa 
aktardığınız zaman ister istemez çağın ruhu ile 
uyumsuzluk sorunu yaşanmakta. Diğer boyutlara 
gelince, modern toplumsal yapı sonuçta kapitalist 
işbölümü sonucu ayrışmış, parçalı bir yapıdır. Oy
sa ki İslam bütünsel bir toplumsal yapının içinde 
şekillendi ve böyle bir toplum yapısı öngörmekte
dir. Şimdi bu denli parçalanmış kertelere bölün
müş bir toplumda siz ortaçağın bütüncü toplumsal 
yapısını yeniden inşa etmeye çalışırsanız bu sizin 
niyetiniz bunun tamamı ile dışında olsa bile, tota-
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liter sonuçlara yol açacaktır. İkincisi modernlik 
kamusal alanda her türlü eğilimin serbestçe dola
şımda olmasını bunları rölatif, yani meşru bir b i
çimde varolan kanaatlerden ibaret görerek çö
zümlemiştir. Oysa İslam doğası gereği kendini ha
kikatin merkezinde konumlar ve hakikatin meşru 
temsilini kendinde görür, yani bugünün mantığı 
ile tanımlarsak İslam “tekelci” bir bakış açısına sa
hiptir. Görüldüğü gibi modern dünya ile İslam 
arasında bir epistemik uyumsuzluk, bir doku uyuş
mazlığı mevcut. Bu duruma siz bir de İktidar ola
rak toplumu belirleme, dönüştürme talebiniz ekle
diğinde ister istemez bir çatışmanın, bir gerilimin 
doğması kaçınılmazlaşıyor. Peki ne olacak bu ça
tışmanın uzun erimde devam etmesi olanaklı de
ğil. Ya bugünkü dünya İslamm kendi özgü varolu
şunu meşruluğunu tanıyacak, ya da İslam kendini 
bu dünyanın dili ile tanımlayacak. Şu anda bunla
rın her ikisi de zor gözüküyor, ama başka da bir ç ı
kış yolu gözükmüyor, bu noktada her iki tarafta da

tercümanlara ihtiyaç var bu tercümanlar ile sis
temler arasındaki ortak alanlar bulunarak, İslami 
kesim kendini muhalif cepheye anlatmak duru
munda. Bu oluştuğunda ve batıdaki muhalif güç
lerce kamuoyundaki İslam imajı düzeltildiğinde 
bunu buraya da yansımaları olacaktır kanısında
yım, o zaman konjonktürü fırsat bilerek her türlü 
demokratik talebi bastıran T C ’de dünya gözünde 
sıkışacak ve açılım yapmak zorunda kalacaktır. 
A ncak İslâmm temsili Hamas, İslami Cihad ya da 
El Kaide olarak kaldıkça İslami Hareket açılım 
yapmakta zorlanacaktır. Aslında Batı dışı m o
dernlik anlayışın geçek kılmaya en büyük aday 
olan İslamm temsilinin bunlar üzerinden yapılı
yor olması ve İslam im ajının bunlarla belirlenme
si sözünü ettiğim red cephesinin en büyük arzusu, 
onların en büyük kabusu özgüvenli, açılıma yapa
bilen ve farklı bir dünyanın olanakları üzerine ka
fa yoran bir İslamdır. Kısacası Müslümanlara çok 
iş düşüyor. s

Kamusal Meşruiyetin Kaynağı Halktır
Ahm et Kekeç

Topluma ait olması gereken mekanları devlete 
ait sayan ve bu mekanları yasaklarla donatan 
devletlunun, halktan bağımsız, bir tür “k u rta 
rılm ış  b ö l g e ” ihdas etmeye çalıştığı vakıa.

Kamusal alanın tarifi belli oysa: Özel olma
yan alanlardır. Ki, dünyanın her yerinde, özel 
mülk kapsamına girmeyen alanlar; yani cadde
ler, sokaklar, parklar, ormanlar, okullar, hastane
ler, mahkemeler ve sair resmî daireler kamusal 
alan sayılır.

Peki k a m u s a l  a la n  neresi? Bu alanı kim, 
neye (hangi ideolojiye, hangi düşünceye, hangi 
hukuka) göre tayin ediyor?

Elimizde, kamusal alanı tayin eden bir tecrü
be, bir ilkeler manzumesi mi var? Varsa, bu ilke
ler meşruiyetini nereden alıyor? Bir dinden mi, 
bir öğretiden mi, bir felsefeden mi, bir “izm”den 
mi, bir paradigmadan mı?

Meşruiyetini “hukuk”tan ve çoğulcu kültür
den almayan, üstelik kamuya kapalı bir varlığın 
kamusallığından sözetmek ne kadar doğrudur? 
Kamusallığı tayin eden “k a m u ”ysa, yani halk
sa, “k a m u s a l  m e ş r u i y e t i n ” kaynağı da halk 
olmak durumundadır.

“Kamusallık”, oysa, bir muhkem-i kaziyye 
olarak görülüyor. Kamusal alan dediğimiz bozu
lamaz, dokunulamaz, değiştirilemez, yeniden 
düzenlenemez, üzerinde çalışma yapılamaz bir 
şeyse, yasakların hangi (otoriter) düşünceye isti- 
nad ettiğini anlayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti 
laik, demokratik hukuk devletiyse, yasakların is
tinadı, keyfi yargı kararları değil, hukuk olmalı
dır. Yaşadığımız tecrübeden de anlıyoruz ki, ka
musal alandan sözedenler, farkında olmadan 
kutsal bir alandan sözediyorlar.

Kutsalı belirleyen nasslardır oysa.
Peki, demokrasilerde “n a s s ’lar ve “d o g 

m a l a r  olabilir mi? Nasslar ve dogmaların belir
lediği bir “demokrasi”, demokrasi olabilir mi?

Asıl cevap bulmamız gereken soru şu:
K a m u  k im d ir?
Bu soruyu, öncelikle resepsiyon yasakçısı 

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer, 
“değiştirilemez hükümlümler” irad ederek kendi
lerini yasama organı yerine koyan Anayasa 
Mahkemesi’nin değerli üyeleri ve inanç özgürlü
ğüne ilişkin talepleri “inatlaşma” olarak yorum
layan “bağımsız” (!) Türk aydını cevaplamalıdır.
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FERHAT KENTSU

D emokrasi gibi sosyal olgu ve süreçler ko
nusunda hiçbir zaman fikir birliğine varı
lamayacağının öncelikle altını çizmek 

gerekiyor. Bunun en az iki nedeni bulunmaktadır. 
Birincisi, bu olgu ve süreçler, zaman ve mekan, di
ğer bir deyişle tarih ve coğrafya boyutlarına bağlı 
olarak büyük değişiklik gösterir, dinamiktir. İk in
cisi, bunlar insan düşüncesinin ürünü oldukları ve 
dogma niteliği taşımadıkları için, aynı zaman ve 
mekanda bile farklı anlaşılmaya ve yorumlanmaya 
açıktır.

Böyle olunca, demokrasi ve laiklik gibi kurum- 
ların, üzerinde herkesçe ittifak edilen statik bir te
orik çerçeve ve uygulama biçim ini bulmak müm
kün değildir. Kesin sınırlarını çizmek, düşünceyi 
sınırlandırmak olur, bu da söz konusu kurumların 
varlık nedenine aykırıdır. Böyle olunca doğal ola
rak demokrasi konusunda görüş birliğine varılma
sı beklenmemelidir. Chalmers’ın belirttiği gibi, 
önermeler ve onları şekillendiren kavramlar, ken
dilerini şekillendiren teorinin dili kesin ve bilgi 
verici olduğu ölçüde kesin ve bilgi verici olabilir: 

“Mesela Newtoncu kütle kavramının, demok
rasi kavramından diyelim, daha kesin bir anlama 
sahip bulunduğunda uzlaşılacağım düşünüyorum; 
ilkinin anlamının nisbeten kesin olmasının nede
ni, kavramın kesin, planlı bir teoride özgül ve iyi- 
belirlenmiş bir rol oynamasmdandır. Aksine ‘de
mokrasi’ kavramının yeraldığı teoriler, dile düş
müş şekilde bulanık ve çeşit çeşittir.”1

Nitekim demokrasi kavramının içeriği zaman 
içinde aşama aşama değişip “genişlemiştir”. Sosya

list gelenek demokrasiyi “halk gücü” (popüler po
wer) anlamında yorumlar ve halkın ekseriyetinin 
çıkarlarına öncelik verilmesini isterken, liberal 
gelenek demokrasiyi, “temsilcilerin açık seçimler
le belirlenmesi ve görüş belirtme hürriyeti gibi 
haklara sahip olunması” olarak görmektedir.2 Ya
ni tanımlar birbirini tutmamaktadır.

Buna karşılık Le Bon’a göre demokrasi, gücü
nü savunulabilir olmasından değil, eleştirilemeye- 
cek kadar güçlü bir “inanç” sistemi ve dogma ol
masından almaktadır. Ayrıca o, demokrasinin O r
ta Çağlardaki inançlar gibi bir nevi hurafe oldu
ğunu ima eder: “Felsefi açıdan kitlelerin hakim i
yeti dogması, O rta Çağ’lardaki dinî dogmalar ka
dar az savunulabilirler Buna rağmen bu dogma, 
bugün mutlak bir güce sahiptir ve üzerine varıla
maz durumdadır.”3. Maurice Duverger daha ileri 
gider, “halkın halk tarafından yönetimi”nin “bir 
düş ve kelime oyunundan başka bir şey olmadığı
n ı” söyler ve ekler: “Halkın halk tarafından yöne
tildiğini söylemek, hiçbir şey söylememektir.” 
Devlet biçim lerini sınıflandıran Eflatun ise, de
mokrasiyi ikinci derecede kötü, yani en kötüden 
iyi saymıştır. O na göre demokrasi, “çokluk ve çe
şitlilik anarşisinin hoşa giden bir biçim i ve eşit 
olanlarla eşit olmayanların tuhaf bir eşitliği”dir.4

En büyük demokrasi teorisyeni Jean-Jacques 
Rousseau ise, gerçek demokrasinin asla var olma
yacağını savunur:

“Terim i, kelim enin gerçek anlamıyla ele alır
sak, gerçek demokrasi asla var olmamıştır, bundan 
sonra da olmayacaktır, çoğunluğun yönetmesi ve
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yönetilmesi doğal düzene aykırıdır.”5
Buna karşılık, demokrasi adına diktatörlük ku- 

rulması sık rastlanan bir durumdur. Mustafa Erdo
ğan’ın ifadesiyle, iktidarın kaynağının halk veya 
millet olarak gösterilmesi, zannedildiğinin aksine 
devleti keyfi davranmaya itebilir:

“Halkın rıza ve onayının devlet iktidarını meş
rulaştırdığı kabul edilirse, halka dayanan bir ikti
darın istediği her şeyi yapması meşru gösterilebi
lir. Bu, çoğunluk diktatörlüğünün haklı gösteril
mesidir. Demokratik bir diktatörlüğün, böyle ol
mayana göre daha tehlikeli olacağı bile söylenebi
lir. Çünkü demokratik niteliği onun eleştirilmesi
ni zorlaştırır.”6

Kuşkusuz bu tehlikenin farkına yeni varılmı
yor. Tocqueville, hürriyete yönelen tehdidin, de
mokrasilerde bir monarşiden veya bir aristokrasi
den daha gerçek bir potansiyele sahip olduğunu 
ileri sürmüştü. O na göre, bir kralın otoritesi tama
men maddidir (fizikîdir) ve tebaanın hareketleri
ni onun özel iradesini dize getirmeksizin denetler; 
fakat halk çoğunluğu aynı anda hem maddi, hem 
de ahlâkî/psikolojik bir iktidarı elde bulundurur; 
insanların hareketleri üzerinde olduğu kadar onla
rın iradeleri üzerinde de etkilidir ve sadece açıkça 
muhalefet edenleri baskı altına almaz, aynı za
manda toplum genelinden farklı olanları da baskı 
altında tutar. Tocqueville’e göre, demokratik des
potizm daha yaygın ve daha yumuşak olacaktır; 
insanlara işkence etmeksizin onları alçaltacaktır.7 
Bunun, insafsızlığın en sofistike ve baş edilmesi 
güç biçim i olduğu kuşkusuzdur.

Ö te yandan John Stuart Mili de yönetim biçi
minin tiranlıktan halkın kendi kendini yönetme
sine tekâmül etmesiyle hürriyet meselesinin çözü
me kavuşacağının bir yanılsama olduğunu göster
miştir. Tocqueville gibi o da bireyin sosyal uran
lığı yaşayabileceğini görür, çünkü sosyal tiranlık 
“hayatın ayrıntılarına nüfuz etmek ve ruhun ken
disini köleleştirmekle” pek az kaçış yolu bırakır. 
Ebenstein, M ill’in görüşlerini şu şekilde aktarır:

... ‘Biri hariç, bütün insanlık aynı kanaatte ol
salar ve yalnızca bir kişi zıt kanaate sahip olsa, in
sanlık bu insanı susturmakta haklı olamaz, tıpkı 
onun iktidarı ele geçirdiğinde insanlığı susturma
sının haklılaştırılamayacağı gibi.’ Ortodoks olma
yan kanaati susturmak, sadece yanlış değil, aynı 
zamanda zararlıdır; çünkü insanlığın elinden bir

Haşan Aycın, âsâ

fırsatı gasp eder; bu fırsat hakikat olması, doğru ol
ması veya kısmen doğru olması mümkün olan dü
şüncelerle insanlığın tanışabilmesidir. ‘Tartışma
nın her susturuluşu bir yanılmazlık varsayımı
dır.’”»

Demokrasinin diktatörlüğe dönüşebileceğine 
veya yol açabileceğine yukarıda değinilmişti. Ko
nuyla ilgili olarak Ebenstein’in söyledikleri de ya
bana atılamaz:

“Demokratlar, demokrasinin insan icatlarının 
içinde bir istisna olduğunu, böyle olduğu için de 
bütün noksanlardan arınmış olduğunu iddia et
medikçe, demokrasinin bünyevî olduğu kadar arı
zî zaafları da olduğunun bilincinde olmalıdırlar. 
Eğer Eflatun demokrasinin ‘çokluk ve çeşitlilik 
anarşisinin hoşa giden bir biçim i olduğunu ve eşit 
olanlarla eşit olmayanların tuhaf bir eşitliği’ oldu
ğunu iddia ediyorsa, bu tezinin tamamen yanlış 
olduğunu kim söyleyebilir? Demokrasinin kıvrak 
çeşitliliği ve yaratıcı pluralizmi onun görkemidir, 
ama üyeleri sadece haklar ve hürriyetlere sahip bi
reyler olmayıp aynı zamanda görevler ve mecburi
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yetlerle yüklü toplumsal varlıklar olduklarını 
unuttuklarında, bu çeşitlilik ve pluralizm bir çürü- 
me ve çözülme yolu haline gelir. Aynı şekilde, de
mokratik yurttaşların güdülmek istemeyişleri de
mokratik hayatiyetin kaynağıdır; ama bu dikbaşlı- 
lık ileri götürülüp de isteyen istediğini seçerse, 
eğer dürüst ve yeterli önderler yönetmekten 
men edilirse, dürüstlükten uzak demagoglar 
onların yerlerini alır. Bilhassa yirminci yüzyıl
daki demokrasilerin kaderi göstermiştir ki, 
Eflatun’un de
mokrasiyi, de
mokratik insa
nı eleştirmesi de
mokratik hayatın gerçek
çi olmayan bir eleştirisi değil, hiçbir 
demokratın gözden kaçırmaması 
gereken anlamlı uyarılardır.”9

Gerçekten de, hem Hitler gibi 
isimler demokratik yöntem lerle 
kendi diktatörlüklerini kurmuşlar, 
hem de bir çok askere diktatörlük 
demokrasiyi koruma ve kollama ge
rekçesiyle seçilmiş insanları bu hak
larından mahrum etmiştir. Bu, de
mokrasinin ne kadar kırılgan oldu
ğunu ve kendi bünyesinde çok bü
yük bir insafsızlık potansiyeli taşıdığını göster
mektedir.

Diğer yandan, B atı’daki demokratik sistem 
sosyo-ekonomik yapıdan ayrı düşünülemez. Bu 
açıdan bakıldığında, demokrasinin gerçekte bir 
aldatmacaya dönüştüğünü Chomsky şu şekilde 
açıklar:

“Özel sektörün gücü, seçme ve düşünce özgür
lüğüne sınırlamalar getirmekle kalmamış, aynı za
manda hükümetlerin manevra alanlarını da da
ral tmıştır.... Birleşik Devletler, gerek siyasi haya
tın yoksulluğu ve gerekse bireysel özgürlükleri 
devlet baskısından koruma hususunda sınır sayıla
bilecek bir noktadadır. Bir tek partisi, bu partinin 
de iki hizbi vardır ve bu tek parti, iş adamlarının 
partisidir.... İşçi sendikaları ve halkın siyasi katı
lımcılığının artmasını sağlayabilecek diğer kuru
luşlar, bilinçli bir şekilde pasifize edilmiştir. İde
olojik sistemin sınırlarını seçkinlerin çıkarları çiz
miştir. Seçimler, bir formalitenin yerine getiril
mesinden ibarettir.”10

Haşan Aycın, âsâ

Chomsky’nin belirttiği gibi, gerçekte tek parti 
vardır ve çoğulculuk denilen durum, bu tek parti
nin hiziplerinden ibarettir. Aslında bütün partiler 

resmi ideolojiyi savunur; bu ideolojiden 
farklı düşünceleri seslendirenler ise, 

parti kapatma şeklinde kendini 
gösteren insafsızca uygulamalarla 
karşı karşıya kalırlar ve genellikle 
seçme-seçilme hakkından ömür 

boyu mahrum bırakılırlar. Dolayı
sıyla da demokra
sinin bir artısı 
olarak öne sürü
len iktidarın şid

det kullanılmaksı
zın el değiştirmesinden 

söz edilemez. Düşünce hürriyeti ise, kimi zaman, 
Chomsky’nin ifadesiyle “şeytanlara özgü” 

bir karaktere bürünür:
“Konuşma özgürlüğünün pekiştirilme

si yolunda elde edilen kazanmaların içerisinden 
bazıları, ancak şeytanlara özgü olabilecek olayla
rın faillerinin savunmasından elde edilmiştir. M a
lum figürler, silahlar ve ateşe verilmiş bir haç ile 
gösteri yapan, zencilerin gömülmesini, Yahudile- 
rin İsrail’e gönderilmesini talep eden Ku Klux 
Klan’ın suçsuz olduğu görüşünü dile getiren Yük
sek Mahkeme, bu insanların hareketleriyle kendi
lerini ifade ettiklerine, ülkede fikir özgürlüğü 
mevcut olduğundan ortada bir mesele bulunmadı
ğına karar vermiştir.”11

Pratikte zenginlerin ve nüfuzluların seçilme, 
sıradan halkın ise sadece seçme hürriyeti vardır. 
Konuyla ilgili olarak Şeriati şunu söyler:

“İnsanlık, liberalizme vararak, kurtuluşunun 
anahtarı diye, teokrasi yerine demokrasiyi kabul 
etti. Bu kez, demokrasinin teokrasi kadar aldatıcı 
olduğu, zalim bir kapitalizmin kucağına düştü.”12 

Ö te yandan, birçok yerde demokrasinin, Du- 
verger’nin ifadesiyle “seçimle gelen krallar” üret
tiği bir gerçektir. Rousseau’ya göre de gerçek de
mokrasi, Eski Yunan’da olduğu gibi her vatanda
şın yönetime doğrudan katıldığı sistemdir. Bugün 
temsili demokrasi adı verilen yönetim biçimine 
Rousseau “seçilmiş aristokrasi” adını verir.13 Bu 
duruma Le Bon şu şekilde işaret eder:

“Grup başkanı adı altında her memlekette bu
lunan liderlerin bir gereksinimi karşıladığı açık
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görünen bir durumdur. Onlar, meclislerin gerçek 
hakimleridir. Kitle halinde bulunan insanlar, bu 
gibi liderlerden vazgeçemezler. Bunun içindir ki, 
meclisin oyları genellikle bir azınlığın düşüncele
rini temsil eder.”14

Lord A cton’un 1870 yılında yayınladığı “Ç o
ğunluğun İradesi Üzerine” adlı çalışmasında ge
tirdiği eleştiriler de hâlâ önemini korumaktadır: 

“Hiç kimsenin halkın üzerinde güce sahip ola
mayacağı şeklindeki demokratik ilke h iç kimse
nin onun gücünü engelleyemeyeceği ya da onun 
gücünden yakasını kurtaramayacağı şeklinde an
laşılmaktadır. Halkın istemediği şeyleri yapmaya 
zorlanamayacağı şeklindeki demokratik ilke onun 
beğenmediği şeylerin hoşgörüyü gerektirmediği 
şeklinde anlaşılmaktadır. Herkesin mümkün ol
duğu kadar payandalardan kurtulmuş özgür birey
ler olması şeklindeki demokratik ilke, bir araya 
gelmiş insanların özgür iradesini hiçbir şeyin zin- 
cirleyemeyeceği şeklinde anlaşılmaktadır. Dini 
hoşgörü, yargı bağımsızlığı, merkezileşmeden 
korkma, kamu müdahalesinden korkma gibi öğe
ler, devletin merkezi güçlerin eline geçtiği zaman, 
birer garanti olmak yerine özgürlüğün önünde en
gel teşkil etmektedirler. Demokrasi, yukarıdaki 
otorite olmaksızın, yalnızca üstün olma iddiasında 
değildir; mutlaktır da ve aşağıdaki özgürlükler ol
maksızın, bir vasi olmak yerine, kendi kendisinin 
efendisi olmak iddiasındadır. Dünyadaki eski ege
menler, dalkavuk ve hilekar olan; ancak, kendile
rine karşı direnmenin mümkün olmadığı ve hem 
Sezar’a hem de T an rıy a  ait olan şeylerin kendile
rine verildiği yeni egemenlerle yer değiştirdiler.

Kanunları yalnızca üst sınıflarca yapılan top
lum, fakirler için en iyi şeyin hiç doğmamak oldu
ğunu, bundan sonraki en iyi ikinci şeyin ise ço 
cukken ölmek olduğunu ya da yoksulluk, suç ve 
acı içinde yaşamak olduğunu ilan etmektedir.

Demokrasinin yaygınlık arz eden kötü yönle
rinden birisi çoğunluğun tiranlığıdır ya da daima 
çoğunluğun değil, güç veya hile ile seçimlerde ba
şarı gösteren partinin tiranlığıdır.”15

Bütün bu görüşleri, “Sosyal Bilimler A nsiklo
pedisi” şu şekilde özetler:

“... J. J. Rousseau, demokrasinin gerçek şekliy
le hiçbir zaman var olmadığını ve olmayacağını 
ileri sürmüştür. G erçekten de halk hiçbir zaman 
siyasî kararlara doğrudan katılma hususunda tam

bir irade sahibi olamaz, bu nedenle her zaman ida
re edenler ve idare edilenler ayrımına gitmek zo
runluluğu vardır. Bunun için mevcut bir sürü se
çim tekniklerinin ve iktidarın temsilini veya dele
gasyonunu izah eden muhtelif teorilerin içinde 
halkın iktidarı fikri, idealden başka bir şey değil
dir. Bu nihaî ve ideal tanıma yaklaşmanın imkanı 
olmadığı da ayrı bir gerçektir. Bu da demokratik 
bir rejim kriteri arama gayretlerinin iflasa mah
kum olduğu anlamına gelir. Örneğin, sadece hal
kın iradesinin iktidarın doğrudan kaynağı olduğu 
yerlerde, demokrasinin olduğu konusunda anlaşı- 
labilse bile, bu durumda hangi halktan söz edildi
ğini belirtmek önem kazanır.... Azınlıkların hak
larını ve adayların çoğulculuğunu tem inat altına 
alan rekabete.dayalı bir seçim sistemi de, tek par
tinin tekeline bağlı ve resmî adaylarla yürütülen 
rekabete dayalı olmayan seçim sistemi de bu mo
deli kullanmaktadır. Hatta ilk tip seçimlerde bile 
partilerin aday belirleyişlerindeki tekelcilikten 
kaynaklanan fırsat ve imkan eşitsizlikleri vardır. 
Şu halde, demokrasi üzerine yapılacak tüm tanım 
denemeleri ya yaklaşık anlamlar verecektir, ya da 
ideolojik bir tercihin çerçevesinde şekillenecek
tir.”^

Demokratik ülkelerdeki kabul edilebilir uygu
lamaların gerçekte insan haklarına saygı, adalet 
ve hukukun üstünlüğü gibi demokrasiden bağım
sız ilkelere dayandığını unutmamak gerekir. “La
ik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti”nden söz 
etmek, birbirinden farklı dört kavrama işaret et
mek anlamına gelir: Laiklik, demokrasi, sosyal 
devlet, hukuk devleti. Hukuk devleti ilkesi adale
ti temel alır; adalet ise insafın kapsamı içine girer. 
Adalet, insafın gerek şartıdır fakat yeter şartı de
ğildir. Ayrıca vicdan ve merhamet boyutuna da 
ihtiyaç vardır.

Nitekim, Fransız felsefeci Jean Baudrillard, de
mokrasinin insanların özgür iradeleriyle seçtikleri 
bir şey olmaktan çıkıp global bir emre dönüştüğü
nü savunmaktadır:

“Batı politikasının bugün insan haklarını, ‘fark
lı olan’a karşı bir silah gibi kullanması bir paradoks 
değil mi sizce? ‘Ya bizim değerlerimizi paylaşırsınız 
ya da...’ hesabı. Demokrasi tehditle ve şantajla ge
tiriliyor. Böylece kendi kendini sabote ediyor. Öz-, 
gürlükten yana özerk bir karar değil artık söz konu
su olan, global bir emirle karşı karşıyayız.
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Globalleşme, eskiden sömür
gecilikte olduğu gibi olağanüstü bir 
şiddet üzerine kuruludur. Batı dünya
sı bundan çoğunlukla yarar sağlasa bile, 
onun faydalanandan çok kurbanı var.
Elbette A BD  prensipte her ülkeyi Afganistan gibi 
kurtarabilir. Am a bu ne acayip bir kurtuluş olur
du, değil mi? Bu şekilde mutlu edilenler buna ke
sinlikle direnecektir, gerekirse terörle.”17

Ö te yandan İslam’ın modern demokratik dev
letlerden daha özgürlükçü olduğundan şüphe edi
lemez. Bunu tarihî örnekler ispatlamaktadır. Ha
ricîler, Hz. A li’nin hakem olayını kabul etmesini 
protesto etmiş, buna rağmen Hz. A li onlara karşı 
güç kullanmamış, aksine farklı düşüncelerin dost
ça tartışılması için meşhur sahabe İbn-i Abbas’ı 
onlara göndermiştir. Haricîlerin yarısı bu şekilde 
ikna edilmiş ve geri çevrilmiştir. Daha sonra Hz. 
A li diğerlerinin de geri dönmelerini istemiş, red
detmelerinin ardından onlara şu mesajı gönder
miştir: “İstediğiniz durumda kalabilirsiniz. Kan 
dökmediğiniz, yol kesmediğiniz, adalete aykırı ve 
fesada yol açıcı fiillerden uzak durduğunuz sürece 
size savaş açmayacağız. Fakat bu suçların herhan
gi birini işlerseniz savaşırız.”18

Ö te yandan, Serahsî’nin anlattığına göre, Ke- 
sîr ibni Temmâr el-Hadramî şöyle demiştir:

“Küfe camiine girdim... (beş kişi) halife A li’ye 
küfrediyordu. İçlerinden bumus giyen birisi şöyle 
diyordu: ‘A llah’la onu öldüreceğime dair bir akit 
yaptım.’ Bu adamı A li’ye götürdüm ve işittikleri

mi ona anlattım. A li ‘Onu yakınıma getir’ dedi ve 
ardından ekledi: ‘Lânet olsun sana, sen kimsin?’ 
Adam ‘Ben Sevvar el-M enkûrî’yim’ diye cevap 

verdi. Halife ‘Bırakın onu gitsin’ deyince ‘A l
lah'a seni öldüreceğine dair söz vermiş birisini 

serbest mı bırakayım? karşılığını verdim. Alı: 
‘Beni öldürmediği halde onu öldüreyim 
mi?’ dedi. ‘Ama size küfretti’ dedim. Ali, 

‘Öyleyse siz de ona küfredin ya da salıve
rin’ diye karşılık verdi.”19

Böyle olmakla birlikte İslam, herkesi 
her konuda eşit kabul etmez, çünkü bu 
adaletle bağdaşmaz. Mesela şahitlik için 

belirli şartlar vardır, herkes şahitlik yapa- 
Y  maz; yalancılık ve iftiracılığı tescil edilmiş 

bir kişinin şahitliği makbul değildir. Seçm en 
olmak da en az şahitlik kadar ciddi bir iştir. Bu

rada ilke “eşitlik” değil “adalet”tir. Nitekim hu
kuk felsefecileri eşitlik ile adalet arasında kimi za
man çelişki ortaya çıkabildiğini, bu durumda ada
letin önceliği bulunduğunu makul biçimde açıkla
maktadırlar. Konuyla ilgili olarak Aral şunu söy
ler:

“... herkese eşit olanın verilmesi, herkesin eşit 
bir işleme tabi tutulması, bazı durumlarda bizzat 
eşitliğin bozulması sonucunu doğurur. Nitekim, 
her çocuğa eşit miktarda ve aynı türden yemek 
veren anne değil, büyük çocuğa küçüğüne oranla 
daha çok ve daha başka türden yiyecek veren an
ne adaletli görülecektir...”20

Salt bir eşitlik düşüncesi, haklı ile haksızı, iyi 
ile kötüyü, ehliyetli ile ehliyetsizi, masum ile suç
luyu, yetenekli ile yeteneksizi, bilgili ile bilgisizi 
aynı kefeye koyar. Doğal olarak bu, adaletsizliğin 
en aldatıcı biçimidir; çünkü kendisini adalet k ılı
ğında sunmaktadır. O  nedenle, günümüz demok
rasi düşüncesinin büyük ölçüde adaletsizlik ve da
yatmacılık olarak tezahür etmesini yadırgamamak 
gerekir. Daha kötüsü, demokrat olduklarını düşü
nenler, Baudrillard’dan yaptığımız alıntının orta
ya koyduğu gibi, başkalarını demokrat olmaya zor
lama hakkını kendilerinde görerek, eşitlik düşün
cesini de bir tarafa bırakabilmektedirler.

Ö te yandan, çoğunluğa verilen önem de, ada
letle bağdaşmaz. Çünkü haksızların çoğunlukta 
olması, haklıları haksız hale getirmez. Bu nedenle 
İslam, çoğunluğa önem vermez. N itekim  A llah 
Teala c.c. şöyle buyurur: “Yeryüzündekilerin ço-
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ğuna uyarsan onlar seni A llah yolundan saptırır
lar.”21 “Yoksa onların çoğunu söz dinler ve akılla
nır mı sanıyorsun? Onlar ancak davarlar gibidir. 
Belki yol bakımından onlardan daha da sapıktır
lar.”22

M. Ziyauddin Rayyıs, İslam ile demokrasi ara
sındaki farklılıklardan en temel olanlarını şu şe
kilde sıralar: Birincisi, bugün Batı dünyasında 
‘halk’ sözcüğüyle, ülke sınırları içinde yaşayan, 
kan, soy, dil ve benzeri ortak öğelere sahip toplu
luk anlaşılır. Böylece demokrasi kavramı, ırkçılığa 
özgü insafsızlığı da yanı başında taşır. Bu demektir 
ki, demokrasi insafsızlık potansiyelini güçlü bi
çimde içermektedir. İslam yönetiminin temeli 
olan ‘ümmet’ ise, hiçbir zaman kan, ırk, dil ve 
toprak birliğinin bütünleştirdiği, oluşturduğu bir 
kavram değildir.

İkincisi, Batı demokrasilerinde halkın sınırsız 
bir yetkisi vardır. Halk veya seçtiği meclis yasala
rı koyar ve kaldırır. Bu, farklı düşünen bireylere 
karşı bir insafsızlık, insanın insan üzerinde tahak
küm kurmasıdır. Ahlak kurallarına ve insanın ya
pısına aykırı da düşse, söz konusu yasalara uyulma
sı gerekir, zorunludur. Oysa, İslam’da ümmetin 
yetkisi böylesine salt bir sınırsızlık, bir başına buy- 
rukluk göstermez. Tersine, bu yetki, dinin yasala
rıyla, A llah’ın göndermiş bulunduğu ölçütlerle sı
nırlıdır.23 İnsanlar arasında eşitlik vardır, üstün 
olan ancak A llah Teala’dır ve bütün insanlar A l
lah’ın hükümleri karşısında eşittir.

Ö te yandan, birçok ülkede sahte demokratlık 
diyebileceğimiz bir olgunun ya da “demokrasi mü
n afık lığ ın ın  ortaya çıktığı gözardı edilemez. Bu 
hususu şöyle açabiliriz: İslam, İslâmî ilkelerin uy
gulanmasını İslam düşmanlarından değil, bizzat 
inananlardan ister. Mesela Selahaddin-i Eyyubî 
Kudüs’ü fethettiğinde Hıristiyan halka karşı katli
am ve zulüm yapmadı. Oysa şöyle diyebilirdi: 
“Onlar bizim yerimizde olsalar yaparlardı, o halde 
biz de yapmalıyız.” Bu bir vehim olarak nitelendi
rilemezdi, çünkü geçmişte Haçlılar Kudüs’ü işgal 
ettiklerinde bunu fazlasıyla gerçekleştirmişlerdi. 
Fakat Selahaddin, İslâmî ilkelere uymakla sorum
lu olarak muhataplarım değil, kendisini görüyor
du.

Bugünün sahte demokratları ise, birilerinin 
demokratik yoldan gelip demokrasiyi rafa kaldıra
cağı iddiasıyla bizzat kendileri demokrasiyi yok

edebiliyorlar. Yani demokratlığı muhataplarından 
bekliyorlar, kendilerini ise bununla kayıtlı kabul 
etmiyorlar. Bu olguya “demokrasi münafıklığı” de
mek yerinde olabilir. V e bu olgu, eskiden sadece 
demokrasisi gelişmemiş ülkelere özgü bir durum
du, bugünse A B D ’nin dış politikasının temeli h a
line gelmiş bulunuyor.

İslam, insanları zorla iman etmeye zorlamıyor; 
ama demokrasi münafıkları, başkalarını zorla de
mokrat yapma hakkını kendilerinde görebiliyor
lar. Üstelik, kendilerini demokratik ilkelere bağlı 
kalmak zorunda hissetmeden. a

KAYNAKLAR
1 Alain Chalmers, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, İs-

tanbul, s. 138.
2 Keywords, ed. Raymond Williams, 2nd ed, Glasgow 1976, s.

85.
3 Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, Istanbul 1997, s. 133.
4 William Ebenstein, Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri,

çev. İsmet Özel, İstanbul 1996, s. 27.
5 Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, C. I, Bölüm 

- IV ’den aktaran Duverger, Siyasal Rejimler, ss. 8-9.
6 Mustafa Erdoğan, Dersimiz Özgürlük, Pınar Yayınları, İstanbul

2001, ss. 47-48.
7 Ebenstein, a.g.e., s. 243.
8 A.g.e., s. 251.
9 Ebenstein, ss. 27-28.
10 Noam Chomsky, Demokratik İdeallerin Çöküşü, çev. Cev

det Cerit, İstanbul 1997, s. 65.
11 A.g.e., ss. 102-103.
12 Ali Şeriati, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, çev. Fatih

Selim, İstanbul 1988, 4. b., s. 109.
13 Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, C. 3, çev. M. Sencer,

6. b., İstanbul 1997, ss. 36-42.
14 Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, İstanbul 1997, s. 139.
15 E. K. Bramsted and K.J. Melhuish, [John Emerich Edward Dal-

berg-Acton (Lord Acton), Sir Erskine May's Democracy in 
Europe: in Essays on Freedom and Power, ed. Gertrude 
Himmelfarb. Glencoe, III, 1949, pp. 159-63.]’ten aktaran 
www.hakis.org.tr/insan_haklari/felsefi-yazilar/lord_ac- 
ton.htm

16 “Demokrasi”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul 1990,
ss. 316-317.

17 Der Spiegel’de (15 Ocak 2002) yayınlanan söyleşinin tam çe
virisi www.ntvmsnbc.com/news/130583.asp’da bulunuyor. 
Bir diğer çeviri: Ümran dergisi sayı: 90 sh. 4-8.

18 Muhammed H. Kemalî, “İslâm’da İfade Hürriyeti: Fitne Kav
ramının Tahlili”, çev. Halim Sırçancı, İslâmî Sosyal Bilim
ler Dergisi, Kış 1993, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 47.

19 A.y.
20 Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, 2. b., İs

tanbul 1992, s. 131.
21 Kur’an-ı Kerim: 6/16.
22 Kur’an-ı Kerim: 25/44-46.
23 Ziyauddin Rayyıs, İslam’da Siyasi Düşünce Tarihi, çev. İbra

him Sarmış, 2. b., İstanbul 1995, ss. 482-485.

Ümran •Aralık •2003 55

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com
http://www.hakis.org.tr/insan_haklari/felsefi-yazilar/lord_ac-
http://www.ntvmsnbc.com/news/130583.asp%e2%80%99da


EKONOMİDE BAHAR HAVASI BEKLEMEK:
KARA KIŞTA DONMAK

UMUT CUMHUR

S iyaset biliminde koalisyon halindeki güçle- 
rin başarıya ulaşamayacağına, ulaşsa bile 
başarıyı muhafaza edemeyeceğine dair yay

gın bir inanış vardır. Bu yüzden koalisyon halin
deki güçler pek istenmezler ve de sevilmezler. A y
nı zamanda bu durum çok ilgi çekici olarak de
mokrasinin en büyük tezatlarından birini teşkil 
eder. Demokrasilerde güçlü ve güçsüzün birlik
te hükümet etmesi, sürtüşme ve ayrışmaya yol 
açacağı gerekçeleriyle istenmezken tezat olarak; 
tek başına iktidara gelen gücün iktidara geleme
yen güçsüzlerin haklarına saygı göstereceğine 
inanılır. Koalisyonların zayıf dokusu ve demokra
sinin bu ikilemi hükümet eden beceriksiz ulusal 
ve yabancı siyasi aktörlerin kendi beceriksizlikle
rini örtmek için çoğu kez ustalıkla kullanabildik
leri bir mazerettir. Uluslararası politikanın son ya
rım yüzyılın “eli sopalı aktörü” olarak tanımlanan 
IMF de imkanlar dahilinde olmak üzere, başarısız

lıklarını koalisyon hükümetlerine yıkmaktadır. 
IM F’ye göre; kendisinin sunduğu ekonomik istik
rar programlarının tüm dünyada olduğu gibi Tür
kiye’de de bir türlü başarıya ulaşamamasının arka
sında yatan temel neden Türkiye’n in  koalisyon 
hükümetlerince yönetilmesidir. Kasım 2002 se
çimleri ile tek başına iş başına gelen tek parti hü
kümeti IMF politikalarının ne kadar tutarlı ve isa
betli olduğunu başta T  ürk halkı olmak üzere tüm 
dünya ve aleme göstermiştir. Böylelikle de bugü
ne kadar sürekli olarak “gelişmekte olan ülkele
ri gelişmiş ülkelere peşkeş çekmekle” suçlanan 
IM F, temize çıkmıştır! Sorun IM F’nin iddia etti
ği gibi IM F reçetelerinde değil onu uygu- 
la(ma)yan politikacılardaymış!

A çıklanan enflasyon rakam larının, çeyrek 
yüzyılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle bir
likte, “ekonomide bir bahar havasının yaşandı- 
ğı” gibi içi pek dolu olmayan bir slogan sıkça ku
laklarımıza çarpmaya başladı. Başta IM F olmak 
üzere uluslar arası para otoriteleri Türkiye’nin 
doğru yolda ilerlediği yönünde birbiri ardına açık
lamalarda bulunmaktadır. Borsa, döviz ve faiz üç
geni arasına sıkıştırılmış bir ekonomiden bahsedi
yorsak belki bu slogan ve açıklamalar haklı olabi
lir. Borsa, döviz ve faiz piyasalarında bahar ha
vasının esmeye başlaması; bin kişiden bir ya da 
iki kişinin oluk oluk para kazanırken diğerleri
nin aileleri ile oturup ağlaması demektir. Kapita
lizme göre bunda şaşırılacak bir taraf yoktur. Bu 
duruma şaşıranların, faiz batağına batmış ülkemiz
de yetmiş beş milyon insan içinde kaç tane ranti
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yeci var diye oturup hesaplaması gerekmektedir. 
Çıkan rakam 75,000 in üzerindeyse bu iddia yan
lıştır. Çünkü Türkiye’de 30,000 adet dolar milyo
neri olduğu bilinmektedir. Çıkan sonuca göre; ül
kemizde ancak iki bin kişiden bir kişinin havadan 
para kazanmasına imkan verildiği anlaşılmakta
dır...

Yetkili ve yetkisizlerin koro halinde “ekonomi
de bahar havası esiyor” şarkısı kulaklara hoş gelme
sine rağmen IM F’yi tanıyanlar bu şarkıdan çok 
haklı olarak endişelenmektedirler. IM F’nin hasta
ya göre reçete yazmak yerine hazır reçeteye, has
taları uydurarak tersinden doktorluk görevi yaptı
ğı yarım yüzyıllık icraatları ile gün gibi ortadadır. 
IM F’nin hastaları karıştırmasına ve yanlış reçete
ler vermesine alışılmasına rağmen IM F’nin ötena
zi doktorluğu o kadar iyi bilinmemektedir.

IM F Hastaları Karıştırdı

Çeyrek yüzyıl yüksek enflasyonla yaşayan Türk 
halkı, şimdilik depremle yaşamayı öğrenememiş
ken enflasyonla yaşamasını çoktan öğrenebilmiş- 
tir. Çok uzun süre yüksek enflasyon yaşamış olma
sına rağmen, Türkiye hiçbir zaman hiper enflas
yon yaşamamıştır. Deprem gibi yıkıcı etkileri olan 
enflasyon belasıyla bizim gibi iyi oynayan dünya
nın başka bir ülkesi yoktur! Hiçbir devlet bizim 
enflasyonla oynadığımız gibi oynayamamıştır ve 
oynayamaz da... Peki ne oldu da enflasyondan sı
kıldık ve enflasyonsuz bir hayatı ister olduk?

Türkiye tarihin hiçbir kesitinde hiper enflas
yon yaşamamasına rağmen; yüksek enflasyon, bir
den tüm kötülüklerin kaynağı olarak gösterilmeye 
başlandı. Yüksek enflasyon, muhakkak ki ekono
milerde dengeleri bozarak haksızlıklara yol aç
maktadır ancak; enflasyonla mücadelenin önce
likli milli mesele olması IM F’yi tanımayanlar için 
biraz şaşırtıcıdır. Hatırlanacağı gibi, IM F Türki
ye’ye enflasyonla mücadeleyi hedef göstermeden 
hemen önce döviz kuru ile mücadelenin milli bir 
mesele olduğunu telkin ediyordu. IM F reçeteleri
ne uyan hükümet 2000 yılı hedeflerini kabaca 
tutturmuştu. Enflasyon yüzde 3 0 ’lu seviyelere ine
rek yarılanmış, yüzde 6 civarında bir büyüme hızı 
yakalanmış, dokuz milyar doları aşan cari açık da 
tamamen finanse edilmişti. T L  sanıldığı kadar aşı

rı değerli değildi. Kamu bankaları ve özel banka
larda sorunlar vardı ama bunlar yönetilemeyecek 
şeyler değildi... Döviz kurunun ön görülebilir o l
duğu bir memlekette her şeyin çok güzel olacağı
na insanlar inandırılmışken birden yaşanan deva
lüasyon herkesi şok edivermişti. Devalüasyondan 
hem en sonra IMF tekrar sahneye çıktı ve elinde
ki hazır enflasyon reçetesini Türkiye’ye veriverdi. 
Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değildi ve onlar 
gibi hiper enflasyon yaşamamıştı. Borç batağına 
bulaşmış bir ülkenin politikacıları; durun ne yapı
yorsunuz, bizim hiper enflasyon gibi bir derdimiz 
yok, bizim meselemiz sayenizde döviz sıkıntısı, iş
sizlik ve bunların yol açtığı sosyal sorunlardır di
yememişlerdir. Kısaca IMF Latin Amerika ülkele
rini iflas ettiren reçeteyi Türkiye’ye de kabul ettir
miştir. Hatırlanacağı gibi o ülkelerdeki hiper 
enflasyon tek haneli rakamlara kadar gerilemiş 
ve o noktadan sonra da Arjantin’de halk ayak
lanması ve yağmalar yaşanmıştır.

Ekonomi doktorluğuna soyunan IMF, Türki
ye’de ilk başta yanlış bir şekilde döviz kuru hasta
lığı teşhis etmişti. Her sahte doktor gibi IMF de 
Türkiye’nin canına kast etmişti. Verilen tedavi
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sonucunda Türkiye belki ölme- 
mişti ancak bazı Türkler çoluk 
çocuğunu kesip intihar bile et
mişti... IM F sonra h iç tereddüt 
bile etmeden sizin hastalığınız 
enflasyon deyiverdi. Tam  da bu 
noktada Türkiye dövizde de valü- 
asyon yaşıyordu yani döviz kuru 
hastalığına yeni yakalanm ıştı.
IMF nasıl olsa peşin döviz kuru 
tedavisi yapmıştı ya da Tüıki- 
ye’ye bir şey olmazdı. Döviz yolu
na girdi denilirken yaşanan de
valüasyon, şimdilerde enflasyo
nun düşmesiyle birlikte acaba 
ne gibi olumsuzluklar bizi bekli
yor sorusunu akıllara getiriyor.
IM F’nin A rjantin, Brezilya,
Rusya, Güney Kore, Endonez
ya, Malezya, Türkiye vb. ülke
leri, dayattığı ekonomi politika
ları sonucunda; sosyal, siyasi ve 
ekonomik sıkıntılara sürükledi
ği gerçeği akademik çalışmalara bile konu olur
ken “ekonomide bahar havası” bekleyenler ka
ra kışta donarak can verebilirler.

Enflasyon Neden Düşüyor?

İlk akla gelen cevap; hükümetin çok başarılı icra- 
atları sonucunda enflasyon düşüyor olmalıdır. 
A ncak ekonominin ipleri IM F de olduğu için enf
lasyonun düşmesindeki aslan payı elbette ki hü
kümetin değil IM F’nindir. Hükümet maalesef 
Kemal Derviş’in IM F ile anlaşarak yürürlüğe 
koyduğu IM F’nin ekonomi politikalarını sür
dürmektedir. Bu yüzden düşen enflasyondaki esas 
pay IMF ile Kemal Derviş’indir. Hükümetin payı 
ise emanete sahip olmaktır. T ek  parti hükümeti 
bu noktada maalesef halkın derdine derman ola
bilecek bir ekonomi politikası geliştirememiş ve 
IM F’nin dayatmalarını içine sindirebilmiştir. Ya
rın ekonomide kar yağacak olursa, ki yağacaktır 
da, o zaman kimse ne IM F’yi ne Kemal Derviş’i 
hatırlayacaktır. Enflasyonu düşürme gibi sudan 
bir meselede kendilerine aslan payı biçenler ya
rın kabahat bizde değil deme hakkına sahip ol
mayacağını bilmelidirler. M H P’nin seçimlerde

neden yüzde 60 oy kaybederek 
diğer iki koalisyon partisiyle 
birlikte yüzde 10’luk ülke bara
jın ı neden geçemediği iyi okun
madığı taktirde cumhurbaşkanı 
bana kitap attı gibi uyduruk ne
denlerle Türkiye gelecekte de 
milyarlarca dolar kaybetmeye 
mahkum olacaktır. Türkiye’nin 
ana sorunu işsize iş bulmak ve 
tarım arazilerini optimum kul
lanabilmektir.

Talep fazlalığı ve maliyetler 
ülkemizdeki enflasyonun en 
büyük iki kaynağıdır. 2001 yı
lında yaşanan muazzam ekono
mik kriz, talep gücünü iyice za
yıflatm ıştı. Talep  yetersizliği 
nedeniyle bir çok işyeri faaliyet
lerine son verirken milyonlarca 
insan da işsiz kalmıştı. Eldeki 
birikimlerin ve işçi tazminatla
rının bir süre daha talebi cılızda 

olsa desteklemesi kaçınılmazdı. İçerisinde bulun
duğumuz yıl ise tazminatları ve ellerindeki biri
kimleri biten sınıfların talep gücü kalmamıştır. İş
sizliğin azaldığına ve ücretlerin arttığına dair tek 
en küçük bir gelişme yokken hükümetin talep 
enflasyonu konusunda çok fazla bir icraatta bu
lunduğunu iddia etmek son derece güçtür. Başka 
bir ifadeyle insanlarda para kalmadığı için talep 
enflasyonu kademeli olarak kendi kendine düş
mektedir. Ö te yandan taşıt talebi ise ciddi bir şe
kilde artmış ve üç yıl aradan sonra ülkemizde oto
mobil fuarı yapılmış ve rekor düzeyde sipariş alın
mıştır. Otom obil talebinin genel ekonomi ve enf
lasyon endeksi içerisindeki payı göz önüne alındı
ğında tezat bir durum ortaya çıkmaktadır. Otomo
bil talebinin artmasını, ekonomide bahar havası
na yoranlar olsa bile bu durum, zenginlerin eko
nomik krizlerden ne ölçüde etkilen(me)diğini ve 
yukarıdaki borsa, döviz ve faiz üçgeni hakkmda- 
ki tahminimizin ne kadar gerçekçi olduğunu 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Enflasyonun en büyük ikinci kaynağı artan 
maliyetlerdir. Dış dünyadan alm an yarı mamül ve 
hammadde fiyatlarının artması ile iç piyasalardaki 
işçi ücretlerinin artması maliyet enflasyonuna yol
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açmaktadır. İç piyasada son ekonomik kriz sonu
cunda milyonlarca insan işsiz kaldığı için haliha- 
zırdaki çalışanlar milyonlarca işsiz varken işi olan- 
lar şükreder konuma gelmişler ve ücret artışı iste
mez olmuşlardır. İşçi ücretleri kriz başladığından 
beri reel olarak sürekli azaldığı için iç piyasadan 
kaynaklanan bir enflasyon baskısı yoktur. Ö te 
yandan uluslar arası finans piyasalarında rezerv 
para olan dolar ise ciddi bir şekilde değer kaybet
miştir. Öyle ki dolar euro karşısında yüzde 25 de
ğer kaybetmiştir. Doların bu ölçülerde değer kay
betmesi sonucunda hammadde ve yarı mamul 
maddelerin değeri de o oranda değer kaybetmiştir. 
Hammadde ve yarı mamullerin değer kaybetmesi 
sonucunda dış dünyadan kaynaklanan enflasyon 
baskısı ise tersine dönmüştür.

İç talebin kırılması ile dış ve iç dünyadan 
kaynaklanan maliyet enflasyonu konularında 
hükümetin ek olarak bir şey yapmasına gerek 
kalmadan enflasyon baskısı tersine dönmüştür. 
Ö te yandan bu rakamlara göre bile Türkiye bu yıl 
da dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip altın
cı ülkesi konumundadır. Yani doların düşmesiyle 
birlikte yaşanan maliyetlerin azalması sonucunda 
tüm dünyada enflasyon düşmüştür.

Hükümet sadece gelişigüzel bir şekilde para 
basmayarak enflasyonun azmasına yol açmamıştır. 
A ncak yine de bu başarı hükümetin değil 
IM F’nindir. Çünkü sıkı para politikalarını 
uygulayan, hükümet olsa bile, o poli
tikaları dikte ettirip uygulatan 
IM F’den başkası değildir.

Ekonomi N ereye Gidiyor?

Enflasyon, faiz ve döviz dü
şerken borsa yükselirken 
ekonomi nereye gidiyor?
Anadolu insanının biri
kimlerini; borsa, faiz ve 
döviz tuzaklarıyla alma
niyetine girmiş kişilere hizmet eden ekonomi 
medyasına göre ekonomi, krizdeki kayıplarını te
lafi etmiş ve tekrar canlanıyor. Yüksek enflasyo
nun düşmesi gelir dağılımının adalete kavuşması, 
yolsuzluk ve örtülü hırsızlığın önlenmesi gibi ko
nular açısından son derece önemli bir gelişmedir. 
A ncak Türkiye gerçekleri açısından enflasyonun

düşürülmesinin öncelikli bir konu olup olmadığı 
son derece tartışmaya açık bir konudur. T ürki
ye’nin öncelikli maddi problemi genele yayılmış 
sefalet ve işsizliktir. Tek başına enflasyonun dü
şürülmesi bir başarı olarak kabul edilseydi A rjan
tin ’in iflas etmesi gibi bir gerçekle yüzleşmezdik.

Türkiye açısından ekonominin yarın ne olaca
ğı, en az ekonominin bugünü kadar önem taşıyan 
bir konudur. Sefaletin genele yayılması sonucun
da Türkiye maalesef hiçbir konuda geleceği dü
şünemiyor, konuşamıyor ve ancak günü kurtar
maya yöneliyor. Türkiye’nin şimdiki esas proble
mi sefalet gibi gözükse de gözden kaçan ve yakın 
gelecekte Türk insanını “öz yurdunda parya” 
yapma potansiyeline sahip büyük ayrıntılar Türki
ye’nin en büyük problemleridir. Nedir bu ayrıntı
lar?

Son kriz sonucunda Türk varlıkları son derece 
değer kaybetmiş adeta sudan ucuz hale gelmiştir. 
IM F’nin Meksika ve Endonezya’da yürürlüğe koy

duğu milli kaynakları yabancılaştırma 
politikalarından takip ettiğimiz 

kadarıyla m illi bankacılık, 
enerji ve telekomünikas

yon sistemleri yabancı
laştırılarak ülke öz kay

nakları, dünyanın 
emperyal şirketleri
ne aktarılmaktadır. 

IM F’nin ülke kaynaklarını yaban
cılaştırma politikası, tezat olarak halktan değil 
de rakip oligarşik güçlerce desteklenmektedir.

IMF ve Dünya bankası siyaset dışında, ancak 
kendilerine bağımlı olarak faaliyet gösterdiği id
dia edilen üst kurullar kurdurmuştur. Başta  
BD D K olmak üzere, Telekomünikasyon, Ener
ji, Şeker, Sermaye Piyasası, Rekabet, Sigorta, 
Tütün , Kamu İhale, Endüstri Bölgeleri vb. üst 

kurullar IM F ve Dünya Bankası da
yatmalarıyla kurulmuştur. Bu üst ku

rullar aldıkları kararlar ile ülkenin geleceğini 
etkileyecek karalar almaktadırlar. Bu kurulların 
başkanları IM F ve Dünya Bankasının izni olma
dan değiştirilemiyor hükmü IMF ile Türkiye ara
sında imzalanan anlaşmaya madde olarak eklendi
ği basına sızmıştır. Türkiye ve IMF pençesine düş
müş diğer ülkeler neden bu üst kurulların kurul
masına göz yummuştur. IM F Türkiye’ye yaptığı
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larına dikkatleri çekerek 
bu operasyonların yabancı 
bankaların yüksek faizle 
verdikleri sendikasyon 
kredilerini kurtarmak için
_I ____, ______ _ 1 .y a p ıld ığ ın ın  a iL in ı ç izm e K - 

tedir.
BD D K  bankalara ve 

şirketlere el koyarken 
mevduatlara yüzde 100 
oranında devlet güvencesi 
olduğunu bilmektedir. 
A ncak Türkiye’nin aktif 
büyüklüğü bakımından en 
büyük kurumu olan 
BDDK uygulamaları ile bu 
kurulun matematik yoksu
nu olduğunu, el koyduğu 
bankalardaki mevduatlara 

karşılık kasasında parasının olmadığını göstererek 
tüm Türk halkına ispatlamıştır. Ö te yandan 
BD D K’nm  matematik bilmez tavırları sonucunda 
Türk halkı 45 milyar dolarlık bir yükün altına gir
miştir. IM F öyle buyurmuşsa Türk halkı da suni 
olarak yazılan bu borcu vergi yoluyla ödeyecektir. 
Nasıl olsa bizde borç namustur...

Derviş’ten sonra ekonomiden sorumlu bakan 
olan Masum Türlcer “yabancı bankaların Türki
ye’de cirit atacaklarını” çok açık bir şekilde ifade 
etmiştir. Meksika ve Endonezya’da milli banka 
kalmadığı herhalde iktidardan giderken anlaşıla
bilmişti!. Yabancı bankalar önce az şubeli banka
cılık yoluyla ülkeye sızmaktadır. Tetiklenen kriz 
ortamında önce yerli bankalar ile ortaklıklar ku
rulmakta, ardından krizin derinleşmesiyle sermaye 
artırımına giden sektörde, yabancı sermaye, ulusal 
sermayeli bankaları ele geçirmektedir. Ülkemizde 
ise bu yöntemden daha kestirme bir yol kullanıl
maktadır. Ö nce bankalara el konulmakta ve bu 
bankalar çok kısa bir sürede yabancılara satılmak
tadır.

Memleket kaynaklarının yabancıların eline 
geçmesi için planlı bir harekat yürütülürken 
IM F sefalet içerisindeki halkın durumunu iyi
leştirecek sosyal transfer harcamaları ile işsizli
ği azaltacak yatırım harcamalarına izin verme
mektedir. BD D K ’nm  sorumsuz hareketleri sonu
cunda vergilerin iyice dayanılmaz hale gelmesi ise

gibi; devletlere önce ödeyemeyecekleri borcu 
vererek devletleri borç batağına çekiyor daha 
sonra da kredi musluğu kozunu kullanıyor. Kre
disi kesilen devletlerin başına nelerin gelebilece
ğini A rjantin  çok net bir şekilde göstermiştir. 
Kredinin kesilmesi konusunun belli bir takım 
standartlan olmayıp bu konu tamamıyla IM F’nin 
inisiyatifindedir. Durumu Türkiye’den daha iyi 
olan A rjantin kredi alamazken Türkiye’ye kredi 
verilmiş ve A rjantin iflasa sürüklenmiştir.

BDDK, kurulduktan sonra bankacılık sistemi
nin güçlendirilmesi kapsamında çok kısa bir süre 
içerisinde, el koyduğu banka ve şirketlerle Türki
ye’n in  en büyük K IT ’i konumuna gelmiştir. 
BDDK 140 milyar dolar aktifli 81 bankayı düzen
lemek ve denetlem ek amacıyla kurulmuştu. 
BDDK yüzlerce şirkete sahip olmuş ve bu şirketler 
diğer K IT ’ler gibi satışa sunulmayı beklemektedir. 
BD D K bu görüntüsüyle adeta yediemin görün
tüsüne bürünmüştür. Bu şirketler satışa sunul
duğu taktirde yerli sermaye bunları maalesef 
alamayacak ve bu şirketler yok pahasına yaban
cıların eline geçecektir. Aynı durum Enerji Piya
sası ile Telekomünikasyon Ü st Kurulları tarafın
dan da gerçekleştirilmektedir. Kurul el koymadan 
önce, değeri on lira eden varlık satışa sunulduğun
da en fazla iki lira etmekte ve onu da yabancılar 
alabilmektedir. İstanbul Ticaret Odası başkanı 
Mehmet Yıldırım özellikle bankacılık operasyon
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yoksul halk açısından diğer can sıkıcı bir gelişme
dir.

Özetleyecek olursak; ekonomi, oluşturulan 
üst kurullar, değeri düşürülen Türk varlıkları, 
özelleştirmenin hız kazanacak olması ile üst kurul
ların eline geçen muazzam tesislerle son sürat ya
bancılaşmaya doğru gitmektedir. Sefaletin genele 
yayılmış olması ile sosyal harcamaların giderek 
azalması, halkın temel ihtiyaç maddelerinin fiyat
larının artışının birleşmesi ihtimali Türkiye açı
sından pek iç açıcı bir tablo değildir.

N e Yapılmalı?

Bugüne kadar tam 32  ülke batırmış olan IM F’nin 
politikalarıyla daha fazla gitmenin ülkemizi nere
lere götürebileceği açıktır. Dünya Bankası eski 
başkanı Joseph Stiglitz bu kurumlan içeriden b i
len biri olarak yönetimleri IMF hakkında uyarı
yor. IM F’nin halk ayaklanmaları ve darbeler gibi 
kötü sicilinin olması bir yana elindeki hazır reçe
teleri vermesi bile hüsrana uğramak için yeterli- 
dir.

Derviş ve IM F elbirliği ile oluşturulan üst 
kurullar yasama, yürütme ve yargı erklerini tek 
elde topladıkları için son derece tehlikelidirler.
BDDK, ülkenin stratejik öneme haiz mali sistemi
ni, şeffaf olmayan kriterlerle budayarak ve yüzler
ce şirkete el koyarak üst kurulların ne kadar tehli
keli işler yapabileceğini göstermiştir. BDDK başta 
olmak üzere üst kurullar kimseye hesap verme
mekte ve denetlenememektedirler. AK parti ikti
darı başbakanın Malezya’da belirttiği gibi IMF ile 
yollarını ayırmak istiyorsa bu üst kurulları tekrar 
düzenlemeli ve stratejik öneme haiz alanlardaki 
kurulları iptal etmelidir. Meksika ve Endonez
ya’da olduğu gibi bankacılık sistemi tümüyle ya
bancıların eline geçecek olursa, zorda kalan yer
li şirketler kimden nasıl kredi alacaklardır? El
bette ki yerli şirketler, tefeci eline düşen tüccar 
gibi tüm işletmesini yabancı bankaya hiçbir kar
şılık almadan teslim etmektedirler.

Ekonominin küçülmesi ve istihdamın daral
ması son derece kötü hastalıklar olduğu için A BD  
yönetimi kamu harcamalarını arttırırken vergi 
oranlarını düşürmektedir. Ayrıca A BD  hükümeti, 
sosyal transfer harcamalarını da arttırmaktadır. 
Bu gelişmelerin enflasyonist baskısı dikkate

alınmamaktadır. IM F, Türkiye’ye yatırımları ve 
sosyal transfer harcamalarını azaltıcı tedbirleri 
dayatmaktadır, işsizliğin aşırı derecede yüksel
diği bir ülkede sosyal transfer harcamalarına en
gel olmak, bombanın pimini çekmek gibi bir 
şeydir. Türkiye de aynen ABD  yönetimi gibi 
kamu harcamalarını arttırarak istihdamı arttır- 
malıdır. Aksi takdirde gelir dağılımındaki uçu
rum, iyice artacak ve toplumdaki barış ve kar
deşlik ortamı zarar görebilecektir.

Hükümet enflasyonun maliyetinin işsizlik ol
duğunun bilinci içerisinde hareket etmelidir. D ü
şen enflasyonun yükselen işsizlik olduğu unu
tulmamalıdır. Seçim  sırasında Türkiye problem
lerini çok iyi okuyan A K parti Phlips eğrisi olarak 
bilinen enflasyon ve işsizlik arasındaki değişime 
halkı kurban vermemelidir. Belki tam istihdama 
yakın seviyelerde bu tür tedbirler etkili olabilir 
ancak Türkiye’nin şu an durduğu yerde bu tür po
litikalar yarardan çok zarar getirir.

Sonuç olarak; enflasyonu işsizlik ve ülke kay
naklarının yabancılaştırılmışı konularını öncele- 
mememiz gerekiyor. Bu bağlamda döviz, faiz ve 
borsadak i gelişmelere ne sevinmemiz ne de üzül
memiz gerekmektedir, işsizlik ve sefalet konula
rındaki acıları hafifletecek yatırım ve transfer har
camalarının bir an önce IM F’ye rağmen hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Öte yandan IM F zo
ruyla dayatılan üst kurullar ya kaldırılmalı ya da 
ıslah edilmeli ve sorumluluk üstlenmeleri sağlan
malıdırlar. Ek olarak; özelleştirme konusu aceleye 
getirilmemeli ve böylelikle yerli kaynakların ya
bancıların eline çok düşük fiyatlarla geçmesine 
engel olunmalıdır. Aksi takdirde IM F’nin dayat
tıklarını yaparak iflas ederiz. Malezya,Türkiye’nin 
emperyalist devletlere karşı savaş meydanında ka
zandığı başarının ekonomik alanda kazanılabile
ceğini ispat etmiştir. Biz de silkelenip kendimize 
gelmeliyiz ve bize sanki iflas etmişiz gibi muamele 
edenlere gerekli cevabı vermeliyiz. Tek cümle ile 
özetleyecek olursak; IM F ile kıyılan Katolik ni
kahına son vererek yolumuza devam etmeliyiz 
aksi taktirde; daha önce altını çizdiğimiz gibi, 
savaş da dahil olmak üzere yapılan dayatmalara 
karşı çıkamayız ve her dayatma sonucunda ise 
son sinagog olayında olduğu gibi teslimiyetin 
kötü etkileriyle yüzleşmek zorunda kalırız. ■
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KUR’AN VE MÜSLÜMAN

AHMET CEMİL ERTUNÇ

Ş
ehir devletinin meclisinde, yoğun katı
lım lı, sert tartışm alı toplantılardan birisi 
daha gerçekleşmektedir. Toplantıya katı
rca ileri sürülen görüş ve yapılan konuşma

lardan anlaşıldığı üzere, bu tartışmalı toplantı
nın da öncekilerden bir farkı yoktur. Konu yine 
aynıdır; birkaç yıldır şehrin idaresini ve toplu
mu temellerinden sarsan İslam davetini durdu
rabilmek veya eğer bu gerçekleştirilemezse, hiç 
değilse daveti normal seyrinden saptırabilmenin 
çarelerini bulmak. Zira şehir devleti bu toplum
sal hareket nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı 
karşıyadır. B ir  kişi olarak Resulüllah’la (s) baş
layan hareket gelişmiş, büyümüş ve yönetimi, 
ekonom ik gücü elinde bulunduran M ekke eşra
fının baş edemeyeceği bir güce erişmiştir. Y ü 
rürlükteki sistemin savunucusu ve temsilcileri 
olan M ekke eşrafı hayatlarının en zor dönemle
rini geçirmektedirler. Toplum sal sistemleri çök
mek üzere, sahip oldukları ekonomik, siyasî, 
hukukî, kültürel, dinî statüleri sarsıntı geçir
mektedir. Kısacası durum vahimdir ve tez elden 
çözüm sağlayıcı hâl çareleri tespit edip uygula
maya koym ak gerekmektedir.

Mekke eşrafı, birkaç yıllık gayret ve çabaları
nın sonunda Resülüllah’ı davasından vazgeçire- 
meyeceklerini, Resûlüllah’ın yanındaki Müslü
manları dinlerinden döndüremeyeceklerini açık
ça anlamış durumdadırlar. İslâm davetini durdur
ma noktasında ne yapacaklarını bilememenin şaş
kınlığını yaşamaktadırlar. Fakat sonunda şunu an
lamışlardır; İslâm’ın doğruluğu hakkında bir şüp

he veya delil oluşturamadıkça, problem kendileri 
açısından hallolmayacaktır. Dikkatlerini İslâm’a 
yöneltirler. Eğer İslâm’ın, insanların ona dahil ol
masını engelleyecek olumsuz bir özelliğini tespit 
edebilirlerse problem çözüme kavuşacak demek
tir. A ncak içinde bulundukları şartlarda İslâm’ın 
bir eksiğini veya yanlışlığını kendilerinin bilebil
mesi veya bulabilmesini mümkün görünmemekte
dir. İslâm hakkında bütün bildikleri, Resûlül- 
lah’m kendilerine bildirdikleri olup, bunlar da 
hep olumlu ve güzel şeylerdir. Dolayısıyla bunları 
amaçlarını gerçekleştirmede malzeme olarak kul
lanamayacaklarının açıkça farkındadırlar. Yahu- 
dilerin kendilerine yardımcı olabileceklerini dü
şünürler. Bilmektedirler ki, İslâm ile Yahudilerin 
dini aynı temellere sahiptir. Her ikisi de A llah ka
tından olduğunu ifade etmektedir. Bu itibarla, İs
lâm’ı insanlar açısından sevimsiz, yanlış göstere
bilmelerini sağlayacak bilgiyi Yahudilerden alabi
leceklerini düşünürler. Yahudiler, yakından tanı
dıkları, bilhassa ticarî seyahatleri sırasında sıklık
la görüşüp dost oldukları kişilerdir. Bu nedenle 
kendilerinden yardımlarını esirgemeyeceklerin
den emindirler.

Mekke eşrafı, İslâm’la ilgili bir olumsuzluk, 
yanlışlık bulma arzularını gerçekleştirebilmek için 
Yahudilerden yardım isteme kararını, Dâr’un 
Nedve’deki bu son toplantıda alırlar. Yapılan top
lantıda durum ayrıntılarıyla görüşülür ve sonunda 
iki temsilci seçilir. Temsilcilere, Mekke şehir dev
leti adına yapacakları görev şu şekilde bildirilir; 
“Muhammed'in durumunu Yahudi bilginlerinden so-
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rurı. Onun özelliklerini ve sözlerini bildirin. Onlar 
peygamberlik hakkında bizden daha bilgilidirler. Çün
kü onlar kendilerine kitap inmiş bir topluluktur".

Toplantı sonunda, karar gereği Nadr bin Haris 
ve Ukbe bin Ebî Muayt’tan oluşan temsilciler he- 
yeti, Mekke şehir devleti adına kendileriyle görü- 
şüp, yardım istemek için M edine’deki Yahudi- 
lere gönderilirler. Bu iki temsilci, Medi
ne’de Yahudi kabilelerinin ileri gelenle
riyle görüşür, Resûlüllah ve Resûlül 
lah’ın insanlara bildirdikleri hakkın
da bilgiler verirler. İki temsilciyi dik
katle dinleyen Yahudilerin önerileri 
şunlar olur; “Şu üç şeyi ona sorun, 
eğer bunları bilirse o bir peygamber
dir. Yok eğer bilemezse o bir yalancı
dır. O zaman ona istediğinizi yapın.
Ona bir mağaraya sığınan gençlerin 
durumunu sorun. Bunların ilginç bir 
hikayesi vardır. Aynca yeryüzünü do
ğusundan batısına kadar gezen adamın 
durumunu sorun. Bir de ruhun ne oldu
ğunu sorun. Eğer bunlara cevap verirse 
onu tasdik edip, ona itaat edin. Çünkü o 
bir peygamberdir. Fakat eğer bu sorularınızı 
cevaplayamazsa bu durumda o yalancılardan 
birisidir. Ne istiyorsanız onu yapın”.

Yahudilerden, problemlerini çözebileceğine 
inandıkları bilgilerle M ekke’ye dönen heyet, 
M eclis’e gittikleri zaman büyük bir sevinçle duru
mu Mekke eşrafına açıklarlar; “Ey Kureyş toplulu
ğu! Bizler sizinle Muhammed’in arasındaki problemi 
halledecek şeylerle geldik. Yahudi bilginleri Muham- 
med’e bazı şeyler sormamızı istediler. Bu sorularımız
la Muhammed’in ne olduğunu açığa çıkaracağız” ■

Sonra h iç vakit geçirmeden Resûlüllah’m ya
nına giderek sorularını yöneltirler; “Eğer gerçekten 
peygambersen bunları bil bakalım! Eğer bilemezsen 
sen yalancısın birisisin” derler.

Mekke eşrafının sorularını dikkatle dinleyen 
Resûlüllah, kendisine yöneltilen sorularını bilme
mektedir; ancak cevapların vahyolunacağmdan 
emindir. Bu nedenle, her zaman olduğu gibi, vah
yin yine yardımına yetişeceğinden emin bir halde 
“Yarın gelin sorularınızın cevabını vereyim" der. 
Mekke eşrafı, ertesi gün büyük bir merak içerisin
de Resûlüllah’m yanma gittikleri zaman soruları
na cevap alamazlar. Çünkü soruların cevabı vah-

yolunmamıştır. Bir sonraki gün tekrar giderler, fa
kat cevap yine yoktur. Bir başka gün giderler yine 
yok. Bir başka gün yine yok... Bu durum günlerce 
devam eder. Günlerce sorularına cevap alamayan 
Mekke eşrafı, Resûlüllah’m  yalanını açığa çıkar
dıkları zannıyla çok sevinir, büyük bir keyifle in

sanlara durumu açıklamaya başlarlar. A rtık is
tedikleri olmuş ve zanlarınca Resûlüllah’m 

yalan söylediğini açığa çıkarmışlardır. 
Büyük bir mutlulukla, İslâm’ın A llah 

katından insanlar için belirlenen bir 
inanç ve hayat tarzı olmadığını, Re- 
sûlüllah’m kişisel düşünce ve fikir
lerinin ürünü olduğunu ilan etm e
ye başlarlar: “Eğer o gerçekten pey
gamber olsaydı bu sorulan cevaplar
dı. Ama görüyorsunuz, cevaplaya- 
mıyor; o bir yalancı" derler. Fakat 
on beş gün sonra, Resûlüllah’m bü
yük bir üzüntü ve sıkıntı içerisinde 

beklediği, müşriklerin ise korktuk
ları şey gerçekleşir ve söz konusu so

ruları cevaplayan ayetler vahyolunur. 
Vahyolunan ayetler K ehf sûresinin 

ayetleridir.
İnsanların İslâm’ı kabullenişlerini dur

durmak, Müslüman olanların ise İslâm’dan uzak
laşmasını sağlamak maksadıyla Yahudilerle görü
şen müşrikler, Resûlüllah’m sorularına bir süre ce
vap verememesiyle arzularına kavuştuklarını his
seder ve çok büyük bir sevince kavuşurlar. A ncak 
Kehf sûresinin vahyolunmasıyla, sorularına cevap 
verildiği gibi, daha da fazlası olur. Bir müddet so
rularının cevabını alamamaları nedeniyle “Mu- 
hammed eğer peygamber alsaydı sorularımızı cevap
lardı” savunması içerisinde olan müşrikler aracılı
ğıyla konu tamamen vahyin üzerine odaklandırı
lır ve arkasından da vahiy gerçekleştirilerek müş
rikler kendi silahlarıyla vurulurlar. Belki ilk anda 
cevaplar vahyolunsaydı böylesine etkili olmaya
cak ve hatta müşrikler daha başka yalan iddialar
da dahi bulunabileceklerdi. Ama on beş gün sü
reyle “eğer peygamber olsaydı bilirdi" ifadeleriyle 
kendilerini bağlayıp, iftira atamaz hale getirilirler. 
Böylelikle Resûlüllah’m peygamberliği müşrikle
rin iddia olarak ileri sürebilecekleri olumsuz bir 
neden ve tavır bırakılmaksızm ispat edildiği gibi, 
ayrıca, on beş gün herkesin beklediği ve konusu-
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na şartlandığı ayetlerdeki Ashab-ı Kehf kıssası ile 
M ekke’deki taraflardan hangisinin hak üzere, 
hangisinin cehalet üzere olduğu da açıklanır. 
Müşrikler bizzat kendilerinin reklamını yaptıkları 
ayetlerin insanlar tarafında ilgi ve merakla din- 
lenmesini önleyemez hale gelirler.

Yaşanan bu olayların taraflarından birisi müş
rikler olmasına karşılık, diğer tarafını da başta Re- 
sulüllah olmak üzere Müslümanlar oluşturmakta- 
dır. Dolayısıyla vahyin 15 günlük kesintisi ve ar- 
kasından Ashab-ı Kehf kıssasının vahyolunması, 
sadece müşrikleri cevaplayan, onları perişan ve 
rezil eden bir süreci oluşturmaz; aynı zamanda Re- 
sulüllah’a ve onun şahsında Müslümanlara da bir 
çok mesaj verir; bazı ihtarlarda bulunur.Yaşanan 
sürecin Müslümanları ilgilendiren ve oldukça 
önemli olan boyutu şudur:

Yahudilerden öğrenilen sorular, kendisine yö
netildiği zaman, bu soruların cevabını hiç bir şe
kilde bilmeyen Resûlüllah’m emin olduğu bir şey 
vardır; A llah her zaman olduğu gibi, bu seferde 
Resûlünü ve onun şahsında Müslümanları zor du
rumda bırakmayıp, soruların cevabını bildirecek

tir. Bu güven ve rahatlık içerisinde Resûlüllah’ln 
müşriklere cevabı “Yann gelin cevabı bildireyim” 
olur. Fakat umduğu gerçekleşmez. Bir, iki, üç der
ken tam on beş gün soruların cevabını açıklaya
cak ayetler vahyolunmaz. Resûlüllah ve Müslü
manlar müşrikler karşısında büyük sıkıntılara gi
rer, zor anlar yaşarlar. Bir anda adeta dünyanın 
başlarına yıkıldığını hissederler. Doğruluğundan 
hiç bir şekilde ve h iç bir oranda tereddüt etmedik
leri dinleri nedeniyle sessiz kalmaları, söyleyebile
cekleri bir şey olmaması kendileri için büyük bir 
yıkım olur. Çaresiz, perişan bir hale düşerler. Hak
lı olup bunu ispatlayamamamn, doğru olup yalan
cı konuma düşmenin katlanılamaz ağırlığını bü
tün varlıklarında olanca şiddetiyle hissederler. 
A llah’ın, Resûlüllah’ı ve diğer Müslümanları böy- 
lesine büyük bir sıkıntı içerisinde bırakmasının 
büyük bir hikm etinin olduğu açıktır. Bu ise Is
lâm’ın kaynağı ve dayanağı olan vahyin önemiy
le, yani Kur’an’ın fonksiyonuyla doğrudan ilgili
dir.

Şöyle ki;
Bütün canlılar ve dolayısıyla insanlar, normal 

yaşantıları içerisinde önem ini hiç fark edemedik
leri, fakat ancak bir problemle karşılaştıkları za
man önemini çok iyi anladıkları bazı özellik ve 
imkânlara sahiptirler. Hayat, sağlık, gençlik, zen
ginlik söz konusu özelliklerden bazılarıdır. Bunla
rın arasında bilhassa sağlığı dikkate alırsak; hepi
miz sürekli nefes alıp-veriyoruz. Birkaç dakika ne
fes alamayacak olsak, hayatımız tehlikeye girer ve 
hatta ölürüz. A ncak nefes alışımızı engelleyen bir 
problemle karşılamadığımız sürece, çoğu zaman 
bilinçsizce alıp-verdiğimiz nefesin önemini bile
mez veya fark edemeyiz. A lm an her bir nefesin 
değerini anlamak için sadece bir dakika h iç nefes 
almadan durmaya çalışmak dahi fazlasıyla yeter. 
Aynı şekilde kalbimiz bir dakika çalışmasa, beyni
mize bir dakika kan gitmese, gözlerimiz bir dakika 
süreyle görme özelliğini yitirse... o zaman anlarız 
ki, aslında çok hassas bir dengenin üzerinde haya
tımızı sürdürüyoruz ve bu dengenin devamı sade
ce ve sadece A llah ’ın güç ve kudretine bağlıdır. 
Bu itibarla sığınılacak, güvenip, yardımı dilene
cek tek makam sadece A llah ’tır.

Müşriklerin sorularını cevaplayan ayetlerin 
vahyolunmayarak, on beş gün süreyle Resûlül- 
lah’m ve doğal olarak Müslümanların zor durum
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da bırakılması da açıklamalarımızdaki örneklerle 
benzerlik taşır niteliktedir. Müslümanlara yaşatı
lan zorluk ve sıkıntıların ilâhı bir ihtar ve hatırlat
ma olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerek Resûlül' 
lah ve gerekse Sahabîler İslâm daveti içerisinde 
bütün hal ve hareketlerini, hedef ve planlarını 
ilâhî bilgiye dayalı bir şekilde oluşturuyorlardı. 
Vahyolunan her bir ayet, onlar için o andaki ve 
gelecekteki muhtemel problemlerini çözüp, du
rumlarını açıkladığı gibi, ne yapmaları ve neler 
yapmamaları gerektiğini de bildiriyordu. Onlar, 
İslâm davetinin seyri konusunda yorulmuyor, sa
dece verilen ilâhî talimatların gereğini yerine ge
tirmekle sorumlu oluyorlardı. A ncak şurası açıktır 
ki bütün hâl ve hareketlerin, yani İslâm davetinin 
yöntem ve stratejisinin ilâhî irade tarafından be
lirlenmiş olması, zaman içerisinde Resülüllah ve 
Müslümanlar üzerinde bir alışkanlığa neden ol
ması gayet normaldir. Aynen çok hassas bir den
ge üzerinde yer alan hayatımızın bir çok özellikle
rine alışıp, o özelliklerin önemini fark edemeye
cek duruma geldiğimiz gibi. Resülüllah ve diğer 
Müslümanların da, zor bir durumda kalınca, ne 
yapacaklarını bilemeyecek bir duruma gelince, 
h iç gecikmeden tam zamanında imdatlarına yeti
şen ayetlerin önemini, alışkanlığın neden olduğu 
olumsuz bir durum olarak fark edememeye başla
malarını beklemek gerekir. Veya h iç değilse boy- 
lesi bir gidişe yönelmiş olmaları mümkün görün
mektedir. Zaten Resûlüllah’m kendisinden emin 
bir halde müşriklerin soruları karşısında “Yarın ge
lin sorularınızın cevabını vereyim" demesi de bunu 
göstermektedir. Halbuki A llah bir şey bildirmezse 
Resûlüllah’m yapabileceği hiç bir şey yoktur. Ri- 
sâlet sürecinde bütün zorlukları aşmanın, tama
mıyla “dosdoğru" olan bir gidişatın, her türlü 
olumsuz şartlara rağmen elde edilen başarıların, 
sahip olunan izzet ve şerefin yegane nedeninin 
Kur’an olduğu açıktır ve Kur’an olmazsa bunların 
hiç birisi söz konusu dahi olamaz. O  halde başta 
Resûlüllah’a ve bunun yanı sıra diğer bütün Müs
lümanlara inançlarının ve hayat tarzlarının yega
ne kaynağı olan Kur’an’ın önemini hiç unutmaya
cakları şekilde hatırlatmak gerekmektedir. Bu ise 
vahyi bir müddet kesmekle gerçekleşir. Vahyin 
bir müddet kesilmesi Resülüllah başta olmak üze
re Müslümanları çaresizlikler içerisinde bırakır. 
Ne yapacaklarını bilemezler. Üzgün ve şaşkın bir

halde vahyi beklemeye başlarlar. Vahiy gelmediği 
sürece de durumlarının çıkmaza girdiğini çok acı 
bir şekilde anlar ve yaşarlar. O  ana kadar elde et
tiklerinin bir anda ellerinden uçup gittiğini fark 
etmeye başlarlar.

İşte Kur’an budur. O , tamamıyla hayatın içeri
sindedir. Hayattan kopuk bir düşünce veya ütop
yalar âleminin sözcüsü değildir. Bizzat hayatın içe
risinde yerini alır ve fonksiyonunu olanca açıklı
ğıyla ve mükemmelliğiyle yerine getirir. O, Müs
lüman’a ve Müslümanlar topluluğuna hayatları
nın her anında “dosdoğru’’yu bizzat hayatın içinde 
yer alarak canlı, pratik şekilde gösterir. Bu özelli
ğini ise, en açık ve tartışılmaz biçimiyle, Resûlül- 
lah’ın hayatında, Resülüllah’m tebliğinde gözler 
önüne sermiştir. Kur’an’ın bir insanın hayatında, 
hayat tarzında gerçekleştireceği devrimin ilk mu
hatabı bizzat Resülüllah olmuştur. Kur’an, Resû- 
lüllah’m şahsında pratiğe dönüşmüş, onun şahsın
da adeta bir insan olmuştur. Resûlülah ise onun 
hükümlerine pratiklik kazandırarak canlı bir 
Kur’an olmuştur. Bundan dolayı Aişe’nin, Resû- 
lüllah’m ahlâkını, Kur’an’m pratiğe dönüşmesi 
olarak ifade etmesi rastgele yapılmış bir tespit 
değildir. Öm er ise, Kur’an’ın önem ve fon- 
siy onunu “Allah T eâla, peygamberimizi bu kitapla 
hidayete ulaştırdı. Öyle ise ona sımsıkı sarılın ki, 
hidayet bulasınız." sözleriyle açıklar. ■
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CEVDET SAİD
Türkçesi: Abdi Keskinsöy

İnsan a n la m a  kudretine sahiptir; eşyayı diledi
ği gibi hizmetine boyun eğer duruma getir
me (teshîr); sonuçlara bakıp değerlendirerek 

yanlış anlayışı, sahih bir anlayışa dönüştürme gü
cü ve yeteneği vardır.

Hz. Peygamber şöyle der: ‘Bedende bir et parça
sı vardır; o sağlıklı olursa, bedenin tamamı sağlıklı 
olur. O  bozuk olursa, bedenin tamamı bozuk olur; iş
te o et parçası kalptir... ’

Nass’ları, kelimeleri [kavramları] kutsayıp A l
lah’ın [mutlak] hakîkat olan kelimesine[ilkesine] 
bakmayanlar, asla bu kelime/kavramların manala
rını anlayamazlar. İşte bu yüzden baskı altına alı
nıp anlama, sonuçlara bakarak anlayışı değiştirme 
kudreti gasbedilen insan [örneğine] başvurmadan 
Yüce A llah ’ın “D in de ik r  â h  [b a sk ı, zorlam a] y ok 
tur" buyruğunun manasını anlama kudretini elde 
edemeyiz.

Eğer [hadiste geçen] ‘et parçası’ kelimesiyle 
anlatılmak istenenin insanın göğsündeki kalp ol
duğunda ısrar edip Yüce Allah: “O n ların  ka lp le r i  
vard ır, fa k a t  on u n la  an la m az la r  [ fık h e tm ez le r ] , 
gözleri vard ır, on u n la  görm ezler ; k u la k la r ı v a r - 
dır on u n la  du ym azlar; işte  on lar  hayvan lar g ib i
d ir , b e lk i  d a h a  şaşk ın d ır lar . İşte on lar gâfild ir-  
ler . ”[7/179] buyurduğunda, Kur’ân’da yer alan bu 
nass’a(m etne) güvenip yapıştığımızda, bir çıkm a
zın içine düşeceğiz. Çünkü anlama vazifesi kalbe 
âit değil, beyne âittir. Mesela bir şahsın kalbinin 
diğer bir şahsa nakledilmesi durumunda ondaki 
anlayış kudreti, sözkonusu kalbin nakledildiği di
ğer şahsa intikâl ettirilemez.

Bir âyette Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: 
“Kim [bu  d ü n yada] kör  is e , o â h ir e t te  de  
kö r  [o la ca k tır ] ; y o lca  d a h a  şa şk ın  ve d a h a  sa p 
kın d ır . ”[17¡12\. Burada sözü edilen körlü k , fizik 
bakımından bir körlük değildir; bilakis anlama 
kudreti olmayan kimse kastedilmiştir.

Bütün İslâm âlemi, özellikle Arap dünyası, bu 
psikolojik manaya karşı kördür. Bu yüzden hepi
miz görme ve anlama kudretini yitirmiş durumda
yız. “D in de ik râ h  yoktur"  sözünün manasını kav- 
rayamayışımız bu yüzdendir. Bu yüzden rü şd ’ü 
(akla ve şerî’ata uygun olan) ğay’dan(akla ve şe- 
rî’ate aykırı olan) ayırt edemiyoruz; A lla h ’a  in a 
n ıp  tâğutu  red d etm en in  [inkâr etmenin] manası
nı kavrayamıyoruz. Bu nedenle kop m ası im kân sız  
sa p asa ğ lam  k u lp a  yapışamıyoruz; tersine en gev
şek, en sakat iplere, kulplara tutunuyoruz; kendi 
aramızda sıkı bir dayanışma içine giremeyişimizin 
nedeni de budur. Bundan dolayı bu apaçık ve 
menhus hastalığı görecek gücü kendimizde bula
mıyoruz.

Bu böyledir; çünkü biz hâlâ ik r â h  ve ic b â r a 
inanıyoruz; ik r â h  ve icb â ra  başvurmadan insanı 
boyun eğdirmenin ve ondan yararlanmanın müm
kün olmadığı kanâatini taşıyoruz. İk r â h  ve icb â r  
araç gereçlerine sahip olan kimseye karşı konula
mayacağını, ona mutlaka itaat edilmesi gerektiği
ni sanıyoruz. Çünkü ortada ik r â h  ve icb â ra  alter
natif olacak başka seçenek bulunmamaktadır.

Bu anlayış, bütün Arap halklarının ve İslâm 
ümmetinin, Arap yönetimlerinin şu ânda A m eri
ka’ya kayıtsız şartsız teslim olmasının başlıca ne
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denidir; çünkü biz bu 
meseleyi derinleme
sine kavrayıp yorum- 
layacak ve ona bir 
çözüm bulacak kud
retten yoksunuz. Zira 
biz insanın bedenin
deki ‘et parçası’ keli
mesinin mânâsını da 
kavrayamıyoruz; hani 
o et parçası sağlıklı 
olduğunda bedenin 
tamâmı sağlıklı olur; 
o bozuk olursa bede
n in  tamâmı bozuk 
olur.

Bizim anlamamızı 
sağlayan kelime/kav
ramlar olmazsa, keli
meler/kavramlardan 
bir şey anlayamayız.
Sözgelişi sadece bir et 
parçası anlamına ge
len kalp kelimesini [ele alalım]; bu kelime ile kas
tedilen nesnenin, anlama konusunda bir rolü, bir 
vazifesi yoksa, o kalp kelimesini tek başına kavra
yabilir miyiz? T ek  insanın bedeni için bir benzet
me yaptığımıza göre, toplumu da tek insana ben
zetebiliriz; bu tek insanı toplumdaki et parçası ko
numunda [bir eleman olarak] düşünebiliriz.

Kim anlama ve idrâk biçim ini değiştirme kud
retine önem verip üzerinde düşünebilir; b en lik 
lerde olan duygu ve düşünceleri değiştirme olgu
sunu kim irdeleyebilir? A ncak Batı toplumlarının 
hangi neden[ler]den ötürü üstün konumda bulun
duğunu, Amerika’nın bütün dünyâya niçin hâkim 
olduğunu kavrayabilen, insanları müşâhede eden 
bilim adamları ve aydınlar bu meseleleri önemse
yerek üzerinde düşünebilir. Kaldı ki biz burada si
yâsî yöneticileri ve elinden bir şey gelm eyenler 
olarak nitelenen halkları mazur görüyoruz; [onlar 
bu meseleleri önemseyip üzerinde düşünemezler] 
fakat bilim adamları, aydınlar nerde?!

Sorun kelimenin kendisinden kaynaklanmı
yor; yani sorun âlim  ve aydm  kelimesinde saklı 
değil. Asıl sorun bizatihi anlama olgusunda ve 
ümmetin âlimleri, aydınları konumunda olan 
kimselerin anlatmalarında saklıdır. A tâlet siyâset

erbabında, askerî er
kanda ve sıradan 
halkta değildir; asıl 
sorun âlimlerde, ka
naat önderlerinde ve 
kavrama biçim lerin- 
dedir.

Bu esaslara göre 
Arap ve bütün İslâm 
âlem inin şu ândaki 
acziyetinden, çaresiz
liğinden, kayıtsız 
şartsız [kaderine] tes
lim olmuşluk hâlin
den kim mesuldür?

İslâm ’ı kayıtsız 
şartsız [kaderine] tes
lim olma hâline ge
tirdik. Islâm’ı; sopa, 
kılıç, tüfek ve bom
balar ile ikrâh  ve ic- 
bâr  gücünü elinde 
bulunduranlara tesli

miyet olarak anlıyoruz. Beynin anlama kudretine 
değil, adale gücüne, kaslardan müteşekkil kalbe 
güveniyoruz; çünkü isyan edenin hakkı kötektir. 
Anlama ve akıl gücünü küçümsüyor, adale gücü
nü ve onun yerine geçen diğer güçleri yüceltiyo
ruz. Asıl güvenilecek ve dayanılacak şeyin anlayış 
değil, güç  olduğu düşüncesini çocukların yürekle
rine ektik.

Kadim şairlerimizden birisi şöyle demiş: ‘Kılıç 
[silah gücü] ciddiyetle şaka arasındaki sınırı belirleme
de kitaplardan daha doğru bilgi verir.’

Aynı bağlamda modern zamanlar şairlerinden 
birisi de şöyle diyor: ‘Sonunda gelip dayandığım yer
de kalemlerim bana şöyle dedi: şan ve şeref kalemin 
değil, şan ve şeref kılıcındır [silah gücünündür].'

V akı’ayı [somut gerçekliği] yanlış anlamamız 
hâlinde nass [salt metin] hiçbir şey ifade etmez. 
Sözgelişi Yüce A llah ’ın şu âyeti[ni ele alalım]: 
“Allah [insana] kalemle öğretti. [A llah] insana 
bilmediğini öğretti. ”[96/5].

A llah’ın vakı’aya tekâbül eden kelimesini an
lamadığımız sürece, A llah’ın kullandığı bu Arap
ça kelimenin hiçbir anlamı yoktur. Halbuki [mev
cut şartlarda] biz vakı’ayı ‘[Allah] Imlemle değil, kı
lıçla öğretti’ esasına göre anlıyoruz. ( . . . )
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Haşan Aycın, Gece Yürüyüşü

Nass tek başına müşkülü halletmez. Çünkü biz 
nass'ın dayanağı olan vakı’ayı, yani âfâkî âyetleri 
[nesnel dünyadaki belgeleri ve göstergeleri] ve en- 
füsî âyetleri [öznel dünyadaki belgeleri ve göster- 
geleri] ihmâl ediyoruz. Bu yüzden bizim katımızda 
âfâkî ve enfüsî âyetlerin hiçbir mânâsı yoktur.

Mesela; ( . . . )  yeryüzünün tamâmını birçok ke
re yok etme gücüne sahip Sovyetler Birliği’nin 
nasıl ve niçin çöktüğünü kavrayamıyoruz.( . . . )  Bu 
yüzden Amerika’n ın  oynayıp durduğu oyuncaklar 
haline gelmişiz. A llah ’ın âyetlerine karşı körlüğü
müz de bundan dolayıdır. Şu içinde bulunduğu
muz şaşırtıcı ve dehşet verici durumda Am eri
ka’nın bize tasallut etmede kullandığı sermaye[si] 
ne silah ne de ordu gücüdür. Asıl sermayesi, bizim

dünyada meydana gelen gelişmeler karşısında, ha
kîkî mânâda kör oluşumuz, olan bitenleri göreme- 
yişim izdir.(...)

Biz hâlâ insan aklını kabul etmek yerine, büyü 
mâhiyetinde şeylerden söz ediyoruz, bu tür şeyleri 
yazıp çiziyoruz; anlama gücüne değil, maddî güce 
îmânı derinleştiriyoruz. Bu nedenle ümmeti büyü
lüyor, bütün dünyayı fikrî ve aklî acziyetimizle 
dehşete düşürüyoruz. ( . . . )  Ü m m etin aklını uyan
dırma konusundaki acziyetimiz, ümmetin uyandı- 
rılmasım mümkün kılan akıl gücünden hâlâ ya
rarlanamadığımızın delilidir.

N ass’ların hariçte vakı’a ile bağlantılı mânâla
rı olduğunu kavramamız hâlinde, Hz. Isâ(a)’nın, 
Incil’de kör yöneticiler kavramım niçin  bu kadar 
çok zikrettiğinin manasını da kavrayacağız. N ite
kim o şöyle buyurmuştu: “İmdi şendeki ışık[nûr] 
karanlıksa, o karanlık n e büyüktür!’ Yani senin 
yolunu aydınlatacak ışık karanlık yayması hâlin
de, karanlığı dağıtacak ışık nasıl etkili olabilir ki?

Bizler [Eb’ul-Alâ] el-M a’arrî’n in  dediği gibi, 
şaşırtıcı karanlıklar içindeyiz. O  [bir beytinde] 
şöyle demişti ‘Ey benim  gibi âmâ olan kavmin 
gören kişileri / Karanlığın içine gelin  ki orada 
çarpışalım .’

( . . . )  İnsanın ancak akıl ve düşünce yeteneği 
sayesinde insan olduğunu ispat ettiğine dâir fikrî 
kudretten mahrumuz. Mesela alışılagelen biçimde 
konuşan, ancak düşünceleri arasında bağlantı bu
lunmayan bir insanı gördüğümüzde, onun anlama 
yeteneğini ve bilincini yitirdiğini anlarız. İşte İs
lam ümmetinin durumu da aynen onunki gibidir. 

( . . . )
Ey belâlar, ey felâketler, çabuk olun, zaman 

kaybetmeden bizi iyice [köşeye] sıkıştırın ki, [bir 
an evvel] insana âit olan aklın anlamını kabul 
edelim (yitirdiğimiz bilince sahip olalım )!

El-M ecelle, 1 7  Mayıs 2 0 0 3 , s 121 3
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SIZ, DUNYA İŞLERİNİZİ 
DAHA İYİ BİLİRSİNİZ!?

SERDAR DEMİREL

M üslümanlar, seküler Batı M edeniyeti 
karşısında gerileyince yeni arayışlar içe
risine girdiler. Bu arayışlar genellikle 

devlet merkezli ve özellikle de onun en önemli ku- 
rumu olan ordu menşeyliydi. Zira askerî alanda ge
ri kalmak hayat-memat meselesiydi. Orduyu mo
dern araçlarla techizatlandırmak yetmiyordu. Dev
let aygıtlarını da modernleştirmek gerekiyordu. 
Devlet aygıtları modernleştirildikçe modernleşme
si gerekiyordu. Modernite kesintisiz yenilenmek 
demekti; her yeni iyiydi. Bu anlayış zamanla “yeni” 
olanı kutsadı. Yeni olan her şey “in”, onun karşı
sında olan her eski de “out”tu.

Modernite bir zihniyet meselesi olduğundan 
araçsal yenilenme yetmiyor, mentalitenin de yeni
lenmesi gerekiyordu. Modem paradigmanın mer
kezinde “sekülerizm” yeni “kutsal inek” olarak bü
tün kutsalların önüne geçmiş; varoluş bu dünyayla 
ve şu anla sınırlanmıştı. Çünkü başka dünyalara 
kanat açmak sekülerizmin kitabında yazmaz.

Bu süreç yenilgi psikolojisiyle devinen müslü- 
manları derinden etkiledi. “Dünyaya vurgu yap
mak”, “dünyayı inşa etmek”; yeniden ayaklarının 
üstüne kalkmak isteyen İslâmî uyanış hareketleri
nin vurgu yaptığı temel unsurlardan oldu. “Bu dün
yası olmayanın öteki dünyası da yoktur” anlayışı 
genel kabul gördü. Bu bir yere kadar makbul bir 
anlayış olmakla beraber, bu anlayışın moderniteyle 
ilişkisi ıskalanmamalıdır. Bir çok nas bu tür anlayı
şın sofrasında iştah açıcı bir tür meze olarak bulun
durulmuş, bir playboy sorumsuzluğu ve savurganlı
ğıyla tepe tepe kullanılmıştır. Bu nasların başında 
Hadis cihetiyle Peygamber Efendimizin (sas) “Siz

dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” sözleri olmuş
tur.

Biz dünya işlerimizi Peygamberden daha iyi bi
liriz!? Buyruk bizzat Peygambere ait olduğuna göre 
baş ve göz üstünde yeri var! Bu hadisle amel etmek 
peygambere saygının bir gereği değildir sadece; 
anın vâcibidir de aynı zamanda!?

Böylece İslâm dininin ahiret vurgusu gerilere 
itilerek, dünya vurgusu ön plana çıkartıldı. Belki 
de bu yüzden olsa gerek, birçok İslâmî uyanış hare
ketinin söyleminde yeryüzünde mutlak adil bir 
devlet inşası bir tür yeryüzü cenneti mahiyetinde 
bir arayışa dönüştü. Din tasavvuru ideolojileşti. İs
lâm’ın bu dünyayı tanzim eden vechi tartışma gö
türmeyecek kadar izahtan varestir. Ancak İslâm ta
savvuruna gizli bir sekülerizmin bulaştığı konusu 
mutlaka incelenmesi gereken yanık bir ihtiyaçtır. 
Islâm’ın ahiret vurgusu dünya vurgusundan daha 
önde gelir. Dünya’yı ahiretin tarlası olarak geçici 
bir mekan tayin eder, İslâm. Ahiret perspektifin
den dünyayı inşaaya çağırır. Moderniteyle beraber 
dünya vurgusunun ahiret vurgusunun önüne geçi
rilmesi gömleğin yalnış iliklenen ilk düğmesiydi. 
Netice olarak dünyaya sahip olmada yarışan müs
lümanlar görüntüsü elem vericidir.

Bu süreç aynı zamanda yeni ilahiyatcı(!) ve İs
lamcı aydm(!) tipinin de özellikle medya aracılı
ğıyla parlamasına şahit oldu. Kerâmeti kendinden 
menkul, eczanesinde her derde devâ bulunduran 
ve her alanda uzman yeni ilahiyatçı ve aydın tipi, 
İslâm’la sekülerizmin arasını bulmaya çabalarken 
Hiristiyanlığm romalılaştırıldığı gibi İslâm’ın sekü- 
lerleştirilmesi çabalarına omuz verdi. Hiç şüphesiz
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kendilerine dayanak aldıkları âyet ve hadisler var- 
dı. Hadis boyutuyla en fazla dillerine ve kalemleri
ne pelesenk ettikleri nas Efendimizin (sas) “Siz 
dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” sözleri olduğu
nu tekrar vurgulamakta yarar var. Buradan hare
ketle ahiret ve dünya işlerini ayırmayı yine din te
melli meşru bir zemine oturtabilecekliri vehmine 
kapıldılar.

Peygamber sözünü cımbızla bütünlüğünden 
apartıp, İslâm’dan dünyaya taalluk eden şeriat rida- 
smı çıkartıp, sekülerizme meşruiyyet ridası olarak 
giydirme kurnazlığı yenilgi psikolojisine ait mo
dern bir atılımken uslup olarak bektaşidir. Hadisle
ri anlamada “Ulumu’d Dirâye” disiplinlerinin en 
önemlilerinde olan “Esbâbu Vurûdu’l Hadîs” disip
linine özellikle müracaat edilmediği gözlerden kaç
mamaktadır. İş bu husus “üzüm yemek mi, bağcıyı 
dövmek mi?” niyetini ortaya çıkartacak mihenk ta
şıdır. Zira Kur’an tefsirinde “Esbâbu’l Nuzûl” ne ise 
hadisi anlamada da “Esbâbu’l Vurûd” odur. Ayrıca 
ilk dönemlerden İslâm’ın zirve dönemlerine kadar 
bu hadis nasıl anlaşıldı? sorusu ayrı bir yazı konusu 
olmakla beraber, önemlidir de. Zira o dönemler

nassa yenilgi psikolojisiyle değil, hâkim ve matlup
ken onu anlama ve tatbik etme dürtüsüyle meto- 
doloj ile bir tutarlılıkla yaklaşılmıştır.

Esbâbu Vurûduyla Hadis

İmam Müslim’in Hz. Enes’ten (r.a) rivayet ettiği 
mana itibarıyla meşhur, senet itibarıyla âhad olan 
Hadisi Şerif şöyledir:

Hz. Nebi Medine’ye teşrif ettiklerinde hurma 
ağaçlarını aşılayan bir topluluğun yanından geçer
ken: “Böyle yapmasalar -hurm a ağaçlarını aşılama- 
salar- iyi olacak” der. Ancak —belli bir süre sonra- 
ağaçlar ürünü şays  ̂ verir, oradan tekrar geçtiğinde: 
“Hurmalıklarınıza ne oldu?” diye sorunca, onlarda: 
“Böyle yapmamızı söylemiştiniz! derler.

Bunun üzerine Allah Rasulu (sas): “Siz, dün- 
ya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” buyurdu.1

Bu hadis İbn M âce’de Hz. Aişe tarikiyle riva
yet olunurken, Müsnedi Ahmed’de Hz. Enes tari
kiyle rivayet olunmuştur. İmam Müslim’in rivaye
ti ise Hz. Aişe tarikiyle Hz. Enes’ten tahric olmuş
tur. Bu da rivayet sahibinin asıl olarak Hz Enes 
olduğunu gösterir.

Müslim’de, hadisin esbâbu vurûdunu daha de
taylı anlatan iki rivayet hemen bu hadisten önce 
serdedilmiş, bu lafızm yer aldığı rivayet üçüncü sı
rada zikredilmiştir. Bu keyfiyet hadis tekniği açı
sından önemlidir. Zira İmam Müslim aynı konuda 
varit olan hadisleri sıraladığında en güçlü gördü
ğünü ilk sıraya koyarken diğer rivayetler içerisin
de en zayıf olanını ise en son sırada zikreder.^ Bu 
cihetten diğer hadislerin muhtevası bu hadisin 
mutevasma şamildir.

Hadisenin daha bir vuzuha kavuşması için 
İmam Müslim’in tertibine göre diğer iki hadisi de 
burada zikredelim:

İlk Hadis:
Musa bn. Talhata babasının şöyle dediğini 

nakleder:
Rasulullah’la (sas) beraber hurmalıkların üze

rinde bir topluluğun yanından geçtik.
Buyurdular ki: “Bunlar ne yapıyorlar?”
“Aşılama yapıyorlar, erkeği dişiye döllüyorlar, 

böylece aşılanıyor” dediler.
Bunun üzerine Rasullullah (sas): “Bunun fayda 

vereceğini zannetmem” dedi.
A şl yapanlara Rasullullah (sas)’in söyledikleri

70 Ümran'Aralık -2003
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


DÜNYA İŞLERİNİZİ İYİ BİLİRSİNİZ / DEMİREL

haber verileli, onlar da aşı yapmayı bıraktılar.„On' 
larırı aşılamayı terki Rasullullah (sas)’e haber ve
rilince:

“Eğer bu -aşılama- onlara fayda veriyorsa yap
sınlar, ben sadece bir zanda bulundum. Zannım- 
dan dolayı beni muaheze etmeyin. Ancak, size 
A llah’tan haber verdiğimde onu alın. Muhakkak 
ki ben, A llah’a yalan isnadında bulunmam.” de-
di.4

ikinci Hadis:
Râfi’ İbnu Hadîc (r.a) anlatıyor: “ Resülullah 

(sas) Medine’ye geldiğinde, Medineliler hurma 
aşılıyorladı:

“Ne yapıyorsunuz?” diye onlara sordu. Medine- 
liler:

“Bu, eskiden beri yapmakta olduğumuz bir 
şey!” deyip (açıkladılar). Rasulullah (sas) da:
“Eğer bunu yapmasanız belki de sizin için daha iyi 
olur!” buyurdular. Bunun üzerine Medineliler o işi 
bırakttlar.Hurma ağaçları (o yıl çağla) döktü (ve 
meyve tutmadı).

Durum Resülullah’a (sas) haber verilince şöyle 
buyurdular:

“Bilin ki, ben bir beşerim. Size dininizle ilgili 
bir emirde bulunursam onu derhal alın. Eğer ken
di re’yime dayanan bir şey emredersem, bilin ki 
ben bir insanım!”-’

Hadise aslında çok açık, kimseye bulanık suda 
balık avlama imkanı vermiyor. Bizzat Kur’an-ı Ke
rim Efendimiz (sas)’in doğup büyüdüğü yerin zıra- 
atsız bir mekan olduğunu bildiriyor (İbrahim: 37). 
Karşılaştığı yeni bir durum hakkında fikir beyan 
eden Rasulullah (sas), bunun bir zandan ibaret ol
duğunu bizzat kendisi bize haber veriyor, sonra da 
“A llah’tan size bir haber verirsem” onu alın diye
rek, dini tasarrufatmın bağlayıcı olduğunu tekit 
ediyor. Hz. Peygamber’in tasarrufatmın bağlayıcı 
olanla olmayan “Usûl” kitaplarında geniş bir şekil
de işlenmiş olup, bu yazının boyutun aşan son de
rece önemli bir konudur. Zira Hadis din tasavvu
runda kritik bir yer tutar. Sahih bir Hadis anlayışı 
olmadan sahih bir din tasavvuru mümkün değildir. 
Hadissiz Kur’an-ı sahih olarak anlamak ne kadar 
mümkün? Hadis olmadan bir fıkıhtan bahsedebi- 
lirmiyiz? Hulâsa Hadis olmadan dinden bahsedebi- 
lirmiyiz?

Yeni bir paradigma inşasının mevzubahis oldu
ğu yerde sahih bir Hadis tasavvuru elzemdir: T ari

hin şahit olduğu İslâm Medeniyeti her cüz’ün de 
Peygamber Sünneti’nin eserini taşır. Peygaberi 
(sas) tarihin bir dönemine mahkum etmek inşası 
hayel edilen medeniyetin daha işin başında akim 
kakılası manasına gelir.

Sünnet, dinin pratik ve teorik olarak bizzat Hz. 
Peygamber tarafından ortaya konmasıdır. O  halde 
“Siz, dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” sözünün 
hangi bağlamda neyi ifade ettiğini yine bizzat sö
zün sahibi, sözler efendisine rucuyla anlaşılabilir.

Mesala, ekonomiyi salt dünyevi bir alan ilan 
edip, bu alanı biz daha iyi biliriz; “bugünkü masla
hatlarımız faizi helal kılar” vehmi, Peygamberden 
bir onay alabilir mi? Kur’an-ı Kerim ve Sünneti 
N ebevî’nin faiz meselesinin helal ve haram yönü
nü asla insanın içtihadına bırakmadığı açıktır. 
Ekonomi dünyevi bir alan olduğuna göre, İslâm’ın 
faize katı müdahalesi “Siz, dünya işlerinizi daha 
iyi bilirsiniz” hadisiyle çelişir mi?

Modem zamanlara kadar bir çelişkiden söz 
eden çıkmadı. Ancak, dini sekülerleştirme aşkına, 
dünya işlerine taalluk eden Kur’an ve Hadis nasla- 
rı “Siz, dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” sözüy
le darağacında kurban olarak sallandırılmak isten
mektedir. Kur’an’m en uzun âyetinin borç hukuku
nu düzenleyen âyet olması manidardır.

Evet, o bir beşerdir; uzman olmadığı konularda 
içtihadında yanılabilir. Bu onun peygamberliğine 
bir helal de getirmez. Bu dinin en hassas olduğu 
konuların başında ilahi olanla beşeri olanı ayırt e t
mek gelir. Ama, aynı zaman da o bir peygamberdir. 
İnsanları sadece ahiret hayatında mutlu kılacak bir 
misyonla gelmemiş, o misyonun bir uzantısı olarak 
bu dünyada da mutlu olmalarını temin edecek bir 
mesajla gelmiştir.

Bu mesaj bir yönüyle ahirete taalluk ederken 
bir yönüyle de dünyaya taalluk eder. İslâm’ın dün
yaya taalluk eden boyutunu da kabul ve tatbik A l
lah’a itatin gereğidir. □

DİPNOTLAR
1 Şays: hurma meyvesinin çekirdeğinin yumuşak yahut tama

men çekirdeksiz olması halidir.
Bkz: en-Nihâyetu fi Garîbil Hadîs : 2/518:
2 Müslim, 4/1836, hn. 2363, Süneni ibn Mace, 2/825, hn. 2471,

Musnedi Ahmed, 3/152. hn. 12566. Hadisin lafzı Müslim’e 
aittir.

3 Müslim, mukaddime.
4 Müslim, 4/1835, hn.2361, Süneni ibn Mace, 2/825, hn. 2470,

Musnedi Ahmed, 1/162. hn. 1390. Lafız Müslim’e aittir.
5 Müslim, 4/1835, hn.2362, Musnedi Ahmed, 1/162. hn. 1399.
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B izler, tarikat ehli olarak insanlığın tevhid 
akidesinde birleşmesi için yola çıkan birer 
toplum olduğumuzun şuurunda olarak yo

la çıkan kimseleriz. Bizler uzak yerlerden buraya 
gelişimizle, kendimizi tanıyarak muhabbeti yok
luktan varlık alemine çıkarmak üzere yanınıza 
gelmiş bulunuyoruz. Çünkü insanlar birbirlerini 
görmeyince tanıyamazlar. Tanıyamaymca da bir
birlerini sevemezler. Resûlü Ekrem’in bir hadisin
de “Birbirinizi sevmezseniz kamil mü’min olamaz
sınız. Mü’min olamazsanız cennete giremezsiniz.” 
buyurduğunu unutmamalıyız.

Bir diğer hadisi şerifte de “Size bir şeylerden 
haber vereyim ki sizler onu işlerseniz birbirinizi se
versiniz.” buyurdu. Ashab bunun ne olduğunu so
runca “Selamı aranızda yayınız” buyurdu. Elham
dülillah A llah sizinle tanışmayı ve dertleşmeyi 
bizlere nasip buyurmuştur, inşallah bu tanışma 
birbirimizi sevmemize vesile olacaktır. Sevgileri
miz inşallah bizleri ilahi muhabbet merkezinde 
birleştirecektir.

Gerçek manada varlıklarını muhafaza eden ta
rikatlar arasında bir ayrılığın düşünülmemesi ge
rekir. Eğer tarikat Kur’an ve sünnet yolundan ay
rı kalırsa zaten ona “tarikat” diyecek halimiz yok
tur.- Resûl bu hususta da bizlere yol göstererek: 
“Şeriat benim A llah’tan alıp size tebliğ ettiğim 
sözlerdir. Tarikat benim fiillerim yani yaşayışım - 
dır. Hakikat ise halimdir.” buyurmaktadır. Yani 
A llah’ın Resûlü bu hadisle bizlere şeriat, tarikat 
ve hakikatin bir noktada birleştiğini haber veri
yor. Bir şey öğrenilir, öğrenildikten sonra da yaşa

nılır. O  şey öğrenilince şeriat ismini alırken, yaşa
nılınca tarikat ismini alır. Öğrenilen ve yaşanılan 
Kur’an ve sünnet’e uygun ise bu sefer hakikat is
mini alır.

Elhamdülillah, şimdi kısaca içinde bulunduğu
muz bu meclisin hesaplarını yapmaya gayret ede
lim. insanlar bir araya toplanırlar, buna cemiyet 
denir. Cemiyetler insanlardan teşekkül eder. Her 
cemiyetin bir başlangıç ve sona eriş günü vardır. 
Onun için biz evvela tarikatın başladığı günü ha
yalimize getirerek canlandırmalıyız. Tarikatımızın 
ilk günlerine baktığımız vakit Resûlüllah ve saha
belerinin bir arada oturduklarını görür ve hatırla
rız. O  günden başlayan A llah’a giden yolculuğa 
devam eden her tarikatın toplandığı cemiyetler 
hayalimizde canlanırsa, ancak o zaman onları 
kendimize rehber edinmeyi başarırız.

A llah ’ın Resûlü bir hadisi şerifinde “Yolunuz 
cennet bahçelerinden birine uğrarsa oraya giriniz" bu
yurdu. Sahabe “Ya Resûlüllah cennet bahçeleri nere
lerdir1" diye sorar. Resûlüllah “zikir meclisleri cen
net bahçeleridir," buyurur. Asırlar boyu muttaki 
ulemalar da “Bir insan bir zikrullah meclisine otursa 
ve vallahi cennet bahçesindeydim diye yemin etse ye
mininde yalancı değildir’’ buyurarak bizlere bu hu
susta rehberlik etmişlerdir.

Peygamberimiz bir hadisi şerifinde de “Bir ce
maat bir yerde A llah’ı zikir için oturmuşlarsa me
lekler onların etrafını sarar. V e onların üzerine se- 
kîne indirir ve A llah’ın rahmeti onları kuşatır.” 
buyurmaktadır. Biraz dikkatle halinize baktığınız 
vakit ilahi sekînenin üzerinize inerek kalbinize
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yerleştiği hakikatini görürsünüz. Çünkü görünen 
hakikatler bunu bizlere ispat etmektedir.

Muhakkak ki her birinizin böyle bir mecliste 
bulunmanızın sebebi bir arkadaşmızdır. Onun için 
ulema “Sadık bir arkadaş bulmak dünya ve içinde
ki servetlerden daha değerlidir.” buyurmuştur.

Allah, bir ayeti kerime de “Dostlar birbirinin 
düşmanı olur. Am a muttakiler değil,” buyuruyor. 
Onun için sizleri birilerinin böyle bir cemaate ge
tirmesiyle sizler dünya ve ahirette büyük menfaat
ler elde etmişsinizdir. Bundan dolayı sizlerinde 
başkalarının bu zikir meclislerinden faydalanma
ları için çalışmanız lazımdır. Bilhassa Hakk olan
dan habersiz birisinin bu meclislere iştirakine se
bep olmuşsanız dünya ve ahireti- 
nizde sahip olacağınız müka
fatların hesabını yapmak
tan aciz kalırsınız.

Evet, her zaman otur
duğumuz cem iyetlerin, 
oturduğumuz andan önce
sini, oturduğumuz an ve 
sonraki anının karşılığında 
ki ilahi vaadlere dayalı mü
kafatları da muhakkak öğ
reneceğiz. Öğrenmeliyiz ki 
daha büyük bir azimle ko
şalım. Resülu Ekrem Efen
dimiz “kıyam et gününde 
bir toplum mahşere getiri
lir. Onlar peygamberler ve 
şehitler değildirler. A l
lah’ın onlara verdiği maka
ma enbiya ve şüheda gıpta 
eder.” Buyurur. Sahabiler 
büyük bir heyecanla “Ya 
Resülüllah onları bize bildir” 
der. Muhakkak ki insanların ma
kam ve mevkileri peygamberlerden üstün değildir. 
O  halde bu insanlar ne yaptılar da bu makama 
geldiler. O nlar bir mahremlik bağından veya 
maddi imkanlarını sarf ederek bir araya toplanmış 
değildiler.

Resülüllah “Onlar A llah’ın sevgisi ile bir zik- 
rullah meclisinde toplananlardır. A llah, onlara 
amellerinin karşılığı olarak karşı alanın ön safla
rında nurdan kürsüler yaratmıştır. Onlar bu kürsü
lerde oturarak mahşerdeki insanların halini sey

retmektedirler.” Buyurur.
Bu gün burada bir araya gelişimizde bizim şah

si bir arzumuzla gerekleşmemiştir. A llah ’ın Resûlü 
“İnsan sevdikleri ile haşrolur” buyurmuştur. Bir 
diğer hadisi şerifte ise “Bir insan Kabe de, M ülte
zim de 70 sene geceleri sabaha kadar namaz kılsa, 
gündüzlerini de oruç ve diğer ibadetlerle geçirse 
kıyamet günü amelleriyle değil sevdikleriyle haş
rolur” buyurmuştur. Bundan dolayı aramızdaki 
muhabbet bağlarını sürekli olarak yenilemeliyiz.

Tarikat, beşeri sıfatlardan ilahi sıfat yolculuğu
na girmekten ibarettir. İlk olarak insan muhabbet 
yolculuğu için gönlünün kapılarını açması gere
kir. N e zaman kulun muhabbeti A llah ’ın sevdik

lerinin muhabbeti ile birleşir
se A llah ’ın sevdiklerinin 
ruh mertebesine yükselir. 
Kişi evliyaullahm  ruh 
mertebesine yükseldikten 
sonra içindeki muhabbet 
Muhabbet-i Resülüllah ile 
birleşince, Resûlullah’m 
ruh mertebesine yükselir.

Ö ncelikle kötü ahlak 
ve alışkanlıkları ve inanç
sızlıkları terk etme müca
delesini vermeliyiz. O nun 
için insan cihad yani mü
cadele alemi olan dünya
ya gönderilmiştir. N efsi 
cihad, cihadların en fazi
letlisidir. Eğer cihadsız in 
sanlığın ruhunun yüksel
mesi mümkün olsaydı A l
lah, şeytanı yaratmazdı. 
Bilmelisiniz ki insan ruhu 

bir mertebeye yükselince 
şeytan vesvesesini artırır, n e

fis cephesini büyütür. Eğer dünya mücadele alemi 
olmasaydı insanlık melekler gibi bir inanç seviye
sinde kalırdı. Onun için nefisle şeytan cephesini 
asla unutmayacak ve onlara yenilmemek için mü
cadelemizi aralıksız olarak sürdüreceğiz.

Bu cephedeki mücadelemize devam ederken 
ikinci merhale olarak mükellef olduğumuz ibadet 
vazifelerimizi de yerine getirmeliyiz. Bu hususta 
nefsin ve şeytanın vesvesesine kapılarak ihm al
karlık gösterip farzları yaparken vacip, sünnet,
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müstehap ve mekruhları göz ardı etmemeli ve va
zifelerimizi sıhhatli bir şekilde edaya gayret ederek 
buradaki cihad mücadelesinde de muvaffak olma
nın gayreti içerisinde olmalıyız.

Üçüncü olarak ise temiz bir nefisle muhabbet 
zerrelerim elde ederek ilahi yolculukta vadedılen 
makamlara yükselmenin mücadelesi vermeye gay
ret etmeliyiz.

Bu mücadele içerisinde hafızamızdaki A llah ’ın 
(c.c) varlığını kalbimize indirmek için zikre de
vam edeceğiz. Tıpkı Levhi mahfuzdan Kur’an’ın 
dünyaya inmesi gibi. Kalbe zikrullah yerleşince 
insan kainattaki ilahi eserleri seyretmeye başlar. 
O  vakit kul eserden ilahi yolculuğa başlamış olur. 
O  zaman kainatta sergilenen ilahi eserlerin haki
katlerini görerek İlahi eserlerin en güzel eserler ol
duğunu, Allahu Zülcelâlin işlerinin de en güzel iş
ler olduğunu öğreniriz. O  vakit insan eserden A l
lah’ın işlerine yolculuğa başlar. A llah ’ın işlerinin 
en güzel olduğunun kanaatine varınca da ilahi sı
fat yolculuğuna başlar. O  vakit kul ilahi sıfatların 
tecelli aynası haline gelir. Zaten cennet alemin
den dünyaya gelişimizin gayesi de budur. Eğer 
cennet aleminde kalsaydık-Allahı sıfatlarıyla ta
nımamız mümkün olmazdı. Çünkü cennette has
talık olmadığı için A llah ’ın şafi ismini tanımamız 
mümkün olmazdı. Diğer sıfatı ilahileri de birer b i
rer düşünürsek değişen bir durum olmaz. Eğer be
lalar olmazsa A llah ’ın münci olduğunu, Cihad ol
mazsa A llah ’ın nasır olduğunu kullar nasıl bile

cekti. Demek oluyor ki insan 99 sıfatı ilahiyenin 
tecelli aynasıdır. İnsan bu aynada Rabbini tanı
mak için dünyaya gelmiştir.

Eğer insan sıfat yolculuğunu tamamlayabilirse, 
zat yolculuğu başlar. Allah, bu yolculuğumuzda 
kemalata ermeyi cümlemize nasıp etsin. Bu mu- 
vaffakiyetlerin hepsi kişinin muhabbetine bağlı
dır.

Şair bir kaside de 
“Muhabbeti bir hisara koysalar,
Duvarın dışına da bir mücrim kişiyi koysalar, 
O  mücrim kalkıp koşmaya başlar.” diyor. 
Sahabilerin hayatına baktığımız vakit kolu ba

cağı kesildiği halde cephelere koşmaları, savaşa 
devam etmeleri bu hakikati ispat etmektedir. Şair 
kasidenin devamında da :

“Muhabbeti süzgeçten süzdürüp,
Bir dilsizin diline sürseler,
Bülbül gibi konuşur” diyor.
Tarihteki olaylar bunun da şahididir. Hiçbir 

eğitim görmeyen Yunus Emre’nin günümüzde de 
aşılamayan beyitleri bunun örneğidir. O nlar mu
habbet mekteplerinde yetişmiş çiçeklerdir. Kaina
tın  yaratılışından bu yana günümüze örnek olan
ların sahip oldukları iltifatlarda, muhabbeti ilahi
dir.

Allah, muhabbeti ilahiden bizleri de hissedar 
eylesin. ■

*  11.07.2003 tarihli Gımata’daki sohbetinden alınmıştır.
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“ELBET, NİMETLERDEN 
HESABA ÇEKİLECEKSİNİZ”

VİLDAN VATANDAŞ

2
 644 metre yüksekliğindeki Tendürek G eçi- 

dini aştığımız anda, eşimin "işte orada" sö
züyle, yolun iki yanındaki leylak rengi kır 

çiçeklerinden oluşan tarlaları seyretmekten vaz
geçip, eşimin gösterdiği tarafa baktım. Efsanelere 
konu olan dağ, Türkiye’nin en yüksek dağı, karlı 
zirvesiyle ve bütün ihtişamıyla karşımızdaydı. O  
noktadan itibaren de Doğubeyazıt’ta, Gürbulak’ta 
ve İğdır’da hep yanıbaşımızda oldu. Ne zaman ba
şımızı çevirsek onu hep yanımızda gördük. U ç gün 
süreyle bize hep yol arkadaşlığı etti.

Ağrı, son derece zengin tarihe sahip bir bölge. 
Orta Asya'dan gelen kavimlerin Anadolu'ya giriş
lerinde geçiş bölgesi olduğu için, bir çok medeni
yete tanıklık etmiş. Hititlilerden bu yana bölgede 
egemen olan bir çok uygarlığın izleri halâ her yan
da kendini gösteriyor. Her bir yer tarihin tanığı 
eserlerle dolu. Bölge, Hz. Osman zamanında Müs- 
lümanlar tarafından fethedilmiş ve 872 yılına ka
dar da Müslümanların kontrolünde kalmış; fakat 
o tarihten itibaren tekrar Bizans'ın kontrolüne 
geçmiş. 1071 yılında ise Malazgirt Savaşı sonra
sında yeniden Müslümanların egemenliğine gir
miş. Ağrı’nın en ünlü ilçesi Doğubeyazıt. îshak 
Paşa Sarayı ise, diğer tüm eserleri gölgede bıraka
cak ihtişam ve güzelliğiyle Doğubeyazıt’ın sembo
lü.

Doğubeyazıt'a 7 kilometre uzaklıkta yer alan 
İshak Paşa Sarayı, eski Doğubeyazıt’ta, ovadan 80 
metre yükseklikteki bir kayanın üzerine inşa edil
miş, kartal yuvasını andıran kompleks bir yapı. 
7600 metrekarelik bir alanda yer alan ve türbesi,

camii, surları, iç ve dış avluları, divan ve harem 
salonları, koğuşları ve zindanıyla saraydan daha 
çok bir şato görünümünde. Sarayın yapımına, IV 
Murad (1623-1640) ile birlikte Safeviler'e karşı 
Revan seferine katılan ve bu sefer sırasında bir ko
lunu kaybettiği için "Çolak" lakabı ile anılan Ba- 
yazıt Sancakbeyi Abdi Paşa tarafından başlanmış. 
Ondan sonra oğlu İshak Paşa inşaata devam et
miş, fakat bitirememiş. Sarayın inşası 99 yıl sür
müş ve 1784 yılında İshak Paşa’n ın  oğlu M ehmet 
Paşa tarafından tamamlanmış. G enel görünümü 
Topkapı Sarayı'nı andıran ve Topkapı’dan sonra 
Türkiye’nin en büyük ikinci sarayı olan İshak Pa
şa Sarayı, Türk mimarisinin en güzel örneklerin
den biri. Sarayda farklı Türk topluluklarına ait 
farklı mimari stilleri bir arada görmek mümkün. 
Saray Selçuklu ve Osmanlı mimarisini birleştiren 
bir yapı olma özelliğine sahip. C am inin kubbesi 
Türkistan mimarisinin özelliklerini taşırken; tür
be Selçuklu kümbet mimarisi üslubunda inşa edil
miş. Sarayın kapıları ise Selçuklu stilinde.

Saray, gerçekten bir mimarlık ve mühendislik
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harikası. Hayran olmamak mümkün değil. A ncak 
saray, sadece bir bina kompleksi olarak görülürse 
bu böyle. Fakat ne var ki, saraya ulaşmak için te
peye tırmanırken zihinler hareketlenmeye, dü
şünceler uçuşmaya başlıyor. Bir bina olmanın öte
sinde anlamlar kazanıyor. Şöyleki; saray, eski Do
ğubeyazıt’ın merkezinde yer alıyor ve bir zamanlar 
sarayı çevreleyen yüzlerce evin birkaç tanesi halâ 
ayakta; diğerlerinin ise temel kalıntıları görülü
yor. Görülen o ki bu saray, bir zamanlar, yoksul 
insanların yaşadığı yıkık-dökük evlerin ortasında 
yer alan bir bina imiş. Bu tespitimizin doğru oldu
ğunu ve yakın zamana kadar devam ettiğini Do
ğubeyazıt Büyük Pasajını gezerken daha açık bir 
şekilde anladık. Pasajdaki dükkanlardan birisinin 
camına yapıştırılmış Saray ve çevresini gösteren 
1940 yıllarına ait bir fotoğraf gördük. Fotoğraftan, 
o tarihlerde, Saray’ın çevresindeki evlerin büyük 
çoğunluğunun halâ kullanıldığı anlaşılıyor. Evle
rin tamamı bir veya iki odalı, hepsinin de duvar
ları kara taştan ve sıvasız; hepsi toprak damlı. 60 
yıl öncesine ait bu fotoğraf, bugün de geri kalan
larından açıkça anlaşıldığı üzere, aynı mekandaki 
iki ayrı dünyayı gözler önüne seriyor. Mekan ola
rak birbirine yalcın ve hatta bitişik, ama nitelik 
olarak birbirlerine doğu ile batı kadar uzak iki 
dünya bu. Biri, çoğunu cariye odalarının oluştur
duğu, 366 odalı bir dünya,; diğeri hayvanlarla in
sanların birlikte yaşadığı bir veya iki odadan evle
rin oluşturduğu bir başka dünya. Birinde taş işçili
ğinin en ince, en muhteşem numuneleri ile süslü 
duvarlar; diğerinde araları yılan ve akrep yuvası 
sıvasız taş duvarlar. Birinde kanalizasyon sistemi, 
merkezi ısıtma sistemi ve su şebekesi; diğerinde ise 
susuzluk, kışın dondurucu soğuk, yazın yakıcı sı
cak. Birinde, içinde onlarca aşçının yemek hazır

ladığı, çeşit çeşit yiyeceklerle tıkabasa dolu bir 
mutfak; diğerinde boş tencereler, aç karınlar, aç
lıktan ağlayan çocuklar. Birinde "suçluların" atıl
dığı karanlık, rutubetli, pis zindan odaları; diğe
rinde yiyeceği son ekmek parçasını veya sütünü 
içtiği son keçisini vergi olarak vermekten kaçın
dığı veya bu konuda ihmalkâr davrandığı için zin
dana atılma korkusu yaşayan aç, hasta, sefil insan
lar. Birinde ağzına kadar dolu devasa erzak depo
ları; diğerinde vergi olarak verdikleriyle o erzak 
depolarını doldurmak için kayaların arasında, ço
rak ovada, susuz bayırlarda bir şeyler yetiştirmeye 
çalışan eli nasırlı insanlar. Bir yanda kapısı som 
altından yapılmış bir şatafat ve israf; diğer tarafta 
yoksulluk, hastalık, açlık.....

Zihnimiz karmakarışık bir halde sarayın dış av
lusuna girdik. Sağda bekleme salonu; bekleme sa
lonunun altında, bodrum katında ise zindan oda
ları var. Zindana yöneldik. B inanın giriş katının 
bütün görkem ve şatafatına rağmen, zindan odala
rının zemini toprak, duvarları kara taş, havasız, 
rutubetli ve karanlık. Girişte sarayın sol tarafında 
ise, bodrumda olmalarına rağmen temiz ve devasa 
boyutta erzak depoları var. Karışık duygularla iç 
avluya geçiyoruz. Karşımızda nakış gibi işlenmiş 
taş duvarlar. Bir yanda cami ve türbe, diğer yanda 
harem. Saray, her ne kadar türbesi, hamamı, ca
misi, muhafız odaları ve fırını ile tam bir komp
leks yapı ise de, iç avludan harem bölümüne ge
çince daha iyi anlıyoruz ki bütün saray kaba bir 
ayrımla dört bölümden oluşuyor; zindanlar, mu
hafız birliğinin kaldığı odalar, erzak depoları ve 
harem. Saray, bu haliyle de dönemindeki işlevini 
olanca çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Sarayın en gösterişli ve en büyük kısmını ha
rem oluşturuyor. Saymakla bitirilemeyecek kadar 
çok oda var. Harem bölümü iki kat, ama bugün 
sadece birinci katı gezilebiliyor; ikinci kat yıkıl
mış. Haremin büyüklüğüne karşılık, kadınların 
gezip vakit geçirecekleri bahçe 100 metrekareyi 
aşmayacak kadar küçük bir alan. Haremin odala
rı, simsiyah taşlarla kaplı bir tepenin iç karartan 
yamacına bakıyor. Haremin bütün manzarası bun
dan ibaret. Yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde
ki cariye odalarından birisine girdik ve penceresi
ne oturduk. Gençliğini o odada geçirmiş ve pen
ceresinden siyah bayırı seyreden kadının hayalle
rini, özlemlerini, beklentilerini anlamaya çalıştık,
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ama başaramadık. Çünkü o mekan sadece beden- 
leri değil, düşünceleri dahi mahkûm edecek bir 
nitelikte.

Hareme bitişik camiye geçtik. Son derece süs
lü, taş işçiliğinin en güzel örnekleriyle bezeli ca
minin duvarlarına ve kubbesine baktık. Bu duvar 
ve kubbede yankılanan duaları duymaya çalıştık; 
duyamadık ama tahmin ettik. Aklımıza A li Şeri- 
ati’n in bir kitabındaki sözleri geldi. "Hayatını in
sanları aldatarak, sömürerek sürdürenlerden acaba 
kaç tanesi; alışkanlığı olduğu veya vicdanını ra
hatlatmak için gittiği camide Hocaefendinin ya
nık sesiyle güzel bir şekilde okuduğu Kur’an ayet
lerini duygulanarak ve gözyaşları ile dinlerken, as
lında o ayetlerde kendisinden, kendinin acınası 
sonundan bahsedildiğini düşünüyor?". Garip bir 
duygu atmosferinde, sarayda yaşayan Paşa ailesi
n in o camide ellerini kaldırıp yaptıkları dualarını, 
duaya yansıyan isteklerini, özlemlerini, endişe ve 
korkularını anlamaya çalıştık. İçinde yaşadıkları 
dünya ile, dünyalarına 5-10 metre uzakta yer alan 
öteki dünya arasındaki farklılığın dualarındaki ye
rini bulmaya çalıştık. Özlemlerinin gerçekleşmesi 
için dua ederlerken, dışarıdaki dünyanın mensup
larının özlemlerinin neler olduğunu düşünüp-dü- 
şünmediklerini anlamaya çalıştık. Kendilerinin 
inşa ettiği iki dünyayı birbirinden ayrı tutmak 
için, dışarıdakinin içeriye müdahale etmesini ön
lemek için ellerini açıp ne tür isteklerde bulun
duklarını tahmin etmeye çalıştık. Depolarında 
küflenen erzakları ve dışarıda açlıktan ağlayan ço
cukları hangi gözlerle görüp, nasıl bir kulakla din
lediklerini anlamaya çalıştık. Dışarıdaki dünyanın 
mensuplarının göğe yükselen elleriyle, burada gö
ğe yükselen ellerin benzerlik ve farklılıklarını gör
meye çalıştık. Bu birbirinden ayrı iki dünyanın 
ilahi hakikata yönelen ellerindeki ahiret azıkları
nı ve dünya kirlerini görmeye çalıştık. Sonra, zih
nimizi, tarihin bulanık görünen sahnesinden, bu
günün hâlâ üzerinde yaşanan ve açık-seçik görüle
bilen sahnesine çevirdik. Kendimizi bir hastane
nin önünde bulduk. Parası olmadığı için hastane
ye alınmayan ve hastanenin önünde doğum ya
pan kadınları gördük. Çocuğuna, kaç seferdir iste
diği 500 bin liralık patates cipsini alamadığı için 
cinnet geçirip "büyüyünce o da benim gibi olma
sın diyerek" çocuğunu kesen Eskişehirli babayı 
gördük. Çocuğunu hastaneye rehin bırakmak zo

runda kalan anne ve babaları gördük. Hiç besle- 
nememekten dolayı ölüm sınırında yaşayan 6 m il
yon kişiyi uyuz köpeklerle birlikte çöp bidonlarını 
karıştırırken gördük. A çlık  sınırında yaşayan 17 
milyon insanın evlerindeki aç ve sefil hallerini 
gördük. Bunların yanı sıra herkesin eğlenmekten 
kendinden geçtiği Lailaları gördük. En ustaca par
mak hareketleriyle dolar destesini gelin ve dama
dın ayaklarına saçanları gördük. Parasını harcaya
cak yer bulamayanları; tadabileceği her türlü 
maddi tadı tattığı için  dünyasının kapısını sapıklı
ğın birbir türlüsüne açanları gördük. Eğlenmek 
için 24 saati yetersiz bulanların çaresizlikten üzü
lüp kıvranışlarını gördük. İki dünyanın arasındaki 
farklılıkları gördük. Her ikisinin de, İshak Paşa 
Sarayı ve çevresinde olduğu gibi, aynı mekanda 
fakat farklı niteliklerde olduklarını gördük. A çlık 
tan ölenlerle, çok yemekten çatlayanların dünya
larının yanyana olduğunu gördük. Sonra tüm 
bunların sebeplerini düşündük, düşündük, düşün
dük...

Sarayın hemen her tarafını gezdik, minaresine 
tırmandık. Minaresinde, duvara çakı ile kazınmış 
1917 tarihini ve muhtemelen bir Rus askeri tara
fından yazılmış Rusça yazıyı gördük. Cam inin du
varlarına saplanmış kurşunlara baktık. Bunlar bu
radaki şatafatın bitiş tarihini gösteren bir işgalin 
hatıralarıydı. Saray görevlisinden öğrendiğimize 
göre, 85 yıl önce Ruslar, Doğubeyazıt'ı işgal ettik
lerinde, İshak Paşa Sarayı’n ı karargah olarak kul
lanmışlar ve saraya ait kıymetli eşyaları yanların
da götürmüşler. Bugün, sarayın som altından imal 
edilmiş kapısı Moskova Müzesi'nde sergileniyor- 
muş.

Karışık duygularla, tarih ile bugün arasında 
bağlantılar kurup duran düşüncelerle, içinde ebe
di saadetin rehberinden bir ayet yankılanan ka-
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fayla İshak Paşa Sarayı’ndan ayrıldık: "Onlar geri
de nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler, ekin
ler, güzel konaklar. V e zevkü sefa sürdükleri nice 
nimetler! İşte böylece biz de onları başka bir top
luma miras bıraktık (Duhân Sûresi, 24-28).

Sarayın hemen karşısındaki kaleye yöneldik. 
Kalenin bulunduğu tepe "Bellebur" olarak anılı
yor. Bugün harap bir vaziyette olan kalenin yapa
nı ve yaptıranı bilinmiyor. A ncak en az üç bin yıl
lık olduğu kesin. Çünkü kalede Urartu mezarları 
ve antik çağlara ait kalıntılar var. Kale plan ola
rak üç bölüm halinde inşa edilmiş. Orta bölümde 
tapmak ve mağaralar var. Kalenin etrafını çeviren 
surlar tamamen kaybolmuş; bazı duvar kalıntıları 
tepenin sarp yamaçlarında görülebiliyor. Kalenin 
eteğinde ise küçük bir cami var. Muhtemelen Ya
vuz Sultan Selim  tarafından yaptırılmış. Caminin 
taç kapısı üzerindeki kitabesinden H .1096 
(M .1687) 'da onarım gördüğü anlaşılıyor. Kare 
planlı, tek kubbeli cam inin beş gözlü son cemaat 
yeri yıkılmış. Üzerinde herhangi bir süslemesi bu
lunmayan cami, değişik renklerdeki taşların karı
şık bir biçimde kullanılmasıyla yapılmış.

Akşam, otelimizin penceresinden bir şatoyu 
andıran İshak Paşa Sarayı’nı seyrettik; düşüncele
rimizin götürdüğü dünyaları anlamaya ve değer
lendirmeye çalıştık. Sabah kahvaltımızı yaptıktan 
sonra da, tüm sokak ve caddelerini üç tekerli ara
balarında meyve ve sebze satanların doldurduğu 
şehir merkezini gezdik. Hindistan, Pakistan ve 
İran ürünlerinin ağırlıkta olduğu, bin bir türlü eş
yanın satıldığı pasajları gezdik. Pasajları gezerken 
birkaç kez kesilen elektrik nedeniyle "Doğu"da ol

duğumuzu hatırladık. Acaba yanılıyor muyuz diye 
eşimle birbirimize bakışırken, dükkan sahibinin 
"Burada elektrikler hep böyledir. Unutmayın ki 
Doğudasınız" diye başlayan ve sonra sonu gelmez 
bir şekilde devam eden dertlenmelerini dinledik. 
Sonra Gürbulak’taki meteor çukurunu görmek 
için yola çıktık. M eteor çukuru, Doğubayazıt'm 
35 km. doğusunda, Gürbulak sınır kapısı ile Sarı- 
çavuş Köyü arasında, İran sınırına yaklaşık 2 km. 
uzaklıkta. 35 metre genişliğinde 60 metre derinli
ğindeki çukuru, 1913 yılında düşen bir göktaşı 
oluşturmuş. Elimizdeki notlardan, bu meteor çu
kurunun, Alaska’dakinden sonra dünyadaki ikin
ci büyük meteor çukuru olduğunu öğreniyoruz. 
M eteor çukurundan ayrılıp, yakında bulunan Nu- 
hun Gemisi’ne gittik. N uh’un gemisi, Türkiye- 
İran transit yoluna 3.5 km uzaklıkta bulunan ve 
Ağrı dağının güneyinde Telçeker ile Meşar köyle
ri arasında yer alan doğal bir anıt. Alandaki kaya 
tabakası ve toprak örtüsü gemiye benzer bir silüet 
oluşturduğu için N uh’un Gemisi olarak isimlendi
rilmiş. Alandaki yığının Hz. Nuh’un gemisinin 
kalıntıları olduğuna inanılıyor. 1987’de doğal sit 
alanı ve açık hava müzesi olarak koruma altına 
alm an Nuh’un gemisinden ayrılıp, Buz Mağarası
nı görmek üzere Hallaç köyünün tozlu yoluna gi
riyoruz.

Küçük Ağrı dağının dik eğimli yamaçlarının 
düzlük alanlar ile birleştiği kesimde yer alan Buz 
mağarası, Türkiye-İran transit yoluna 4 km mesa
fede. Yol çok kötü. Daha doğrusu Hallaç köyün
den sonraki yaklaşık 2 km’lik kesimde h iç yol yo.k. 
Bir traktör izi takip edilerek gidiliyor; kayalık, taş
lık bir zemin. Bir kez yola girmiş olduk ve sonuna 
kadar da gittik. Ama "keşke yürüseydik" demek
ten de kendimizi alamadık. Fakat hava o kadar sı
caktı ki yürümeyi göze alamayıp otomobilimizi 
taşların üzerinden sektirerek, Selim ’in rehberli
ğinde Buz mağarasına kadar gittik.

Selim, 10 yaşındaki rehberimizin ismi. Köyden 
geçerken kendisini zorla rehber olarak kabul ettir
di ve otomobilimize bindi. "Bize bir rehber yeter" 
dememize rağmen, aracımızın peşinden koşarak 
gelen Ahm et ve Salim ’le birlikte sonradan üç 
rehberimiz oldu. Mesafesi kısa ama süre olarak 
uzun yolculuğumuz sırasında Selim ’e mağarada 
gerçekten buz olup olmadığını soruyorum. Yarı 
Türkçe yarı Kürtçe cümleleriyle bir şeyler anlatı
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yor. Bu konuşmasından mağaranın buzla dolu ol
duğunu anlıyoruz, ama emin olmak için "Buzla mı 
dolu, buz gibi mi?" diye soruyorum. Cevap veriyor; 
Kürtçe kelimelerin arasından "Buz" ve "dolu" ke
limelerini seçiyorum. Otomobille daha fazla gidi
lemeyecek bir yere gelince, otomobilden inip yü
rümeye başlıyoruz. Mağaranın geniş girişme yak
laşıyoruz. Am an A llah’ım! Mağaranın girişine on 
metre kadar yaklaşınca yüzümüze serin bir hava 
çarpıyor. Girişe iyice yaklaşıyoruz, serinlik soğuğa 
dönüşüyor. Soğuktan ürperiyoruz. Mağaranın giri
şi geniş, ama girişi kolaylaştıracak hiçbir düzenle
me yok. Hafif aşağı eğilimli mağara içinde ilerle
mek için kayaların üzerinde sekmeye, oradan bu
raya atlamaya başlıyoruz. Düşüp yaralanmak, bir 
yerimizi kırmak her an mümkün. Mağaradan 5 
metre kadar içeri girince, eşim "Siz burada bekle
yin" deyip oğlumuzla beni orada bırakıp, rehber 
çocuklarla birlikte mağaranın içine doğru ilerli
yor. Mağaranın içi oldukça geniş; tavan yüksekli
ği 20 metre kadar. Mağarada güvercinler uçuşu
yor. Etrafıma bakmıyorum, ama hiç buz göremiyo
rum. Fakat mağaranın içi gerçekten dondurucu 
derecede soğuk. Eşimi ve rehber çocukları mağa
ranın karanlığında zorla seçebiliyorum. Durdu
ğum yerden yaklaşık on metre ilerideler. Biraz 
sonra sesler gelmeye başlıyor. Büyük taşlar birbiri
ne çarpıyor. Heyecanla "Ne oluyor?" diye eşime 
sesleniyorum. Aldığım cevap heyecanımı şaşkın
lığa dönüştürüyor; "Buz kırıyoruz". Biraz sonra, 
eşim ve rehber çocuklar kucaklarında büyük buz 
kalıplarıyla çıkıp geldiler. Eşim, mağaranın daha 
da ileri gittiğini, ileride çok büyük buzlar olduğu
nu, ama karanlık nedeniyle daha ileri gitmedikle
rini söylüyor. Sonradan öğreniyoruz, mağara 100 
metre uzunluğunda imiş. Soğuktan büzülmüş bir 
halde bir süredir sesi çıkmayan oğlum 
"A nne çişim geldi, çok sıkıştım" diyor.
Uygun bir yer için çevreye bakmıyorum, 
fakat Salim ’in ihtarıyla karşılaşıyorum 
"Buraya işemek çok günah. Bir asker 
mağaraya işedi de mağarada yıllarca buz 
oluşmadı. Büyüklerimiz kurbanlar kesti 
de ancak ondan sonra buz tekrar oluş
maya başladı". Eşim bana bakıp "Mağa
rayı temiz tutmak için iyi taktik. Yoksa 
buraları pislik götürür" diyor. Daha son
ra, çocuklarla sohbetimiz sırasında, köy

lünün içeceklerini soğutmak için bu buzları kul
landığını öğrenince, oluşturulan inancın amacını 
daha iyi kavrıyoruz. "Asker" ise, herhalde, bölge
n in yaşadığı olağanüstü şartların etkisini yansıtı
yor olmalıydı. Ellerimizde buz kalıpları mağaradan 
çıkıyoruz. Buzlardan ellerimiz mosmor bir halde. 
Rehber çocuklar ellerimizdeki buzları alıyorlar. 
Onların elleri üşümüyor, çünkü havanın bunaltı
cı sıcağına rağmen giyindikleri kışlık kazaklarının 
kolları ile buzlan tutuyorlar. A hm et "Teyze böb
rek otu ister misin?" diyor. "Böbrek otu mu! Nasıl 
yani?" diyorum. Çevredeki bazı otları göstererek, 
Selim  ve Salim ’e göre daha düzgün Türkçe’siyle 
"Bunlar böbrek otu. Böbrek taşlarını düşürür, ağ
rıyı keser. Aha şunlar da mide otu. Mide yanma
sına ve ağrısına iyi gelir" diyor. Bir yandan da göz
leri ile çevreyi kolaçan ediyor. Müdahale etm e
sem daha nice hastalıkların otunu gösterecek bir 
hali var. "Sağol, istemem. Herhangi bir rahatsızlı
ğım yok" diyorum. Eşim, "Siz bu otların bu hasta
lıklara iyi geldiğini nereden biliyorsunuz?" diye so
ruyor. Rehberlerimizin üçü birden "Köyde herkes 
bilir" diyor. Ahmet "Biz hastalanınca bu otların 
suyunu içeriz. Her hastalığın otu var" diyorlar. 
Otom obilinin başında çocuklarla biraz daha ko
nuşuyor, kendilerini ve dünyalarını tanımaya ça
lışıyoruz. Daha sonra otomobildeki, ancak bir kişi 
sığabilecek boşluğa A hm et’i alıyor, diğerlerine ise 
bizim için az ama onlar için çok olduğunu sevinç
lerinden anladığımız rehberlik ücretlerini verip 
hareket ediyoruz. Yolda A hm et’le konuşmamızı 
sürdürüyoruz. 5. sınıfta öğrenciymiş. Babası bir 
kamyonda muavinmiş. 3 kardeşlermiş. Annesi h a
mileymiş. Eşim "Kardeşlerinin kaçı kız, kaçı er
kek?" diye soruyor "Hepsi erkek" diyor. "Kız kar
deşin olmasını ister misin" diyorum. "İstemem.
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Dört tane var" diyor. Anlıyorum ki "kızları" kar
deşten saymıyor. Bunun yanlış olduğunu anlaya
bileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu ara
da köye giriyoruz. Köyün ortasından suyu bulanık 
bir dere akıyor. "Bu su her zaman böyle bulanık 
mı?" diye soruyorum. "Her zaman böyle akar" di
yor. Derede bulaşık yıkayan iki genç kız görüyo
ruz. Köye bakıyorum. Yaklaşık 50 haneli bir köy. 
En ufak bir yeşillik görünmüyor, hiç ağaç yok. 
Köy, yakıcı güneşin altında, toprak damlarıyla, sı- 
vasız siyah taş duvarlarıyla karardıkça kararıyor. 
Eşim "Neden ağaç dikmiyorsunuz? Kapınızın önü
ne bir ağaç dikseniz gölgesinde oturursunuz" di
yor. "Bilmem" cevabını alıyor. Peşpeşe sıraladığı
mız sorularla A hm et’i ve A hm et’in şahsında Hal
laç köyünü daha yalcından tanımak istiyoruz. Öğ
rendiğimize göre evlerinde televizyon varmış ama 
buzdolabı yokmuş. Mağaradan getirdikleri buzlar

la içeceklerini soğutuyorlarmış. En çok bul
gur çorbasını ve bulgur pilavını seviyormuş. 
Başka sevdiği yiyecek olup olmadığını soru
yoruz. "Var" diyor, ama ismini hatırlayamı
yor. Babası bazen domates, salatalık getiriyor- 
muş. G eçen kış iki defa portakal yemiş. İdeali 
astronot olup dünyanın etrafında gezmekmiş. 
İçinde yaşadığı dünyaya inat bir ideal diye 
düşünüyoruz. Rehberlik ücretine ek olarak 
biraz da harçlık vererek köyün ortasında bıra
kıp yolumuza devam ediyoruz. A hm et’i geri
de bırakıp, köyden ayrılırken zihnimizde so

rular uçuşuyor. Karşımızda olmayan A hm et’e so
rularımızı yöneltmeye devam ediyoruz: Hiç çiko
lata, gofret yedin mi?, Baban sana h iç yeni bir 
ayakkabı aldı mı? Yazlık bir gömleğin var mı? Bu 
sıcakta bu kazakla rahatsız olmuyor musun? Yazın 
bu kazağı giyiyorsun, ya kışın?.... sorular, sorular, 
sorular... Sonra, İshale Paşa Sarayı’nı, T V  ve gaze
telerden tanıdığımız Lailaları, küçük bir İshak Pa
şa sarayına dönen evlerimizi, buzdolabmdaki yiye
ceklerimizi, gelin ve damadın başında uçuşan do
larları, eğlence programlarında havada uçuşup su
ratlara yapışan yaş pastaları, tolevole kültürünü, 
kızımızın rengini sevmediği için  giyinmediği 
ayakkabısını, yemek ayırt eden oğlumuzun naz
lanmalarını düşünüyoruz. Hatırımıza gelen bir 
âyetle sarsılıp, titriyoruz: "Andolsun! O gün elbet 
ve elbet sahip olduğunuz nimetlerden hesaba 
çekileceksiniz" (Tekasür, 8). ;

İshak Paşa Cami, Doğubeyazıt/Ağrı
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CUMHURİYETİN BİRİCİK 
ORİJİNALİTESİ

HASANALİ YILDIRIM

P
iyasaya sürülür sürülmez, 
yıllardır biriktirdiği bü- 
tün plaklarını elinden çı

karan ve C D ’ye ‘dönen’ aydının 
tavrı mı, yoksa aynı C D ’yi bir 
muska gibi arabasının camına 
takan halkın tavrı mı arabeske 
denk düşer?

Bu soruya cevap verenlerden 
ilk elde harcanması kolay gibi 
görünen ikinci şıkkı seçenlere 
bir bakın; göreceksiniz ki tümü 
ilk seçenekte bulunmalarını giz
lemek adına böylesi bir tavır içi
ne girmekteler. Halbuki zihnimi
zi ve kabul sınırımızı fazlaca zor
larsak, yüzyıllardır kim i dilek 
ağaçlarına çaput bağlamak ile 
arabanın camına C D  bağlamak 
arasında bir ‘gelenek’ bağı kura
biliriz ama ya ‘iyi olan’ dururken, 
sırf daha cilâlı, makyajlı ve albe
nili bir ses veriyor diye, dünya
nın bugüne değin icat edilmiş en 
iyi ses kayıt tekniği ürünlerini bir 
tarafa bırakan, yalnızca sesi daha 
yuvarladığı için ‘katışıksız’ bir ses 
sunan C D ’ye yönelen aydın tav
rını hangi gelenekle açıklayabili
riz? Bu patolojik durumu, Türk 
aydınının 200 yıldır yakınılan 
köksüzlüğünden, anlayışsızlığın
dan, kavrayışsızlığmdan, hazır
lopçuluğundan, kofluğundan 
başka neyle bağlantılayabiliriz?

Dilerseniz şu ‘arabesk’ ara
besk kabulünden başlayalım:

Ne anlaşılması gerekir ara
besk kavramından?

Minibüsçülerin bağrına bas
tığı bir müzik türü mü, Batı’ya 
özgü bir sanat anlayışı ve bu an
layış doğrultusunda kotarılan bir 
bezeme formu mu?

İkisi de değil. Çünkü arabes

ki yalnızca bir dönem Batı plas
tik sanatını etkilemiş, bol cafcaf
lı, aşırı abartılı, o yüzden de ba
rok ’a benzerliğine karşın kü
çümseyici tavrı barındıran bir 
adlandırmayla yaftalanan bir be
zeme formu olarak anlamıyor
sak, 1970’lerde ülkemizde ortaya 
çıkan bir müzik türü olarak da 
anlamıyoruz demektir.

N e diye mi?
İkinci anlamıyla arabesk, ta

raftarları geleneksel müziğimizin 
bir parçası olduğunu varsayarak 
bir savunma sergileseler ve bu 
savunma bütünüyle bir aldatma
cadan ibaret olsa bile, yine de 
tümden yanlış değil; çünkü ara
beskin geleneksel müzik yapıla
rımızla sahiden de bir ilintisi 
var. Ama bu ilişki, övünülecek 
değil yerinilecek bir ilişki.

Niye mi?

Bataklı Damın 
Kızı’nın Duyarlılığı

Arabeskin beslendiği damar, sa
vunucularının dillerine doladık
ları gibi Türk Sanat Müziği’ni 
kendisine yayılıp otlama alanı 
seçmiş değil; belki o alanın en 
tiksinti uyandırıcı biçimini teş
kil eden, o yüzden de yüzyıllardır

ısırgan otu muamelesine maruz 
bırakılan batakhane duyarlılığı
nın ve dilinin bir üvey çocuğu. 
Ne ki sırf bu açıdan bakıldığın
da, en azından bu ülkedeki kimi 
duyarlılıkların bir uzantısı oldu
ğunu teslim etmek durumunda
yız; kaldı ki bu duyarlılık, daha 
aşağısı işaret edilemeyecek bir 
duyarlılık olsa bile.

Peki ya daha düzeyliyi, kül
türel güdü çapında olsun ayırt 
edemeyen zihni nereyle bağlan- 
tılayabiliriz?

Demek ki arabesk sınavının 
verildiği alan, bir müzik formuna 
taraf olmak ya da ona karşı ol
mak aşamasında değil, bir yaşa
ma ve kendini ifade tavrında or
taya çıkmakta. Dahası, en ciddi 
hata, bu ifade tavrını yalnızca 
müzikte aramakta.

O  yüzden, arabeske mazi, ya
ni bir tür asalet arama çabaları 
boşuna.

Ö te yandan, arabeske bir 
asalet addetme gayretlerini de 
görmezden gelmemek durumun
dayız. Çünkü arabeskin tarihini 
bir açıdan 200 yıl önceye değin 
uzatabilsek de, bir toplumu oluş
turun istisnasız bütün bireylerin 
kanm a karışması anlamında 
toplumsallaşmasının tarihini an-
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cak 1920’lere değin götürebiliriz. 
1950’lerden başlayarak da ara
beskleşmemizin, (Batık laştırıl
ma olgusu, bir söylem olarak bi
le terk edildiğinden, yerini alan 
yeni yönelimin) Amerikanlaştı- 
rılmamızın tarihiyle atbaşı gitti
ğini görürüz.

Bugün bu gidiş, en olgun 
meyvelerini devşirebilir durum
da:

Arabesk bizim içimizde artık. 
Aydınımızın tüm icraatında, 
akademisyenimizin bütün bilim 
hayatında, yazarımızın külliya
tında... Bilim adamının, tezini 
hazırlarken yaptığı aşırmalarda; 
henüz çiçeği burnunda araştırma 
görevlisiyken, hocasının yaptığı 
bilim ahlâksızlıklarına göz yum
masında; daha acısı, sırası gelip 
kendisi de hocasının konumuna 
yükseltildiğinde, hocasından gör
düğünün aynısı sürdürmesinde...

Arabesk kuşatması

Kavrayamadığı düşünceleri alın
tı yumağına boğarak örtmeyi se
çen  araştırm acının ürününde 
arabesk...

Yazarımızın, anlamadığını 
kendisine itiraf edemediği Batı 
edebiyat ürünlerinden yalapşap 
aşırmalarını edebi yenilik diye

yutturmasında... Düzgün cümle 
kuramamasmı “Biliyorsunuz, 
ben bilinç akışı tekniğini kulla
nıyorum.” diye geçiştirme çaba
sında...

O nca düzeysizi iği yetmiyor-' 
muş gibi, 114 yıldır National 
Geographic’in yapamadığını her 
canı sıkıldığında yapan, kişiliği
nin simgesi niteliğindeki logo
sunu aklına estikçe değiştiren, 
bunu da yenilik diye açıklayan; 
bir türlü tutturamadığı sayfa mi
zanpajını yılda iki kez değiştir
meyi estetik kaygı diye tanıtan 
basının yaptığı kişiliksizlik ara
besk...

Arabesk, siyasilerin seçmeni
nin gözünün içine baka baka söy
lediği yalanlarda; o yalanlara göz 
göre göre inanmış gibi yaparak 
yine onu seçen insan tavrında...

Kişiliksizliğin büründüğü 
kişilik

Ya şu 1970’lerin sağdaki düşün
cesizlikle, soldaki vukufsuzlukla 
aynı hizada ilerleyen müzikli 
söylem tavrı?

Bu konuda söylenebilecekle
rin handiyse tümü zaten o döne
min gerekliliklerinde saklı değil 
mi? Bir ideolojik tavrı birkaç sa
tırla formüle eden ve bu formülü 
neredeyse bütün insan ve top
lum sorunlarına uyarlamaktan 
çekinmeyen, üstelik bu uyarla
mayı bir biçimiyle kesinkes tu t
turan anlayışı arabeskin dışında 
neyle açıklayabiliriz?

Ya yine aynı yıllardaki, dü
şünceden kaçmayı sürü sepet 
mazeretle kılıflayan, dahası bu 
kaçışa kimi dini referansları da 
alet etm ekten kaçınmayan tavrı 
nasıl açıklayacağız? Peki ya daha 
öncesinin altı oka indirgenmiş

resmi dünya görüşünün kofluğu
nu?

Demek ki arabesk, Cumhuri- 
yet’in en başından beri ta içimiz
de. İşte hem o tavrın adı ara- 
besk, hem de o tavrın yasakla" 
dıklarıyla kendisine hayat hakkı 
bulan müzik söyleminin.

Merhametle yoğrulu, ümitle 
bezeli, gayretle hararetli manâ 
kazanlarında ruhunu pişirdiği 
dergâhlarda icra edegeldiği T ek
ke Müziği’nden ya da onun bir 
üst katmanında yer alan Divan 
Müziği’nden koparılan, bu yet
mezmiş gibi kendisini en iyi b i
çimde ifade ettiği türkülerinden, 
onların doğduğu ruh ortamın
dan uzak bırakılan ve inatla 
kendisine zihin bağı kuramaya
cağı Batı Sanat Müziği dinleti
len zavallı Anadolu halkının bir 
tepkisi... Arabesk bu! Kusmuk 
biçiminde dışa vuran bir tepki. 
Bunda şaşıracak ne var! Yönü 
şaşırtılan, bir o yana bir bu yana 
döndürülen, bir gün ondan, öbür 
gün şundan önüne sürülen, zihin 
ve mide fesadına uğratılan bir 
toplumda görülecek ilk hastalık 
belirtisi baş dönmesinden başka 
ne olabilir? Başı dönen, midesi 
bulanan, kusarak rahatlamaz mı?

Siz bakmayın dar anlamıyla 
arabeskin geleneksel müziğimiz
den kimi kırıntılar barındırır gö
zükmesine. Arabesk, en başta 
geleneksizlik demek.

Cilâlı arabesk

İşin gözardı edilen tarafı şu: ara
besk, yalnızca bize reva görülen 
bir soysuzlaştırma modeli değil.

Örnek mi?
Bir zamanlar din kardeşi ol

mamızın dışında aynı mercie ta
bi olduğumuz tebaadaşlarımızın,

82 Ümran-Aralık -2003

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


CUMHURİYETİN BİRİCİK ORJ İNALİTESİ / YILDIRIM

Cezayirliliği bir tarafa bırakıp 
Fransız olmak için yırtınmaları 
sonucunda kendilerine bahşedi
len alanda dillendirdikleri, biraz 
Arap ezgili, biraz Fransız popu 
soslu rai denilen ve dünya rad
yolarını kasıp kavuran müzik, 
arabeskten başka ne! Yerli ara
beskten, “Ayy, ne iğrenç şey!” 
diye tiksinen ve nev-zuhur ceha
letle zevksizliği aynı çatı altında 
abideleştirenler, R achit T ah a’lı 
Ya Rayah’ı dinlerken; hatta son 
günlerde, Türkiye’de en seçkin 
müziği seslendirdiklerini reklam 
cıngıllarında vurgulamaktan ge
ri durmayan radyo istasyonlarını 
bile boyunduruğu altına alan 
N oir Desire’lı Le V en t Nous 
Portera’yı çaldıklarında, nasıl 
oluyor da kendilerinden bunca 
geçmelerini seçkinlikleriyle bağ- 
daştırabiliyorlar dersiniz?

Demek ki sahiden de arabesk 
içimizde.

Arabesk de ne ola?

Ne ki asıl, bir müzik türü değil 
arabesk, bir yaşama ve kendini 
ifade etme türü... Meramını gün
lük dile sığıştırma dürtüsü... Her 
ne dile getirilmek isteniyorsa 
onu düzayak söyleme yönelimi...

Ölümü üzerine kaleme sarı
lan arkadaşlarını, “Rahm etli sa
de ve anlaşılır bir dille yazardı.” 
dedirtmek için çırpman Cum 
huriyet devri yazar kaygısı... B il
mediklerini bilinmiyor varsaya
rak, sık sık yeni kıtalar keşfeden 
ve bu keşiflerini “Türkiye de ilk 
kez” yaftasıyla sunan Cumhuri
yet düşünürü tavrı...

Kesintiye uğratılmış bir me
deniyetin, 80 yıllık tarih dilimi 
içinde üretebildiği biricik oriji
nal düşünme ve davranma tavrı

arabesk. Kafası kopuk bir bünye
nin akllyürütmesinin ürünü dü
şünce... Beden güdüleri bile gü
dükleştirilmiş bir bünyenin üre
tebileceği denli orijinal ve acılı 
bir tavır... Zavallılaştırılmışlarm 
zavallılıklarını dillendirdikleri 
kaba, keskin ve kesik bir ağıt...

Asıl arabesk, aynı adla ken
disine sunulan müziğe “Tu ka
ka!” derken, adı o olmayan hem 
cinslerine kucak açan seçkin dü- 
zeysizliği... Asıl arabesk, arabes
kin bir hayat ve kendini dillen
dirme tarzı olduğunun ayırdına 
varmamak, böylelikle de içinde 
bulunduğu halin  farkmdasızlı- 
ğıyla ha bire arabesk karşıtlığı 
yapmak, üstelik bu karşıtlığı da 
yalnızca müzikle sınırlamak.

Asıl arabesk, ortak duyarlı
lık yutturmacasına sığınarak ki
şisel banalliklerini toplumsal du
yarlılık diye pazarlamayı ayıptan 
saymamak.

İşte o yüzden arabesk düpe
düz pornografi.

Marifet sandan düzeysizlik

Tek bir zevksizin güdük zihninin 
ürünü gibi duran ve hâlâ patla
dığı savunulan yeni pop müziği
nin, şu çıktığı günden beri yerin 
dibine batırılan türdeki müzikli 
söylemin bile aşağısına düştüğü
nü görememek asıl arabesk. Da
hası, yeni pop müzik ile arabesk 
arasında bir ayrım varmış gibi 
davranmak. Böylelikle, örneğin 
Kıraç zavallısını, arabeskin kuru
cu babası sayılan Orhan G ence- 
bay’dan üstün tutmaya çalışmak 
asıl arabesk. Muazzez A bacı’nın 
gerdan kıvırmasını Türk Sanat 
Müziği sanmak, Sezen Aksu’da
ki banalliği görememek, Ahmet 
Kaya’nm  tek torna ürünü kaba

dayı söyleminde sanat vehmet
mek, Barış M anço’nun kimi Ba
tı Pop Müziği adamlarından, na
sılsa Türkiye’de tanınmıyorlar 
diye çekinmeden ‘derledikleri
ni’ gözardı ettirmek için çırpın
mak arabesk.

Peki ya bunları kim yasakla
yacak?

Düzeysizliğini marifetmiş gibi 
pazarlamayı sanat haline geti
renleri kim engelleyecek?

Hem arabeskten kaçmak ne 
denli mümkün?

Dilerseniz, arabeskin anlam 
daraltılmasına uğratıldığı alan
dan, müzik üzerinden toparlaya
lım:

Ben asıl arabeskliği, evindeki 
o güzelim plakları yok pahasına 
elinden çıkaran ve C D  adlı, 
makyajından başka şeyi olmayan 
şu yeni zaman nazeninine aldan
ma tavrında görüyorum. Bence 
bir müzikseverin kulağını ara
besk olana tıkaması demek, ilkin 
her sağlıklı ve zevk sahibi kişi
nin üzerine boyun borcu olanı 
gerçekleştirmesi, boya küpüne 
girmiş kadar süslü ama bir o ka
dar da sesleri yuvarlamayı mari
fet gibi göstermeyi başaran 
C D ’ye haddini bildirmesi ve be- 
cerebildiğince eski plak diskote
ğini kurması demek. m

Ümran -Aralık -2003 8 3

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


ÇOCUK EDEBİYATININ 
MARKALAŞMASI

MUSTAFA ALDI

M arkalar dünyasında 
yaşadığımızın bilinci- 
ne varmamızı sağla

yan kült yapıtların başında N O  
LO G O  gelir. Kanadalı Naomi 
Klein’in Amerika'da basılmasın
dan sonra best-seller olan kita
bında, geç-dönem kapitalizmi
n in klasik kapitalizmden farkını 
vurgular. O na göre geç-dönem 
kapitalizm inin başat özelliği 
ürün üretiminden daha çok imaj 
üretimine dayanmasıdır. Esnek
leşen kapitalist üretimin pazarla
ma stratejilerindeki başarısı in
sanların küçük yaşlardan itiba
ren kültürel olarak şekillendiril
mesi sonucunda markalar düzeni 
sağlam laştırılır. (Öztek; 2002
;24)

M arkalar dünyası kültürel 
sektörde ise beraberinde şöhret 
üretiyor. Şöhret kültürünce ha
reketlendirilen arzı kapitalizmin 
süreklileştirilmesini sağlar. Yeni 
markaların piyasalaştırılması so
nucunda arzu yabancılaşır; çün
kü istek pazarındaki gelişmelere 
bağlı olarak sürekli değiştirilme
lidir. (R o jek ;2003:17)

Markalar ve şöhretlerin yeni 
çalışma alanı Türkiye toplu- 
munda çocukluk ve çocuk yazın 
dünyasıdır. Yazın dünyasının 
son birkaç yıldır hedef kitlesi 
olan kadınlardan sonra çocukla

ra el uzattığını gözlemliyoruz.
Modern çocukluk paradig

masının “tele-erkil” dönemde 
aşınmaya uğradığı inkar edile
mez bir gerçek. A rtık çocuklar 
klasik çocukluk paradigmasının 
çerçevesine sığmıyorlar. Bütün 
bu değişim ve dönüşümlere rağ
men çocukluk kategorisinin var
lığını sürdürdüğünü ve Mendel 
tarafından son sömürge olarak 
ilan edilmesini doğrularcasma 
çocuklara yönelik sektörde bir 
patlama yaşanıyor.

M arkaların egemenliğinde 
teksesliliğin imaj üretiminin ya
pıldığı yayın sektöründe Harry 
Potter ve İngiliz Gülleri ilk iki 
sırayı paylaşıyor. Yazarlar, Row
ling ve Madonna ise dünya ça
pında markalaşıyor.

Edebiyat dünyasında çocuk
lara yönelik olarak yazılan me
tinlerin önemi çocukların mo
dem dünyanın duygusal açıdan 
en önemli varlıkları olarak gö
rülmelerinden kaynaklanır. Eği
tim kumrularının, öğretmenle
rin ve anne babaların son dö
nemlerde çocuklarına yönelik 
kitap seçiminde bilinçlenm e ya
şadıkları kadar; markalar dünya
sının imaj ve ikonalarının da et
kisi görülmektedir. Anaerkil aile 
yapısından sonra baba-erkil aile
nin de tarihin çöp sepetine atıl

makta olduğu tarihselliğimizde 
teleerkil imajlar dünyasının aile
si etkisini arttırmaktadır.

Markaların çocuk dünyasına 
yönelik olarak gerçekleştirdiği

_J __il * ‘ _1___O p e ıa sy O ıııa ıu a n  i r iSi on p ıa ı ıa  

çıkıyor. Harry Potter ve Madon
na.

H arry Potter Efsanesi

Efsanenin yaratıcısı J.K . Row
ling’in Türkiye’deki serüvenine 
başlaması gecikmeli olsa da; ge
rek İngiltere’de gerekse Türki
ye’de satış listesinin başında 
olan bir marka Harry potter. J.K . 
Rowling’in yapıtlarının fantas
tik çocuk edebiyatı kapsamında 
değerlendirilmesi gerekir. Fan
tastik çocuk edebiyatı gerçek ol
mayan, hayali unsurlara dayana
rak çocukluk dünyasını etkile
yen bir edebiyattır. Onsekizinci 
yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan 
bu edebiyat türünün belli başlı 
özellikleri arasında; gerçeküstü 
bir düzlemde oluşturulması, sı
nırsız ve kışkırtıcı bir tahayyül 
dünyası, m itolojik unsurlar sayı
labilir.

Bu tür edebiyat yapıtları ço
cukluk dünyasıyla kolayca ileti
şim kurabilirler. (Neydim; 2003)

Türkiye’de fantastik edebiyat 
günümüzde olduğu gibi daha çok 
çeviri üzerinden yürüyüşünü sür
dürüyor. Jules V em e ile başlayan 
bu masalsı evren Harry Potter 
serileriyle devam ediyor.

Ekim 2003 tarihi itibariyle 
beş kitabı yayımlanan Harry 
Potter serileri yaygın bir okuyu
cu ya da doğru bir ifade ile Pazar 
payına sahip bir ürün bir marka.

“Harry Potter ve Felsefe T a 
şı” ile başlayan süreç “Sırlar
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ÇOCUK EDEBİYATININ MARKALAŞMAS1 / ALDI

O dası”, “Azkaban Tutsağı”, 
“Ateş Kadehi” ve “Harry Potter 
ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı” ki- 
taplarıyla yürüyüşünü sürdürü
yor.

Ç ocuk kitabı kurgusunu zor
lamaya başladığı ileri sürülen 
Harry Potter kitaplarının, Harry 
Potter’in ergenleşmeye başlama
sından dolayı artık çocukluk 
dünyasına hitap etmede zorlan
dığı yönünde eleştiriler getirilse 
de popülaritesini Ingiltere ve 
Türkiye’de sürdürüyor.

Piyasalaşan kültür dünyası
nın markalarının aşırı ticarileş
mesi zaman zaman yazarlarını 
endişelendiriyor. Noam i Kle- 
in’in N o Logo’sunun İtalya’da 
bir zeytinyağı markası olması ve 
bir cep telefonunun isim olarak 
N O  L O G O ’ yu seçmesi marka
lar dünyasının kuşatıcılığının 
yaygınlığının göstergesi olarak 
okunabilir. (Ö ztek;2002:25) J.K. 
Rowling Harry Potter markası
nın fazla ticarileşmesinden ra
hatsızlığını ifade ederek, bütün 
Harry Potter maketlerine, bar
daklarına ve maskotlarına Harry 
Potter’ı öldürerek son vermeyi 
düşündüğünü ifade etm ekten 
kaçınmıyor. (İlhan ;2003) A n 
cak yazarların kahramanlarını 
üstelik çocuk dünyasında taht 
kuran bir kahraman üzerinde 
umutsuzluk tohum lan ekecek 
şekilde müdahalede bulunmala
rının sakıncaları vardır.

Bu durum gençliğe yönelik 
olarak kurgulanan dünya tasav
vurunun ufuksuzluğu olarak de
ğerlendiriliyor. (İlhan;2003)

Serüven yapıtlarının çocuk
luk ve ilk gençlik dönemleri üze
rinde sanıldığından daha fazla 
etkisi vardır. J.H . Rowling’in ba-

şansı pazarlama stratejilerine da
yanmakla birlikte; bugünün ço
cuklarının nabzını iyi tutarak 
onları her iki düzlemde seyahate 
çıkarmasından kaynaklanıyor.

A ncak umutsuzluk ekimi ya
pan ve ergenlik sorunlarıyla bo
ğuşmakta olan Harry Potter’in 
geleceği merak ediliyor.

Rowling’e yazılan mektuplar
da rastlanan kitapların içeriğin
den habersizlik markalar dünya
sının imaj ve ikon yaratımındaki 
başarısını örnekliyor.” Korkusuz 
bir dünyanın sığmağı olarak ni
telendirilen” kitap değerlendiril
m elerine Rowling, kitapların 
okunmadığına yönelik bir hay
retle değerlendirir. (İlhan;2003)

Çocuklar üzerindeki yayın 
sektörünün tüketim  çılgınlığı 
yaratırcasma gönülleri hoş tut
tuğu acı bir gerçektir.

Madonna: Ahtapot Beden

Azizeden anneye, anneden ula
şılmaz çılgına tüm aykırılık
ları bir bedende toplayan 
80 ’lerden başlayan ikon- 
luğunun reklamını iyi 
yaparak markalaşan,
N il Demirkazık’m ni
telikli versiyonu ola
rak da nitelendirilen 
bir pop-stardır. (Ka- 
raca;2003) Neredeyse 
yemediği nane kalma
mış olan Madonna, 
Rowling’e özenerek ço
cuk yazarlığına soyundu. 
Çocuklara yönelik olarak 
yazdığı eserlerde Yahu
di mistisizmi ka- 
bala’dan esin
lendiği dile 
getirildi. (Öz-

güner;2003)
Çocuk edebiyatından haber

siz pop-ikonanın beş kitaplık 
olarak tasarlanan eserinin ilk k i
tabı İngiliz Gülleri 30 dile çevri
lerek dünyasal bir marka haline 
getirildi. Gelirlerinin çocuk ku
ruluşlarına bağışlanacağı ifade 
edilen kitapların Türkiye’deki 
tartışmaları daha çok yayınevi 
üzerinden sürdürüldü. (Kara- 
ca ;2003 , C oşkun;2003, Özgü- 
ner; 2003, Ersinan; 2003, T u n 
ca; 2003)

Serinin ilk kitabı İngiliz G ül
leri (The Englısh Roses) ingliz 
kültürüyle yazılan bir yapıttır. 
(İngiliz bayrağı şapkalı kızlar gi
bi) yayınevi dışında eserin ya
yınlandığı kültürel bağlam so- 
runsallaştırıldığında; M adon- 
na’nın günümüz çocuklarının  
dünyasına Peter Pan ya da O li- 
ver Tvvıst’ten daha yakın olm a
sından dolayı Madonna’ya yöne
lik eleştirilen haksız ve ağır ol

duğu dillen
d ird i-
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yor. (Ersiren; 2003) Çağımızın 
‘değişim’ kavramının kutsandığı 
bir çağ olduğunu söylemek mâ' 
lumu ilândır. Bu değişimden ço
cuk edebiyatı da etkileniyor tıp
kı çocukluk gibi. Tüketim  çağı
nın çılgınlığı yeni arzu nesneleri 
üreterek çarkı döndürüyor. Kla
sikler yok oluyor. Geçmiş kahra
manların sürekli gündemleştiril- 
meşinin bıktırıcılığının yanında 
İngiliz Gülleri gibi yapıtlar günü 
ıskalamayan, ilginç ve en dürüst 
çocuk kitabı olarak övgüye de
ğer kılınıyor. (Ersiren; 2003)

Pür iyimser olarak nitelendi
rilebilecek bu satırlar özdeşim 
kurma gibi çocukluk dünyasının 
genel psikolojik durumlarından 
habersiz görünüyor. A B D ’deki 
öğretmenlerin ve anne babala
rın “Pop İkonolarımn” genç kız
lara giyimleriyle kötü örnek ol
malarından şikayetçi olarak, ço
cukların ve gençlerin “rol mo
delleri” noktasındaki haklı eleş
tiri ve kuşkularının Madonna 
bağlamında düşünülmesi gere
kir.

Madonna’nm  eleştiri nesnesi 
kılınması tüketimin ikonlar va

sıtasıyla kamçılanarak arttırıl
masına yönelik kuşkulardan bes
leniyor. Yayın sektörünün kap
samı geniş müşteri kitlesinin ele 
geçirilmesi sürecindeki bir pa
zarlama stratejisi olduğu şüphe
siz. M adonna’nm  yazdığı İngiliz 
Güllerini iki çocuk annesi bir 
kadının annelik güdülerinin et
kisinde kalarak yazdığı bir eser 
mi, pop starlığın başka bir alan
da yenilenmesi mi, yoksa tüm 
bunlarla birlikte bir yeniden eği
tim sürecinin aracımıdır? Soru
larıyla sorgulayan Coşkun; Ma- 
donna’nın rolünün gereği olarak 
çocuk kitapları yazdığı ve kadın
lardan sonra çocukluk dünyası
nın; basitlik, üslupsuzluk ve ko
lay tüketilebilirlik özellikleri ile 
popüler kültürün nesnesi ve arzu 
mekanı kılınmasının amaçlandı
ğını ifade ediyor. (Tunca;2003)

Sonuç

Küreselleşen şöhretler ve marka
lar dünyasında çocukluk para
digmasının deforme olma süreci 
hız kazanacaktır. İçimizdeki ço
cuk edebiyatının yok sattığı ya

zın dünyasında; çocukluğun 

ikonlarca tutsaklaştırıldığı ve 

kazanılmış, atfedilmiş şöhretle

rin markalaştığı tarihsel bağlam
da çocuk yazınına yönelik ola- 
rak, mitolojimizi kavramsallaştı^ 

rarak nitelikli bir çocukluk koza
sı inşa edebiliriz. A rtık  yinelen

mekten eskimiş Ömer Seyfettin 

çocuk edebiyatı aşılmalıdır.

Çocukların yazınsal etkinlik

lerinin ve sözel becerilerinin art

tırılmasına yönelik olarak tasar

lanmış güzel konuşma ve yazma 

dersleri ilköğretim kurumlarmda 

işlevsel kılınmalıdır. Çocukların 
markaların dünyasından azade 

kılınması öncelikle yetişkin ço

cukların markalara mesafeli du

ruşlarıyla sağlanacaktır. Mesafe 

bilinci yetişkin tavrıdır. Ama 

içimizdeki çocuk edebiyatı ço
cukluğa rahmet okuttu. Çocuk

suluk ise her yerde kol geziyor. ■
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KEDİ KARŞIYA GEÇERKEN

HARUN ÇOLAK

E kmek kavgası deyiminin 
en anlamlı yansımalarının 
görüldüğü, gözlerini par- 

maklarıyla oğuşturan insanların 
toplandığı otobüs durağında; ha- 
yallerinin gerçekleşmesini bekle- 
yen bir adamın, tasvirini bile ya
parken heyecanlandığı manzara 
bütün canlılığıyla karşımızda du
ruyordu. Fakat bu tarifi eşsiz gö
rüngüler aleminin, prizmaya yak
laşan aynı renk ve yakıcılıktaki 
parlaklığını duyumsamak ne ka
dar imkansızsa, bu durumun, ge
lirken aynı hız ve etkiye sahip ol
masına rağmen, o oynar başlıklı 
prizmalardan farklı görüntüler 
halinde dışarı çıktığını kavramak 
da o nispette güçtür.

A la bula, ayakları yere aksak 
basan kahverengi kedinin bakı
şında; tüm sırları çözmüş, ama if
şa etmek istemeyen bir Allah 
dostunun ağır ve gizemli parıltı
sını görmek, insanı çılgınlıkla 
boğuşturacak kadar kendinden 
geçiyor. En fazla bu varlık, kor
kulu isteklerin ıslak dünyasını 
keşfetmiştir. Sanıldığı gibi kor
kunç ve yabancı değil... Aslında, 
dualar mırıldanan yaşlıların top
landığı saç tavanlı, ahşap evde, 
bütün arıların birbirini kovala
dığını ve çürümüş dişlerin ara
sından, yılanların dışarı fışkırdı
ğını rüyasında gören şaşkın ada
mın hayvanlar alemine takılma
sı ve gizleri anlamaya ça
lışması gerekiyordu. Oysa 
bütün gizemciler sırları 
çözmek isteyenlerin, akıl
larını bırakıp öncelikle o 
alemde kaybolması gerek
tiğini savunuyorlardı.
Şim di güneş ışınlarının 
henüz görülmediği, bele
diye işçilerinin dün kazıp 
bugün kapattığı, tek tük

ağaçlı bir ilçe yolunda; her ya
nından gıcırtılar gelen belediye 
otobüsünün zihinlerden silinme
yen fanusunda, bazen sinirlendi
ren bazen de neşelendiren ipuç
larını yakalamak zorun en zoru
nu başarmaktır.

M avinin, kırmızının, yeşilin 
ve asaletin birleştiği bir dünyada 
beyazı -yani hiçbir şeye benze
meyeni- anlatamadan yaşanlarm 
çoğalmasıyla, yırtılmış, şekerli 
ama acı çayın tadı biraz daha ka
rarıyor. Sen hala yumuşak ayak
ların sert zemine değişindeki ze- 
rafetin, gözlerinin önünden git
memesine hayret ediyorsun. D i
ğer yandan sana iyi dileklerde 
bulunan yaşlı nefeslerin yüzüne 
bile bakmıyorsun. T ek  derdin 
ayağındaki pantolonun dizleri
n in aşınıp aşınmadığı mesele
si...Bilirsin! Buralarda her şey 
kravatlılardan çıkar. Sarının, 
mavinin ve beyazın umursanma
dan birleştiği kainatlara destan

yazma merakı, yalnızca bende 
başladıysa ne yapayım? Günler
dir görüşmek istediğin ve ger
çekliğinden kopardığın varlıkla
rın, karşısında buluvermek ba
zen tepkisiz bırakıyor insanı. Fa
kat kokusu yayılıyor etrafa, ko
kuyu kıskanıyorsun. Sonra bir 
mübareklik eylemine yanlışları
nı ulayıvereceksin. Sakallı, fis
tanlı ve takkeli adamlar zaman 
üstü çalışıyorlar. Telefon acı acı 
çalıyor, üç gündür açlığın bütün 
labirentlerinde koşmuş, yorgan
ların altındaki cılız beden, konu
şacak kadar güçlü hissetmiyor 
kendini. Ramazanların tahtala
rını sayıyor, neden rasgele dizil
diklerine kızıyor.

Bir sıkıntın var mı? Vücu
dunda bir ağrı yok. Neden alaca
lı beyazı fazla kedi, yumuşak aya
ğını sert asfaltlara basarken, in
sanı titreyen açık  kahverengi 
gözleriyle dönüp arkasındaki 
adama -yan i her şeye şüpheyle 

yaklaşana- kesik kesik 
bakmış, sonra da sırıt- 
mıştı. Kedi karşıya ge
çerken, soygundan ka
çan hırsızın birden elin
den fener düştü. Adam 
yatağından sıçrayarak 
kalktı telefonda annesi 
vardı. O  gün işi vardı 
tahtaları rasgele kendisi 
dizmişti.
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Y
aşanan çağlar, insanlığın 
izlemesi gereken yaşam 
biçim lerini belirliyor. 

Günümüz insanı, tarım ve sana- 
yi toplumlarmda geçerli olan 
kurallar yerine yeni modeller 
oluşturup, yeni düzenlemelere 
gidiyor. Yani, insanlık hem tabi
at kanunlarına uyup hem de bu 
kanunların zıddına gidip farklı 
ortamlar oluşturup ortama adap- 
tasyonu da gerekli kılıyor. Şifre 
kelime bu: Ortama adaptasyon.

Kimler ortama adaptasyon 
sağlamalı? Ortama adaptasyon

nedir? Adaptasyon sağlanmazsa 
doğal ayıklanma oluşur mu?

Yazımızın amacı günümüz 
Müslümanları açısından bu so- 
rulara cevap aramaktır:

Masal Gibi Hayatlar

Eskiden, ama çok eskiden salih 
insanlar vardı, inançlarını yaşa- 
yan, temiz, ahlaklı, dürüst olan 
salih insanlar. O nların hayatla- 
rında yegane zenginlikleri iman- 
lan, onur kaynakları Müslüman- 
ca yaşamlarıydı. A llah’ın istediği

gibi yaşama endişesinden başka 
sıkıntıları, stresleri yoktu. Dona
nımlıydılar, Kur’an’la. A ltın  b i
lezikleri vardı hayata ışık tutan: 
Vahiy. Deyim yerindeyse, kıran 
kırana bir mücadele vardı takva 
yarışında. Uyumluydular; insan
la, tabiatla, her şeyle. Bulunduk
ları yere güzellik, içtenlik getiri
yorlardı. O nları tanıyanlar, on
larla beraber olanlar güven du
yuyor, huzur doluyorlardı.

Kim miydi bunlar? Kimdi siz
ce? Bir masalın kahram anlan 
olabilirler mi acaba? Ya da üto
pik yaratıklar? Böyle birilerini 
bulmak çok mu zor? Hayır, ha
yır. Cevap o kadar karmaşık ve 
zor değil. Böyle insanlar vardı ve 
kıyamete kadar az da olsa hep 
varolacaklar. Bu insanlar A l
lah’ın elçileri ve onlara uymuş, 
vahye tabi olmuş, yaşamlarının 
tümünü Kur’an’a göre şekillen
dirmiş, A llah ’ tan korkan, O ’na 
sığman, O ’nun em irlerinin dışı
na çıkmamaya gayret ve titizlik 
gösteren Müslümanlardır.

O nlar uyum modelidirler 
Kur’an’a. Ortama adapte olmaz, 
ortamı vahye adapte ederler. 
Vahiyden vazgeçmedikleri için 
ortam vahye adapte olmazsa, o 
ortamdan doğal olarak ayıklanır 
ve toplumun tüm mücadelesine, 
zulmüne rağmen vahyi hayatta 
tutarlar. Değişen, gelişen her şe
yi vahye göre yorumlar ve sırf 
A llah ’ın rızasını kazanmak için 
bu değişimi dikkatle, titizlikle 
inceleyip yanlış yapmaktan kor
karlar. Yaşadıkları çağın getir
diklerine adapte olmak -eğer 
vahye dayanmıyorsa- onlar için 
tehlikeli ve tehdit edici bir çağ
rışıma dönüşür. “Dine ne kadar 
bir şeyler eklenirse, din o kadar 
zenginleşir. Bu da dini başarıya
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ulaştırır.” gibi cümlelerden ve ta
nımlamalardan uzak dururlar. 
Beklentileri “Allah onlardan razı, 
onlar A llah’tan razı" bir yaşam 
sürmektir.

Ne kadar masalımsı bir anla
tım oldu! İnanılması, yaşanılma
sı zor bir şeymiş gibi. Sanki bu 
anlatılan özellikler Kaf dağının 
arkasındaymış gibi.

Doğru Anlamak,
Doğru Yaşamak

Ülke çapında hatta global çapta 
çalışan şirketlere baktığımızda, 
şirketlerin genelinden çalışanla
rına kadar oluşan iş yelpazesinde 
uygulamalar, standartlar çalışan 
profilleri ortak özellikler taşı
maktadır. Bu durumun aynısı, 
Müslümanların da dünyanın her 
yerinde ve her zamanında yaşam 
profilleri -  iklimsel, coğrafik, vs. 
özellikle hariç- içinde geçerlidir. 
Yani vahyi, anlama ve pratize 
etmede, özellikle akidevi konu
larda farklılıklar olmadan, fıkhi 
konularında ise genel ilkelerden 
kopmadan, ortak standartlara 
bağlı olmalıdır.

Bunun için, önce Kur’an 
okunmalı ve iyi anlaşılmalı, da
ha sonra hayat içinde karşılaşı
lan durumlarda vahye müracaat
la konunun çözümü sağlanmalı
dır.

Bu iş bir hedef belirleme, ne
reye ulaşmak istediğini bilmedir. 
Hedefleri koyarken, bu hedefle
rin A llah’ın bizden beklentile
riyle uyuştuğuna dikkat edilmesi 
en önemli kriterdir.

Bu durumu “kendinin farkında 
olm ak” ya da “bireysel farkındalık” 
olarak tanımlayabiliriz. Ancak 
“bireysellik”ten, batı normlarında 
tanımlanan bireysellik putu an

laşılmamalıdır. Burada bahsedi
len, Kur’an’m tanımladığı “kişi” 
olma olayıdır. Bu anlamda hede
fe odaklanılmalıdır ki, bu odak
lanma bir nevi dua niteliği de ta
şımaktadır.

Hedefe odaklanmanın mer
kezinde ise, ahiret, hesap günü 
bulunmalıdır. Çember ne kadar 
genişler ya da daralırsa darasm, 
beklenen, istenen, hazırlanılan 
hep ahiret olmalıdır. Bunu oluş
turmanın temel noktası da sü
rekli Kur’an’ı öğrenmek, kendi
ni Kur’an’la yönlendirebilmek, 
gerektiğinde hangi durumda 
olunursa olunsun pozisyonlarda 
değişim yapmak zorundadır. Po
zisyon değişimleri, Kur’an’a ay
kırı hareket, söz, davranışın or
tadan kaldırılmasını ifade e t
mektedir.

M evcut sistem lerin siyasi, 
ekonomik, sosyal, kültürel ko
numları zaman zaman Müslüma- 
nın hayat akışındaki bazı tanım 

ları değiştirmeye çalışabilir. Ay
nı zamanda daha lokal anlamda 
yakın çevre veya iş ortamına ye
ni oyuncular, yeni düşünceler, 
yeni zorluklar eklenebilir. Bu ek
lentiler, yeni hedefler belirleyip 
bu hedefler doğrultusunda va
hiyden kopuşu isteyebilirler. Ya
ni mevcut sistemin beklentileri
ni vahyin önüne geçirmek iste
yebilirler. Bu anlamda motivas
yon bozuklukları, alışık olunma
yan durumların ortaya çıkması 
ve değişik endişeler Kur’an’ı 
konsantrasyonu etkileyebilir. Bu 
da Kur’an’ı yaşamadaki verimli
liği azaltabilir. İşte tam bu nok
talarında müracaat edilecek kay
nak yine ve tekrar tekrar 
Kur’an’dır.

Kur’an kaynağından beslen
mek, Kur’ani yaşamın verimini 
arttırmak ve yönlendirmek için 
gerekli tüm çalışma ve düşünce
leri etüt etmek önemli bir ön ha
zırlıktır.
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K Ü LTÜ R  SA N A T

Yaşanılan hayat Kur’an ek
senli olursa ortama adaptasyon 
sorunu ve stresi çekmek yerine 
ortamın Kur’an’a adaptasyonu 
sıkıntısı çekilir ki, bu istenilen- 
dir. Bu durumda mevcut sistem
lerin kuklası, kölesi olma zilleti 
yerine, A llah ’ m  kulu olma şere
fi yakalanılır. Böylece mevcut 
sistemler tarafından doğal bir 
ayıklanmaya gidilerek “sistem dı
şı’’ olunur. A ncak bu, şimdiye 
kadar gelmiş geçmiş tüm pey
gamberlerin bulundukları or
tamlarda karşılaştıkları güçlük
tür ki sanırım bundan büyük bir 
şerefte olmaz.

Dönemlerin Muhasebesi

Zaman içerisinde periyodik ara
lıklarla bir makinenin bakımı gi
bi, geçmişin tümünü, belli bir

parçasını ve yakın geçmişi de
ğerlendirmek, Kur’an’a uyum za
manlarını arttırıp daha yoğun 
bir Kur’an’i yaşam için, hatalar 
değerlendirilir ve hata nedenleri 
üzerinde düşünülürse, vahiyle 
kopma veya uzaklaşma daha da 
zor olur. G erçi insan kendi yap
tıklarını hep güzel görme eğili
mindedir, ama yalnızda değildir. 
O ’nu gözetleyen, yaptıklarını bi
len A llah ve hata tespitinde 
kaynak olarak Kur’an vardır. Sa
mimiyet ve ahireti iyi anlamak 
bu süreçleri daha da anlamlı ha
le getirecektir. Aynı zamanda 
motivasyon yükselecek, dikkat 
artacak, hata yapma azalacaktır. 
Zamanla daha net, daha özenli 
değerlendirmelere ulaşılacaktır.

Bu tip muhasebeler, değer
lendirmeler yapılmadığı taktir
de, değer yargılarımızda, akaid-

de, uygulamalarda zamanla bo
zulmalar başlayacaktır. Denizin 
sahili döve döve oluşturduğu ge
dikler gibi çevre faktörler inanç 
sahilimizi dövecek ve belki de 
onarılması çok zor gedikler açı
lacaktır. Böyle bir durumda ina
nıldığı gibi yaşamak yerine yaşa
n ılanların  rasyonalize edilip 
inanç haline getirilmesi tehdi
diyle karşılaşılabilecektir.

İnsanın kendini böyle bir 
eğitimden geçirmesi, objektif ol
masını sağlayacak ve güncelle
nen her bilgi yeniden bir heye
can, yeniden Kur’an’la birlikte
liğe adım olacaktır.

Sonuç

Yaratılmış bir düzen, sistem var
dır. İnsan, daima bu düzeni bo
zup kendi düzenini ya da daha 
doğru ifadeyle düzensizliğini or
taya koymak istemektedir. Bu is
teğin tek önleyicisi, A lla h ’a 
imandır. Bu imanın usullerinin 
öğrenilebileceği en temel kay
nak ise Kur’an’dır.

Bizler masal kahramanlarını 
anlatmak yerine, o masalımsı gi
bi görünen hayatı yaşamaya ta
lip olursak, doğru zamanda doğ
ru işler yapar ve ahirette hesap 
verme noktasında daha rahat 
oluruz. Bu dünyadaki duruşumuz 
daha onurlu, daha şerefli olur.

Bu hayatı yaşamak için  
Kur’an okumalı ve anlam alı, 
O ’nun bildirdiklerine iman 
edip, O ’nun bildirdiği gibi olma
lıyız. Sık  sık öz değerlendirmeler 
yapıp, A lla h ’a ve Resulu’ne 
itaatte daha ileri gitmeliyiz. İşte 
o zaman Kur’an, dosdoğru bir 
inancın  ve yaşam tarzının 
yegane rehberi olur ve hayatımız 
masaldan gerçeğe döner. ■
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Ş u siyaset felsefesi denen 
konuyla hiç ilgilendiniz 
mi bilmiyorum. Ben pek 

siyasetten de, felsefeden de anla
dığımı söyleyemem.

Lâkin; Siyaset felsefesinin 
meşruiyet diye bir kavramı var ki 
çok ilgimi çeker. Hep düşünür 
dururum meşru olanı neye göre 
tespit edeceğiz diye. Felsefe ki
taplarına baktığımda gördüm ki 
meşruiyet iki türlü olurmuş siya
set felsefesinde a)Demokratik 
yolla b)Teokratik yolla Bizim 
meşruiyetimize gelince bizde her 
ikisi de var. Türkiye’deki siyase
tin ve siyasetçinin halk nezdinde 
hem demokratik, hem de teokra
tik olarak meşruiyet problemi 
yok. Her ne kadar bazan seçimle
re hile karıştırıldığı iddiaları da 
olsa. Aslında bizdelci meşruiyet 
üçüncü bir meşruiyet maddesi 
bulunsa daha iyi ifade edilebile
cektir. Buna da karma meşruiyet 
falan dersek daha uygun olacak 
galiba. Bir de vicdanlardaki meş
ruiyet var ki bu rakamlara pek 
dökülmese gerek. Hikaye bu ya;

Olay Amerika’da geçer. Dört 
kovboy atlarına binip o dağ se
nin, bu bağ benim gezerler. O 
banka senin bu banka benim . 
Kimin gücü ve hortumu hangi 
bankaya yetiyorsa hortumlaym 
hortumlayabildiğiniz kadar. Ye
ter ki kimse kimseyi ele verme
sin. Eğer biri açık verirse bu her
kesin hortumunun büyüklüğünü 
ve uzunluğunu ortaya çıkarır ki 
işte o zaman seyreyleyin gümbür
tüyü. Birbirlerine uyumları iyidir. 
A rtık yedikleri içtikleri de pek 
ayrı gitmez. Grubun lideri zaman 
zaman diğerlerin bilgilerini, bi
linçlerini yoklar durur. Ne de ol
sa eğitimde devamlılık esastır. 
Grubun lideri endişelidir. Endi
şesinin temelinde de acaba bir 
gün benim bulunduğum liderlik

SİYASET(ÇİN)İN MEŞRUİYETİ

İRAMAZAN TAMER

sandalyesine oturmak için ayağı
mı kaydırmaya çalışırlar mı veya 
benden daha farklı bir yol bulup 
hortumculukta beni geçerler de 
elde ettikleri güçle beni alaşağı 
ederler mi şeklindedir. Arada bir 
farklı sorularla grubun diğer üye
lerini denetlemeye çalışır. Bir se
ferinde

- “iki kere iki kaç yapar?” diye 
sorar.

Grubun diğer üyeleri de bu 
tür soruları sorulma sebebini bil
diklerinden dolayı kimi zaman 
dört, kimi zaman da beş cevabını 
verirler. Bu yanlış cevap lider ta
rafından dikkatlice takip edilir. 
Çünkü, bazan hortuırılanan ban
kaların paraları paylaşılırken ma
tematiksel hesaplarla ilgili sıkın
tılar çıkar. Ama grubun lideri 
kaç istiyorsa sonuç da öyle çıkar. 
Matematik ve istatistikler hep 
ondan yana sonuçlar çıkarır.

Lider sormaya devam etmek
tedir. Epeyce bir zaman geçmesi
ne rağmen bir türlü dört cevabı 
verilmemiştir. Dört cevabının 
verilmemesi grup liderini meşru, 
grup üyelerini de dünyada geçim
lilik sağlama adına iyi motive 
eder. Aradan geçen zaman grup
ta kimin lider olacağı konusuna 
gelince küçük sıkıntılar ortaya 
çıkarır. Grup lideri dikkatlidir, 
Kendisine sıkıntı çıkarabilecek 
olanın üzerine daha dikkatli ve 
planlı gitmesi gerektirdiğini dü

şünür. O kadar çok sorular üst üs
te gelir ki dikkatli olan üye tekrar

- “iki kere iki kaç yapar ?”
diye sorulduğunda boş bulu

nur ve
- ‘dört yapar’ der.
Beklenen cevap alınmıştır.

Uzun uğraşlar ve beklemeler so
nucu alman bu cevabın gereği 
hemen yapılmalıdır. Vay sen mi
sin bunu söyleyen. Çeker taban
casını ve ateşler. Dört yapar doğ
ru cevabını veren artık ölmüştür. 
Diğer üç üye sorarlar. ’N için  öl
dürdün’ diye. Cevap hazırdır:’ O  
çok şey biliyor’. Grup lideri artık 
kendini meşrulaştırmıştır. Meş
ruiyetin kaynağı bizzat kendisi ve 
kendi aklından çıkardığı kanun
larıdır. Şimdi üç kişi kalmışlardır 
ama hiç olmazsa liderlik yine 
kendi elindedir. Tek başına o ka
dar kaosun içinden sıyrılıp çık
mıştır. Kendince o hep haklıdır. 
Kendince haksızlık yapanlar ar
tık karşılarında onu bulacaklar
dır. Amerikan kovboy kanunu 
bunu gerektirir. Unutmayalım ki 
kendi meşruiyet yollarınız bir 
gün bumerang olarak size geri dö
ner ve sizi hiç beklemediğiniz bir 
zamanda zora düşürür. Siyasetini 
meşru hale getirdiğini zanneden 
siyasetçiler kendilerini de meşru 
hale getirdiklerini zannederler
ken biraz dikkatli olmalıdırlar. 
Bilelim ki; ’ Kurdun adı yaman 
çıkmış, tilki vardır baş keser’ ■
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K İ T A P

EDEBİYAT SOHBETLERİ

ABBAS APAYDIN

K
onak Yayınları, bu yeni 
eseriyle okuyucularına bir 
sanat ve edebiyat adamı

olan Mustafa Miyasoğlu’nuıı yıl
ların birikimiyle oluşan sanat ve 
fikir dünyamız hakkındaki görüş
lerini sunuyor. Edebiyat Sohbetle
ri, bizim kendi kültürümüzün öğe
lerini barındırırken, tartışma ko
nusu olan bir çok meseleye de 
açıklık getiriyor.

Kitap, Mustafa Miyasoğlu’nun 
edebiyatla ilgili dil, kültür, kimlik 
ve sanat eserleri üzerine yazdığı 
sohbet yazılarından oluşuyor. Beş 
bölümde toplanmış elli kadar yazı
dan meydana gelen bu kitabın 
kültür hayatımıza yeni bir soluk 
getireceği ve edebiyat gündemi

mizi değiştireceği inancındayız.
Günümüzde bir çok yazarın 

kendi kültür ve dillerinden haber
siz olarak eser vermeye çalıştıkları 
göz önüne alınırsa, bu türden ki
milerine hatırlatıcı, kimilerine de 
en baştan öğretici nitelikte dene
me kitapları şüphesiz büyük bir ih
tiyaç. Edebiyat Sohbetleri’nin sa
dece yazar olmak isteyenlerin de
ğil, bu ülke içerisinde yaşayıp ken
di kültüründen istifade edemeyen
lerin de okuması gereken bir kitap 
olduğunu düşünüyoruz.

Mustafa Miyasoğlu kitabının 
ön sözünde bu yazıları nasıl ve ne
den yazdığını şöyle ifade ediyor:

"... Sağlıklı ve verimli bir kül
tür hayatı için, sağlıklı bir edebi
yat ortamını gerekli gördüğümden 
bu sohbetleri yazdım, dergilerle 
gazetelerde yayınladım. Bunların 
bir kısmı yayınlandığı günlerde 
edebiyat dostları tarafından takdir 
edildi, kitap olarak çıkması yolun
da çok teşvik edildi. Ben böyle ya
zıların sanatçılar tarafından yazıl
masını, kültür ve sanat hayatına 
sahiplenme olarak görüyor ve 
önemli buluyorum. Çünkü bir şe
yin kültürü konuşuldukça ve yazıl
dıkça oluşur...”

Tel: 0212 638 18 51-638 23 58 
Faks: 0212 518 97 28

O R T A Ç A Ğ T  Ö ZLED İM

Kimya öğretmeni olarak görev 

yapan Fikret Oğuztürk, O rta

çağ’ ı özledim üst başlığı altında 

O nların Ortaçağ’ı, onların ve bi

zim Ortaçağ’ımız ve bizim orta- 

çağ’ımız alt başlıklı toplam üç 

kitabı düşünce dünyasına kazan

dırdı. Kitaplar Ortaçağ kültür, 

düşünce ve dini ve siyasi yapının 

iz sürümlerini batı da doğuda 

karşılaştırmalı olarak işliyor. Bu 

dönem hakkında bol örnek ve 

anekdotlarla geniş bir ufuk ve 

perspektif veren yazar; ortaçağı 

neden özlediğini şöyle anlatıyor: 
Türkiye’de bir elitin  sü

rekli Ortaçağın karanlığına dön
mek istemedikleri hezeyanına 
cevaben bu eser hazırlandı. O r
taçağ, Avrupa’da zifiri karanlık 
fakat Asya’da en aydınlık dö
nemdir. Ortaçağ’da benim ecda
dımın karnı tok, sırtı pek ve ba
şı göklere değecek kadar diktir. 
Ya bugün, biz Batılılaşma heve
siyle adeta Avrupa’nın karanlık 
O rtaçağ’ını yaşıyoruz. Bunun 
içindir ki bin ortaçağ’ı özledim 
diyorum. Ben gerçekten Avru

pa’yı kart
v iz itlerle , 
m e k t u p 
larla, elçi
lerle yö
nettiğim iz 
o r ta ç a ğ ’ ı 
ö z 1 ü y o - 
rum.

0342 215 3418
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EDEBİYAT SOHBETLERİ / APAYDIN

AYNA VE SURET

‘Ayna ve Suret’, şiir ve deneme
leriyle tanınan A.Vahap Ak- 
baş’m dergilerde yayınlanan h i
kâyelerini bir araya getiriyor. 
Anadolu çocuklarının büyük şe
hirde yaşadığı kimlik, kişilik bu
nalımlarıyla sevda ve muhabbet 
hikâyelerini anlatan metinlerin 
bir kısmı gerçekten sarsıcı. Bü
yük bir kısmı ise hayal ve fante
zi dünyasına götürüyor okuyucu
yu. Yazarın gösterdiği aynada 
birbirinden farklı, bağımsız kim
lik ve kişilikteki insanların ha
yatlarından kesitlerle beraber 
kendi hayatımızdan alınmış ola
bileceğini düşündürtecek sahne
leri görüyoruz.

Hikayelerde anlatılan, pek 
çoğumuza tanıdık gelecek olay

lar “Ben buna benzer bir olayı 
duymuştum” veya “Benim  de ba
şımdan böylesi geçmişti” gibi de
dirtecek türden. Yazarın güney
doğu asıllı olmasıyla beraber İs
tanbul ve batı Anadolu’da yaşa
ması ve buralarda görev yapması 
bu bölgeleri hikâye konusu eder
ken hiç de zorlanmadığını, hatta 
buraları görenlerin yüzlerinde 
tatlı-acı birer gülümseme bıraka
bilme başarısını kazandırıyor.

Hikâye edilen kimi olaylar 
karşısında şaşıracak, hoş sürpriz
lere gülecek, ülkemizde yaşanan 
ihmal ve duyarsızlıklara sinirle
necek, acınacak hallerdeki du
rumlarda üzülecek, aşk ve sevgi 
anları gibi mutlu anlarda sevine
cek ya da hüzünlü bir olayla duy

gulanacaksınız okurken. Unuta
mayacağınız tiplerin ve durumla
rın hikâyelerini bir araya getiren 
bu kitabın edebiyatımıza taze bir 
hava getireceğine inanıyoruz. 

Tel: 0212 638 18 51 
Faks: 0212 518 97 28

BİLİM DÜNYASININ YILDIZLARI

Anka Yaym lan’nca yayımlanan “bilim dünyasının yıldızları” başlıklı dizi birbirinden ilginç yaşamöykü- 
leri içeren on kitaptan oluşuyor: “Eczacılığın Babası Bîrûnî”, “İslâm’ın Gezgini İbn Batuta”, “Son Filo
zof İbn Rüşd”, “Doğu İslâm Felsefesinin Babası el-Farabî”, “Bitkibilimin Babası İbn Baytar”, “Evrenin 
Gizlerini A çan Bilgin el-Kazvinî”, “Matematiğin Babası el-Harizmî”, “Toplumbilimin Babası İbn Hal
dun”, “Tıp Bilim inin Babası İbn Sina”, “Trigonometrinin Babası et-Tûsî”. Çocuklar ve gençler için ha
zırlanan metinlerin ayırıcı özelliği, anılan bilgin ve düşünürleri “bilgi verici metinlerin soğuk ve itici an
latımı yerine, okumayı zevke dönüştüren öyküsel bir anlatımın sıcaklığı ve çekiciliği ile” tanıtması.

Mısırlı yazar Süleyman Feyyaz’m yazdığı, Muharrem T an ’ın çevirdiği ve N. A hm et Özalp’in yayına 
hazırladığı “Bilim Dünyasının Yıldızları” dizisinin işlevi, yayınevinin sunuşunda, “Bir yandan, bilim 
adamlarının, bilgiye ulaşma yolunda inanılmaz savaşımlarla geçen olağanüstü renkli ve serüven dolu 
yaşamlarıyla tanıştırmak, bilimsel buluşlarını, başarılarını göstermek; bir yandan da, bizi, bilimlerin ta
rihsel gelişim süreçleri konusunda aydınlatmak, bilgilendirmek” biçiminde belirtiliyor.

Tel: (0212) 621 83 31
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Y A N S I M A L A R

DÜN ROMA-BUGÜN ABD

E R T U G R U L  B A Y R A M O G L U

onları koruyabilir ne de bizi ya

ra layab ilir.” (R om aya karşı 

ayaklanan O o 1 o-o /— ı m  e n vaş

öncesi konuşm asından)

Em peryalistlerin karakteri 

değişmiyor; adı ha Rom a ha 

A B D  olmuş, yaptıkları hep ay

nı.

“Rom alılar... Bütün dünya

yı soyuyorlar. Karada soyulacak 

bir şey kalm ayınca şimdi de 

denizleri araştırıyorlar. Bunlar 

düşman zengin ise kazanç için, 

züğürt ise ün alm ak için  döğü- 

şürler. N e doğu ne batı onların 

gözünü doyuramaz. Dünaynm  

varlığı ile yokluğuna aynı hırs

la göz diken başka bir m illet 

yoktur. Haydutluğa, katilliğe, 

soygunculuğa yalandan ‘impa

ratorluk’ adını verirler. Issız 

bir çö l meydana getirdikleri

vakit de ‘barış ve sükun getir

dik’ derler.

“Emperyalistler kendilerine 

tabi kimselerde yiğitlik ve k ah 

ram anlık  görm ekten h oşlan 

mazlar... Dünyanın dört buca

ğından toplanmış olan bu or

duyu başarı toplu tutuyor; bir 

bozgun darmadağın edecektir.

“Korku, tedhiş çürük sevgi 

bağlarıdır. Bütün bunları orta

dan kaldırınız, korku bitince, 

nefret başlar... Silahları üzerin

deki a ltm  gümüş parıltısı ne

A dalet /sizlik Ü zerine

A d aleti çiğneyen  d evlet 

adam ların ı cezalandırm ayan 

m ille tler çökm ek zorunda

dır. (Hadis)

S ilah lı adalet, en  kötü ada

letsizliğe bedeldir. (A lç in ) 

Kuvvetsiz adalet ve adalet

siz kuvvet iki büyük felakettir. 

(J. Jourbet)

M ü hendislik  hesap larına 

uyulm adan yapılan bir b ina  

nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun 

olan adaletten mahrum bulu

nan im paratorluklar da öylece 

çökerler. (Lacordaire)

Adaletsiz bir ülke mezbaha

dan başka bir şey değildir. (G . 

C lam encau)

G üven sağlayan kuvvet, 

cephe gerisindeki k ılıc ın  kuv

veti olamaz. Bu güveni sadece 

ülke içindeki fazilet ve adalet 

kuvveti sağlar. (Farabi)

Adaletsizlik ü zerine b u n ca  

sözden sonra  A B D  hakkında  

konuşm am ak olmaz:

Bizim gördüğümüz A m eri

kan rüyası değil, A m erikan kâ

busudur. (M alcom  X )
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DÜN ROMA, BU GÜN ABD / BAYRAMOĞLU

E y  K itap !

Ey okunmamış kitap, bir gün gelecek okunacaksın. Üzerine belki mavi, belki ela, belki yeşil gözler 
eğilecek ve seni okurken ağlayanlar olacak, gülenler olacak.

Gösterişsiz kapağının altında saflığını sakla ey kitap, güzel yüzler, güzel gözler, güzel kirpikler gö
receksin. O  gün beklemeye değer.

Bu mevsim üşütmesin seni... Çiçekler gibi baharı beklemeyi b il... Yaprakların bono değil, çek 
değil, fatura değildir. Yazık ki okunsan da anlaşılamayacağm çağlar, nöbetler geçirmekteyiz. Yarın 
çocuklarımız, çocuklarına kelimelerinden adlar seçecek ve taşıdıkları adlara layık insanlara olacak
lar.

Yaprakların ötekiler gibi şu sokakta geçseydi, sen yarma çıkmazdın ey kitap. Ateşten kurtuldu
ğun gibi, selden de kurtulacaksın ve selden kurtulduğun gibi hoyrat elden de kurtularak sana layık 
eller bulacaksın.

Gösterişsiz kabına bürünmüş uyuyorsun şimdi... Uyu ey kitap uyu... Günü gelecek uyanacaksın.
Bir gülün, bir şark lalesinin açılışı ile açılacaksın... Rengin olacak, kokun 

olacak, altın kanatlı arıların, altın kanatlı kelebeklerin olacak. Bay
rak tanıyacak seni. Gözler, yıldızlar, dudaklar tanıyacak, okuya

cak seni. Yapraklarını kanat yapıp uçabilecek bir 
neslin geleceğine ben inandım, sen de inan ey 
kutlu K İTA P ! (A rif N ihat Asya)

Baba O Zaman N için  Burdayız?

m öğrenir, 
iğrenir, 
iyi öğrenir.
Kendini suçlamayı öğı

enir

Baba ile oğlu konuşmaktadır:
- Babacığım  bizim rengimiz n iç in  siyah?
- A frika’n ın  sıcağı yüzünden yavrum.
- Peki nasıl bu kadar hızlı koşabiliyoruz?
- V ahşi hayvanlardan kurtulmak için  hızlı koşmak zorunda kalmışız da ondan.
- Peki baba, o zaman biz niye A frika’da değil de Newyork’ta yaşıyoruz?

Eğer B ir Ç ocu k ;
Sürekli eleştirilm işse, kınam a ve ayıpla 
K in  ortam ında büyümüşse, kavga eti 
A lay edilip aşağılanmışsa, sıkılıp u 
Devam lı utandırılarak terbiye edilmiş

Eğer B ir Ç ocu k;
Hoşgörü ile yetiştirilm işse, sabırlı o ll 
D esteklenip yüreklendirilmişse, k e n d i!
Övülmüş ve beğenilm işse, takdir etm ef 
H akkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, adil olmayı öğrenir.
G üven ortam ı içinde yetişmişse, inançlı olmayı öğrenir.
Kabul ve onay görmüşse, insanları sevmeyi öğrenir.
A ile  içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse, bu dünyada mutlu olm ayı öğrenir.
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A Y N A D A K İ T E B E S S Ü M

VAKİTSİZ EZAN KİMİN İÇİN?

F A H R E D D İN  G Ö R

Y
er Bağdat, zaman Abbasi 
Halifelerinden Mutedid 
devri. Halife hak hukuk 

dinlemeyen zorbalara karşı şiddet- 
li cezalar uygulamakta.

Tüccarın birisi devrin komu
tanlarından birindeki alacağını bir 
türlü alamamaktadır. Adamcağız 
neredeyse iflas eşiğine gelmişti. 
Araya hatırı sayılır türlü ricacılar 
koyar ama nafile. Tüccara karşı 
nüfuzunu kullanıp alacağını öde
meye yanaşmamaktadır. Hatta 
ilişkisini de keser. Adamcağız ça
resiz bir şekilde dostlarını arayıp 
halifeyle görüşmenin yollarını ara
maktadır. Bir dostu adama ben se
nin bu işini daha çabuk görecek 
birini tanıyorum hadi ona gidelim 
der yola koyulup bir terzi dükkanı
na girerler. Anlatırlar ... Terzi de 
hadi gidip şu işinizi halletmeye ça
lışalım der beraberce komutanın 
konağına yollanırlar ve kapıyı ça
larlar hizmetkarlar terziyi görünce 
saygıyla yerlere kadar eğilip buyur 
ederler. Komutanın nerede oldu
ğunu soran terziye hizmetkarları 
dolaşmaya çıktı diye söylerler ve 
izzeti ikram da bulunurlar.

Biraz sonra komutanda gelir. 
Salondaki terziyi görür görmez eli
ne sarılıp öper ve bir emriniz mi 
var diye sorar. Terzi “ziyaretimizin 
sebebi şu arkadaşa olan borcunuz- 
dur. Ona olan borcunuzu ödeme
mişsiniz sizin yüzünüzden zarara

uğramış borcunuzu ödeyin deyince
Komutan saygıyla eğilip emre

dersiniz hemen bir kısmını ödeye
yim geri kalanı şu gümüş takımları 
vererek ödeyebilirmiyim diye sor
muş. Tüccar da olumlu bir tavır 
sergileyince alacaklarını alıp tek
rar terzi dükkanına dönmüşler. 
Tüccar terziye teşekkür edip bir 
hediye vermek istemiş. Terzi sizin 
bu davranışınız iyiliğe kötülük et
mektir, ben bir şey istemem demiş. 
Tüccar birazda sıkılarak af edersi
niz merakımı mazur görün bu ka
dar itibarlı kişilerin yapamadığını 
siz nasıl yapabildiniz diye sorunca 
terzi madem öyle oturun da anla
tayım demiş. Ben terziyim ama ay
nı zamanda şu yandaki camiinin 
imamlığımda yaparım. Akşam 
ezan okumak için minareye çık
tım. Vaktin gelmesini beklerken 
aşağıları seyrediyordum. Bir çığlık 
üzerine irkildim ve sese doğru bak
tığımda mahallenin, ahlaksız kaba 
muhteris bir zengininin iffetli na
muslu kadını zorla kendi evine 
doğru sürüklediğini gördüm. Ka
dın: imdaaat! Ümmeti Muham- 
med yok mu diye çırpmıyordu.

Hemen koşup zorbanın yanına 
vardım ve zorbaya namuslu bir ka
dına böyle davranmak ayıptır gü
nahtır bırak kadını, der demez be
ni bir yumrukla yere serdi. Bayıl
mışım. Komşular ayıltınca kadın 
aklıma geldi. Bu sefer komşularım

la birlikte adamın kapısına dayan
dık bu sefer zorba bütün hizmet
karlarıyla üzerimize hücum edip 
bizi dövdüler. Ben yine bayılmı
şım, eve götürmüşler evde tekrar 
ayılınca kadının kurtulup kurtul
madığını sordum. Kurtulamadı ha
la orda dediler bunun üzerine aklı
ma cemaati toplayıp kadım kurtar
mak geldi ve gecenin geç vaktinde 
cemaati sabah namazı zannıyla 
gelmeleri için ezan okumaya başla
dım. O sırada aşağıda süvarileri el
lerinde meşalelerle sağa sola koş
tururken gördüm, ayrıca bir öfkeli 
ses duydum. Kimdir bu saatte va
kitsiz ezan okuyan tutun onu bana 
getirin. İş güç sahibi insanları uy
kusundan edip rahatız eden densi
zin cezasını vereyim kesin kafasını 
atın Dicle’ye. Bu ses halifenin se
siydi. Huzuruna götürdüler. Ben de 
bir an anlatmama müsaade edin 
ondan sonra cezamı verin diye yal
vardım. Anlat dedi. Ben de olayla
rı anlattım. Bunun üzerine halife: 
kırın kapısını onu alıp getirin diye 
emretti. Adamı yaka paça huzura 
getirdiler. O sırada kadıncağızda 
kendini dışarı attı. Halife kadını 
yardımcısıyla birlikte bu kadını 
kocasına götür namusuna ben şa
hidim kocası boşamaya kalkmasın 
dedi. Sonra dönüp bu zorbayı bir 
çuvala koyun. Çamaşır tokacıyla 
ölünceye kadar dövün ve sonra 
Dicle’ye atın diye emretti. Sonra 
da bana sen namuslu cesur ve mert 
bir adammışsın. Bundan böyle bir 
yolsuzluk gördüğünde bir namus
suzluk duyduğunda vaktine bak
maksızın sen ezan oku ben o za
man kimin için okunduğunu araş
tırırım ve müsebbibinin canını 
bunlar gibi cehenneme yollarım 
dedi.

“Bundan dolayı benim vakitsiz 
okuyacağım ezandan herkes kor
kar ve titrer. Bir yolsuzluk gördü
ğümde de hemen düzeltirler”. ■
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KAMUSAL TARTIŞMALAR
*

KÖŞE YAZILARI DERLEMESİ

Geçtiğim iz Ekim  ayı sonunda Resepsiyon Krizi ile başlayıp Kasım  başında yargıtay- 
daki duruşmadan başörtülü bir hanım ın atılmasıyla hız kazanan kamusal alan tartışm a
larıyla ilgili olarak basınımızda bu konuyu irdeleyen, olayın değişik yönlerini sorgula
yan bazı kalem leri bu ayki Ü m ran Ek’e taşıdık. Seçip, biraraya getirdiğimiz, ufuk açı
cı bu yazılar kapak dosyamızdaki diğer m akalelerle harm anlanan bir okuma ile faydalı 
olacaktır kanaatindeyiz.

Ümran
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ÜM RAN EK

Kamusal alan Türkiye’yi Vatandaşa D ar Ediyor

Önce Cumhurbaşkanının resepsiyonu, ardından 
Genelkurmay’m soruşturması ve en son bir yük- 
sek mahkemenin skandal kararı.... Başörtüsü ko
nusundaki resmi saplantının ulaştığı akıl almaz 
boyutlardan bahsediyorum. Konuyu biliyorsunuz: 
Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Bayramı münasebe
tiyle verdiği resepsiyona, “kamu alanı”nda başör
tüsünün yasak olduğu bahanesiyle, milletvekilleri 
de dahil olmak üzere bir kısım resmi zevatı eşsiz 
davet etti. Tabii, bunu yaparken, bir istihbarat 
teşkilatı gibi çalıştığı anlaşılan sekretaryasınm is- 
tihbaratçılıktaki zaafı yüzünden herkesin bildiği 
başka bazı münasebetsiz durumlar da ortaya çıktı. 
Bu yetmedi, bir valiliğin “orduevi”nde düzenledi
ği benzer bir resepsiyona bazı başı örtülü yurttaşla
rın da katılmış olduğunu öğrenince Genelkurmay 
Başkanlığı idari soruşturma başlattı. Nihayet, Yar
gıtay Dördüncü Dairesi yargılama esnasında başı 
örtülü bir sanığı duruşma salonundan çıkardı, ya
ni kendisini savunmasına izin vermedi. Başörtüsü 
konusunda resmi çevrelerin zihin ve duygu dün
yasını tutsak almış olan bu bağnazca saplantının 
yol açtığı sonuçların tamamen hukuk dışı ve key
fi olduğunu, başkaları yanında ben de tam on beş 
yıldır yazıyor, söylüyorum. Ama bu son olayların 
art arda sökün etmesi artık “makul’ un bile sınırla
rının zorlanmaya başladığını gösteriyor. Böyle bir 
atmosferde sözün gücünün her zamankinden daha 
az etkili olacağını bilmiyor değilim, ama bu fela
keti başımızdan savmak için sıradan vatandaş ola
rak benim başvurabileceğim başka yol da ne yazık 
ki yok. Onun için bu yazıda meselenin hukukla il
gili bazı yönlerini yeniden kısaca ele almak istiyo
rum. Cumhurbaşkanı önayak oldu Ö nce şu “ka
musal alan” meselesi... Rivayete göre, bu konuda
ki tutumunu meşrulaştırma sadedinde, Cumhur
başkanı “kamusal alanda başörtüsünün yasak ol- 
duğu’nun Anayasa Mahkemesi kararlarıyla kesin
leşmiş olduğunu buyurmuşlar. Bu görüş başlıca iki 
bakımdan yanlıştır. Birincisi, daha önce başka bir 
vesileyle belirttiğim gibi, hukuki bir sorun olarak 
başörtüsü yasağını “kamusal alan”la ilgili tartış
malara atıfla çözmeye imkan yoktur. Tam  tersine, 
bu, hukuki tartışmayı daha da içinden çıkılmaz 
hale getirecek bir yoldur. Nitekim öyle de oldu.

Çünkü, “kamusal alan” hukukla değil, siyaset te
orisiyle ilgili bir kavramdır. Onun içindir ki, hu
kuk dilinde yaygın olarak kullanılan “kamusal” sı
fatlı diğer kavramların bile (“kamu hizmeti”, “ka
mu yararı” gibi) anlam ve kapsamı üstünde hu
kukçular arasında bir mutabakat yoktur. Bir de
mokraside böyle olması da normaldir, çünkü an
cak bu sayede farklı siyasi programların yarışabil
mesi için bir zemin ortaya çıkmaktadır. Bu çerçe
vede, siyaset tercihleri önemli ölçüde “kamusaP’a 
ne anlam verildiğine bağlı olarak değişkenlik gös
terir. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasındaki ikinci 
yanlış da şuradadır: Anayasa Mahkemesi, kendile
rinin iddia ettikleri gibi, “kamusal alanda başörtü
sünün yasak olduğu”na dair bir karar vermiş değil
dir. M ahkeme’nin başörtüsü yasağına ilişkin yoru
munun bu ibaredeki gibi bir formüle bağlanması, 
kamusal alanla ilgili tartışmalar üzerine sonradan 
yapılmış bir iştir. Gerçekte, Mahkeme’nin bu so
runu “kamusal alan” çerçevesinde çözmek veya 
bir yere oturtmak gibi bir saiki olmamıştır. Esasen 
böyle bir karar vermek bizim Anayasa Mahkeme
mizin “bilimsel haddi” de değildir. Bildik, yerleşik 
hukuki kavram ve terimleri bile yorumlayışında 
çok ciddi sorunları olan bir mahkemenin, “kamu
sal alan” gibi siyaset felsefesinde uzun uzadıya tar
tışılmakta olan çetrefil bir politik kavramı nihai 
çözüme bağlama konusunda herhangi bir otorite
si elbette olamaz.

Yargıtay’dan da keyfi tutum
Dikkat çekmek istediğim ikinci mesele, Yargı

tay’ın Dördüncü Dairesi’n in tutumuyla ilgilidir. 
Hepsi bir yana, bir mahkemenin kılık-kıyafetin- 
den dolayı bir kişiyi savunma hakkından mahrum 
etmesini aklını ve sağduyusunu henüz yitirmemiş 
bir kişinin mazur görmesi mümkün değildir. Ayrı
ca, böyle bir tutum genel olarak hukuk ve adalet
le de bağdaşmaz. Giyinme tarzından ve onun ima 
ettiği dünya görüşünden hoşlanmadığını daha 
yargılama sırasında alenen belli eden bir mahke
menin tarafsız bir adalet dağıtıcısı olabileceğine, 
bırakınız bu uygulamanın mağdurunu, biz hangi
miz inanabilir, güvenebiliriz? Kaldı ki, sanığı han
gi sebeple olursa olsun savunma hakkından yok
sun bırakmak yürürlükteki anayasaya da açıkça 
aykırıdır. Sadece medeni dünyada değil, Türki
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KAM USAL TA RTIŞM A LA R

ye’de de “adil yargılanma” ve bu çerçevede “sa
vunma” hakkı anayasal bir. haktır. Şu ironiye ba
kın ki, böyle bir uygulama “adil yargılanma” hak
kının -2 0 0 1  değişikliğiyle- Anayasal bir ilke hali
ne getirilmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Yar
gıtay Başkanı da ilgili Daire’nin tutumunu destek
leyerek, yargılama usulüyle ilgili kanunların mah
keme başkanına “duruşmanın inzibatı”nı sağlama 
görevi verdiğini hatırlatmış. “Özrü kabahatinden 
büyük” dedikleri tam da böyle bir şey olmalı. D e
mek ki, hak arayışı içinde olan bir kişinin başını 
örtmesi “kamu düzeni”ni bozmuş oluyor. İyi ama, 
bu nasıl “kamu düzeni”dir ki, “marjinal” bir şeyle 
değil, fakat Türkiye toplumunda olağan sayılan ve 
yaygın olan bir giyim tarzıyla bozulmaktadır? Eğer 
öyleyse, sadece kimi politik ve idari makam ve 
merciler değil, mahkemeler bile Türkiye’de ola
ğan olanı marjinalize etme derdindeler demektir. 
Yoksa sizin “kamu”nuzun Türkiye’nin gerçek ka
musuyla hiç ilgisi yok mudur? Hem sonra, nasıl 
oluyor da siz mahkeme salonundaki “disiplin”le 
askeri disiplini birbirine karıştırabiliyorsunuz?... 
T ek  merkezden mi planlanıyor? Yoksa siz, “kamu 
düzeni” derken aslında yurttaşlar topluluğunun 
tercih ve iradesinden tamamen bağımsız, özerk bir 
“Devlet”in (ve bu arada kamu yetkisi kullananla
rın) ideolojik tercihlerinin değişmezliğini ve bun
ların istikrarını mı kastediyorsunuz? Evet, bir de
mokraside bunu politik bir proje olarak savunan 
bir siyasi parti olabilir, ama bir mahkeme nasıl 
böyle bir ideolojik tarafgirlik gösterebilir? Türki
ye’de hadi demokrasiden vazgeçtik, asgari bir ada
let de mi olmayacak? Am a bu olacak şey midir? 
Buna, dünya görüşü ve politik tercihi ne olursa ol
sun, herkesin karşı çıkması gerekmez mi?... Şu an
laşılıyor ki, Türkiye’de artık adalet de güvende de
ğildir; bundan böyle memurların (özellikle de as
ker olanlarının) ideolojisi adalet, hukuk, hak ve 
özgürlük gibi bütün diğer değerlerin üstünde ola
caktır. Öyle ya, devletin her kapısından kovulan, 
resmi zevat tarafından sürekli aşağılanan insanlar 
son çare olarak mahkeme kapısına gittiklerinde 
bile oradan da tersyüz edileceklerse, bizim müte
vazı, kendi halinde insanlarımızın sığınabilecek
leri başka bir melce mi kalıyor? Bütün bu yapılan
lar ve buna paralel olarak öne çıkarılan kamusal 
alanla ilgili söylem bana, bunların hepsinin tek

bir merkezden planlandığı intibaını veriyor. Ve 
galiba ben bu söylemin sırrını da çözdüm: Bu mer
kez “kamu” derken aslında kendisini ve kendisi 
gibi düşünenleri, yani toplumun kendilerini im ti
yazlı sanan bir azınlığını kastediyor.

M ustafa Erdoğan/ Zaman/ 0 8 .1 1 .2 0 0 3

Hocaların Hocasının Bile Kafası Karıştı

Türkiye iki gündür Yargıtay 4. Ceza Dairesi Baş
kanı Fadıl Inan’m türbanlı sanık H atice Şahin 
Hasdemir’i mahkeme salonundan çıkartmasını 
konuşuyor. Hocaların hocası Ord. Prof. Sulhi 
Dönmezer “Ben bile kamusal alanda türban konu
sunu tam olarak çözemedim” dedi. Sulhi Hoca ka
musal alanla ilgili ders niteliğinde açıklamalarda 
bulundu.

*  Son günlerin en büyük tartışma konusu yine 
türban...

Türban meselesi 25 yıldır Türkiye’de tartışılı
yor. Meselenin belirli bir kısmını hukuk çözmüş. 
Okullarda, üniversitelerde, kimi meslekleri icra 
edenlerin türban giymesi yasak. Kamu alanlarına 
türbanlı girmek yasak. Yalnız türban deyince iki 
unsur var, biri normal başörtüsü. Hani köylü ha
nımların, büyükannelerimizin başını bağladığı ör
tü. Bizim evimizde yardımcı olan Hanife Hanım 
da takar, “Çıkardığım zaman başım ağrır benim ” 
der. Bir de şehirlerde belirli tarzda bir örtünme 
şekli var, yani türban. İkisini birbirinden ayırmak 
gerek. Çünkü türban belirli bir tutumu ifade et
mek için kullanılır. Yoksa türbanı takan dini icap
larını yerine getirmek için muzmar...

Gizli hesap mı bilmem!
*  Muzmar?
Muzmar, gizli demek.. Yani türban takmanın 

altında gizli hesaplar mı var? Ben onu bilmem. 
Türbanla ilgili olarak meslek kuruluşları, üniver
siteler hukuki durumunu belirlemiş. Bu sadece ka
dınlara özgü de değil.

*  Yani?
Erkekler için de geçerli. Bir öğrencim sınıfta 

kasketle oturuyordu. “Ne o kafandaki? Çıkart onu 
dersimde” dedim. Meğer çocuğun kafasında yara 
çıkmış, onun için takıyormuş. O  zaman kalsın oğ
lum dedim. Peki türban takan kalkıp da sen ne
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karışıyorsun be adam derse ne olacak? Pakistan’da 
kızların ellerinde eldiven, başları tamamen örtülü, 
gözlerinin önünde kafes gibi bir şey var. Ama Tür
kiye buna hayır demiş. Laiklik esasını koymuş 
anayasasına. Din ve vicdan özgürlüğü hangi hak
lardan oluşur?

* Hangi haklardan?
Bir, istediği bir dini benimseme hakkı. İki, be

nimsediği dinden çıkma hakkı. Ü ç, adaba uygun 
ibadet edebilme hakkı.

Dört, dinini öğretebilme hakkı ve beş... D ini
ni izhar, yani belirtme hakkı.

*  Öyleyse türban takan kişi dinini izhar etme 
hakkını kullanıyor.

Evet, anayasaya göre hakkı bu. Bu hakkı so
kakta, evde, tiyatroda, sinemada, camide, düğün
de, kullanabilir. Ama, kamu hizmeti veren bir ye
re yani kamusal alan içine girdiğinde kullanamaz. 
Çünkü bu, hak olmaktan çıkar. O  zaman laik dev
letin sosyal düzeni bozulur.

* Mahkeme salonlarındaki türban sorunu... 
Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde yaşananı biliyorsu
nuz.

Bu Türk hukuk tarihinde bir ilktir!
*  Hakimin yaptığı doğru muydu?
Doğru mu yanlış mı yorumuna girmiyorum. 

C M U K ’a göre mahkeme düzenini muhafaza etme 
görevi mahkeme başkanına aittir. Mahkeme baş
kanı da kamusal alanda türbanlı sanığı yetkisini 
kullanarak çıkartmış. Ona

* Kamusal alan tarifi bu kadar netse neden ilk 
defa yaşandı bu durum?

Evlat, hukuk dediğiniz nesne hadise çıktıkça 
ortaya çıkar. Türbanlı sanık çıkartılmış ama sanı
ğa verilecebilecek bir yaptırım var mı? Yok!

*  Sanığın müdafaa hakkı?
İşte en can alıcı nokta. Müdafaa hakkı en kut

sal haktır. Hiçbir surette ihlal edilemez. Anayasa
da, A İH M ’de uluslararası sözleşmelerde de bu hak 
yer alır. Nasıl olacak bu?

* Yazılı olabilir mi?
Hayır olamaz. Çünkü ceza davalarında savun

ma sözlü yapılır. Burada anayasal bir düzen söz ko
nusu. Eğer bu kurala uymazsan mahkeme sana ih
tar verir. Sonra da müdafaa hakkından vazgeçti 
diye kayıtlara geçer. Olsa olsa bunu

diyebilir mahkeme. Ama çok karışık bir du

rum. Bu sadece türbana özel bir durum da değil. 
Takke giyen Yahudi de mahkeme salonuna alın
mayacak. Hatırlarsınız Aczimendilerin davasında 
da mahkeme başkanı kılık kıyafetlerinden ötürü 
sanıkları salondan çıkartmıştı. Bu durum zamanla 
çözülecek bir durum.

* Peki eşler birbirinden boşanmak için mahke
meye başvurdu. Am a kadın türbanlı. Şimdi kadın 
mahkemede derdini anlatamayacak mı?

Anlatacak.
* Ama Hatice Şahin ’in savunması alınmadı.
Ç ok karışık bir durum bu. Benim bile kafamda

net bir çözüm yolu yok.
* Nedir bu kamusal alan?
Kamu tasarrufunun yapıldığı alan.
* Peki devlet hastanesi de bir kamusal alan 

mıdır?
Evet.
*  Öyleyse doktorların da türbanlı hastalan 

muayene etmemesi gerekir...
Olur mu öyle şey!
* Neden?
Orada tedavi ediliyor hasta.
* Ama mahkemede de savunma hakkı...
Dedim ya bu sorunun mutlak çözümü için za

mana ihtiyaç var
Vatan/ 9/11/03

Devlet Yurttaşına Yaşam Tarzı Dayatmamalı

Türkiye Cumhuriyeti, bünyesinde birçok dil, din 
ve ırkı barındıran Osmanlı D evleti’nin çoğulcu 
birikiminin simgesi olan Anadolu’da kurulmuş 
yeni bir devlet olarak birey-yurttaş ve din-devlet 
ilişkilerinin kurgulanmasında önemli bir sorunla 
karşı karşıya kaldı. Özellikle son yıllarda siyaseti, 
demokratikleşmeyi, bireysel ve grupsal haklar ve 
özgürlükler alanını zorlayan bu önemli sorun “la
iklik” kavramı merkezinde yoğunlaştı. Bu sorunun 
önemi, dinin siyasallaşması ve seküler devlet yapı
sını tehdit etme sürecinin devam ettiğinin göster
gesi olmasının yanı sıra; kuruluşundan 80 yıl geç
mesine rağmen hâlâ devletin “toplumsal ve ka
musal alan” arasındaki ilişkinin nasıl düzenlene
ceği, toplumsal alan içinde yer alan hak ve özgür
lüklerin sınırlarının nerede çizileceği ve “devletin
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kadın bedeni üzerinde denetimi olabilir mi?” gibi 
toplumsal sorunlar üzerinde net bir karar vereme
diğini göstermektedir. Türkiye’de önemli bir “de
mokrasi eksiği” olarak görülen bu sorunun çözüm
süzlüğünün temelinde E. Fuat Keyman’a göre, si
yasal ve toplumsal düzeyde çok boyutlu ve karma
şık niteliğinin ihmal edilerek, laikliğin din-devlet 
ayrımı şeklinde monolitik, tek boyutlu ve indirge
meci tanımı, bunun sonucunda seküler modern 
kimlik ve dinsel anti-modern kimlik ayrımının 
pekişmesi yatmaktadır. Dini kimliğin kültürel, 
ekonomik ve simgesel boyutlarının dinin siyasal
laşmasıyla özdeşleştirilmesi mevcut gerilimi biraz 
daha artırmaktadır; din ve devlet ayrımı üzerine 
temellenen nesnel sekülerleşme ile modem kimli
ğin/benliğin kurulmasında dini verilerin dışlan
masını hedefleyen öznel sekülerleşme birbirine 
karışmakta ve bunun sonucunda sorun çözüm adı< 
na çözümsüzleşmektedir. O  halde, dini kimliğin 
toplumsal alan içindeki karmaşık, değişken ve di
namik niteliğini anlamadan, modernleşme-sekü- 
lerleşme ilişkisinin karmaşık ve krizlere dönük de
ğişebilir yapısını sosyolojik düzeyde çözümleme
den, sekülarizmin farklı yerlerdeki uygulamaları
nın mukayeseli tahlillerini yapmadan, dini ve kül
türel çoğulculuğun teminatı olan laiklik sorununu 
çözemeyiz. Bu hususun da tarafsız demokratik bir 
cumhuriyet için ne kadar önemli olduğu aşikardır.

Modern Türkiye’nin hem Müslüman bir ülke 
hem de seküler olan bir ulus devlet şeklinde doğu
şunun Osmanlı ıslahat hareketleriyle irtibatını 
anlatan sorunun tarihsel temelini hatırlayarak 
söyleyecek olursak, sekülerleşme, hem Türk mo- 
dernitesinin kurucu bir unsuru olarak geri kaldığı 
düşünülen toplumu seküler ve modern bir millet 
haline dönüştürme hem de dini kimliğin tanınma 
ve farklılık iddialarını içeren hayati bir siyasi pro
je olarak işlev görmüştür. Modern ulusun inşası
nın, Batılı seküler mantık ve bilimsel rasyonali- 
teyle mümkün olacağını düşünen kurucu seçkin 
elit, nesnel sekülerleşmenin gerçekleşmesi için 
herkesin malumu olan bir seri radikal değişiklik 
yaptı.

Böylece İlahi hukuk merkezli dine dayalı bir 
topluluktan pozitivist ve rasyonalist temelli ulus 
devlete geçiş temin edildi. Devleti ve siyasi işleri 
dini kurumlar ve sembollerden kurtarmaya yöne

lik nesnel sekülerleşmenin tezahürü olan radikal 
değişim ve dönüşümlerin bir süre sonra öznel se- 
külerleşmeyi temin edeceği; böylece ulus devletin 
kurulacağı düşünüldü. Ancak, din ve devlet ayırı
mın doğal sonucu, devletin bütün dinlere karşı ta
rafsız olma, birini diğerine tercih etmeme siyaseti 
olan laiklik, dini işlerin kurumsal ve anayasal dü
zeyde kontrol edilmesi olarak işlev gördü ve Diya
net İşleri Başkanlığı kuruldu. D evlet ve din ara
sında katı bir ayrımı inşa edebilmek için dini fa
aliyetler kontrol altına alırsa dinin siyasallaşması
nın engelleneceği ve tamamen bireysel inanç dü
zeyinde kalacağı varsayıldı. (E. Fuat Keyman, 
“Türkiye’de Laiklik Sorunu Düşünmek: Modemi- 
te, Sekülerleşme, Demokratikleşme” Doğu Batı 
Düşünce Dergisi, yıl 6, sayı.23, 2003)

Sekülerleşme-modernleşme projesinin k açı
nılmaz sonucu olarak görülen dinin marjinalleşe
rek, özel alana itilmesi ve bireylerin bilinç özgür- 
leşiminin sağlanacağı, böylece dini verilerin ve 
normların günümüz toplumunda etkisinin kade
meli bir şekilde yok olacağını varsayan ve döne
minde tutarlı olan politika, son dönemlerde siya
si, ekonomik ve kültürel alanlarda dinin yükseli
şiyle birlikte bir krize dönüştü. Öyle görünüyor ki, 
toplumun ve kültürün sekülerleşmesi, bilincin se- 
külerleşmesini paralelinde getirmemiştir. “Din, 
modern benliğin sembolik kuruluşundaki rolü an
lamında toplumsal önem ini korumakla kalmamış, 
aynı zamanda modemitenin evrimi sürecinde çok 
daha fazla kamusallaşmıştır. Nesnel ve öznel bo
yutlarıyla sekülerleşme beklerken sekralizasyon 
paradoksundan kastedilen budur.

Bu durumda ne yapılabilir? Liberal-tarafsız bir 
devletin özel olarak destekleyeceği bir ideoloji ve 
din olamaz. Devletin varlık nedeni ve asli rolü, 
yurttaşlarına bir yaşam tarzı dayatmak değildir. 
Buna karşılık, bir dine mensup olanlar, kendi 
inançlarını yaymak ve toplumda diğer dinlere 
karşı mücadele ederek güçlenmek için devletin 
devreye girmesini istemesi hakkı da yoktur. H an
gi dinden olursa olsun veya ateist ya da agnostist 
olsun, bütün yurttaşlar dinlere veya felsefi düşün
celerinin gereği olan hayat tarzına uygun şekilde 
yaşayabilmelidir. Dinleri kontrol etme yerine ta
rafsız kalmayı önceleyen laik ve demokratik bir 
devletin yapması gereken bu galiba. Böylece, nes
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nel sekülerleşme için önemli değişim ve dönü
şümleri gerçekleştiren devletin, öznel sekülerleş- 
mede çok önemli ivmeler kazanma ihtimali de be
lirebilir. Çünkü Keyman’ın da dediği gibi, insan
ların nesnel sekülerleşme ile sorunları yok, onu 
benimsemiş durumda; sorun özellikle kadın bede
ni üzerinden siyasette; yöneten ve yönetilen iliş
kilerinde önemli bir engel olduğudur. Bundan 
kim (ler)in kazançlı çıktığı ve çıkacağını yakın ta
rihimiz gösteriyor. O  halde “korkuları aralamak” 
yerine bu paradoksa niçin  katkıda bulunulmakta, 
bunun üzerinde biraz daha düşünmek gerekiyor.

Mevlüt U YAN IK/ Zaman/ 10/11/03

Zenciden Beter

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı kendi içinde tu- 
tarlı.Haklı demiyorum ama kendi içinde tutarlı. 
Siz yıllar yılı kamunun verdiği eğitim hizmetini 
almak için üniversiteye gitmek isteyen türbanlı 
öğrencinin önünü kesmekte ne kadar haklıysanız, 
o da türbanlı vatandaşın devletin verdiği yargı 
hizmetini almasını engellemekte o kadar haklı.

Çünkü her iki durumda da başörtülü vatandaş, 
kamu hizmeti veren değil, alan durumda. Ayrıca 
sadece onun değil, kamudan sağlık hizmeti almak 
için devlet hastanesine giden türbanlı hastanın 
durumu da aynı... Eğer kamusal alanın “başı açık” 
kalmasını bu kadar namus meselesi yaptıysak tu
tarlı olmalı ve “sonuna kadar” gitmeliyiz, öyle de
ğil mi?

Bu uygulamanın mantıki uzantılarını dünkü 
gazeteler bol bol göstermiş zaten: Madem ki başör
tüsüyle kamu alanına girilmiyor; başörtülüleri ce
zaevlerine de almayın, demiş kimisi. Hastanelere 
hasta olarak da kabul etmeyin; diye eklemiş bir 
başkasıO Biz devam edelim: Evlendirme Daireleri 
kamusal alanın “hası” değil mi? Öyleyse Evlendir
me Dairelerine de almayın, başörtülüler medeni 
nikah da yapamasmlar; mahkemeye gidemiyorlar
sa karakola da gidemesinler; vergi dairesine gidip 
vergi yatıramasmlarÖ Herhangi bir resmi dairede 
iş takip edemesinler. Devlete ait bankalara gire- 
rriesinlerÖ D evlet tiyatrolarına gidemesinlerÖ 
H atta hatta oy kullanmak için seçim sandıkları
nın kurulduğu kamusal alana da giremesinler.

Kimsenin bu kadarını gözü yemediği için, yet
kiyi eline geçiren her kimse, kendine “makul” ge
len bir sınır koyuyor yasaklamaya; işine geldiği gi
bi bir tarif yapıyor, sonra da onu hukuki sanmaya 
başlıyor. Nitekim, 4- Daire Başkanı’nın tutarlılığı 
da ancak bir yere kadar sürüyor. İkinci adımda o 
da kendi kendisiyle çelişmek zorunda kalmış. Şu 
söylediğine bakın: Başörtülüler Adliyenin kalemi
ne girerlermiş de, duruşma salonuna giremezler- 
mişlNerden çıktı bu ayrım? Sizin, mahkeme ka
lemlerini, koridorlarını kamusal alan olmaktan çı
karma yetkiniz mi var? Sizin uygun gördüğünüz 
yerler, sizin bir sözünüzle kamusal alan olmaktan 
çıkıyor mu yoksa? Böylesine keyfi, böylesine süb
jektif bir ayrımı, bir yüksek mahkeme yargıcı ya
pınca hukuki mi oluyor? Gördüğünüz gibi, türban 
yasakçılarının kendi içinde tutarlı, sağlam bir “ya
sak çerçevesi” oluşturması çok zor. Kimileri hâlâ, 
meselenin kamusal alanın sınırlarını yanlış çiz
mekten kaynaklandığını düşünüyor. Eğer şu lanet 
sınırları şöyle düzgün bir şekilde çizebilsek, bu 
dertten kurutulabileceğiz zannediyor. Oysa sorun, 
kamusal alan sınırını çizememekten değil, temel 
hakların dokunulmazlığı denen şeyi bir türlü kav- 
rayamamaktan geliyor.

Eğer sizin kalkış noktanız hatalıysa, haksız bir 
yasağın üzerine tutarlı bir politika inşa edemezsi
niz. İnşa etmeye kalktığınız politikanın her aşa
masında kendinizle çelişmek, tutarsızlığa düşmek 
durumunda kalır, işte böyle türbana dolanırsınız. 
İnsanlık şimdiye kadar çok ayrımcılık gördü, deri 
renginden, ırkından, cinsinden, dininden dolayı 
çok acı çekti.

Ama h iç bir ayrımcılık böyle “çağdaşlık “ iddi
asıyla yapılmamış ve aynı zamanda bu kadar insaf
sız olmamıştı.

Zenciler beyaz öğrencilerle aynı okula gidemi
yorlardı belki ama, h iç değilse gidebilecekleri 
okulları vardı. Lokantalara, barlara giremiyorlardı 
belki ama hiç değilse mahkemelere girebiliyorlar
dı. Irkçı beyazlar, idam cezası vermek için bile ol
sa, savunmalarını yapmalarına imkân tanıyorlar
dı...

Gülay G öktürk/ D .B .T ercüm an/ 10/11/03
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Kamusal Alanda Tartışılmayanlar

Yargıtay’daki duruşmalı bir davada, türbanlı bir 
dava tarafının mahkeme başkanı tarafından “ka
musal alanda türban takılamayacağı” gerekçesiyle 
salondan çıkartılışı üzerine “malum” tartışmanın 
yeni bir safahatı yaşandı. Mahkeme başkanının 
davranışını haklı ve yerinde bulup destek veren
lerle itiraz edenler gerekçelerini dile getirdiler, ke
za bu tür olaylarda aklın kaçınılmaz kardeşi olan 
sempati ve öfkelerini sergilediler. Bu tür ülke ça
pında herkesi ilgilendiren, ideoloji, meşruiyet, ik
tidar, siyaset üzerine tartışmaları alevlendiren, n i
hayetinde konuya müdahil olanları neredeyse sü
reçte sembolik bir konuma indirgeyen hallerde 
yaşandığı gibi, muhtemelen, gazetelere, televiz
yonlara yansıyanların çok ötesinde, Anadolu’nun 
birçok yerinde, kahvehanelerde, misafir odaların
da, otellerde, hane içlerinde insanlar tartışmaya 
ortak oldular, olup-bitenin mahiyetindeki kışkır
tıcılığa katıldılar. Neticede bu tartışma, “yanlış 
politikalar” yüzünden ülkenin milli gelirinde bil
mem kaç dolarlık bir düşüşün ya da kamu refor
muyla birlikte ortaya nelerin çıkacağının tartış
ması değildir; bunun çok ötesinde, hatta denilebi
lir ki sözlerin ötesinde insanların bu hayattaki var 
oluş biçimlerine, kişisel ve kolektif kimliklerinin 
bamteline dokunan bir tartışmadır. Dolayısıyla bu 
konuda birinci elden fail olanların, ikinci düzeyde 
saf tutanların, başka her konudan çok daha fazla 
bir şekilde Anadolu kubbesinin akustiğine konuş
tuklarını, sözlerinin inanılmaz bir şekilde çoğul
laştığını “akıl yürütme” denklemlerine dahil e t
meleri gerekir.

Bunun anlamı, her kim sadece teknik yorum
larla tüketilemeyecek, toplumsal, siyasal sonuçlar 
doğuracak herhangi bir olayın faili haline geliyor
sa, yapılıp edilenlerin sonuçlarını da görmesi ba
kımından güçlü bir sosyoloji bilgisine hayati dere
cede ihtiyacı olduğu hususudur. Elbette “sosyoloji 
bana uysun” diye de düşünülebilir; ancak bu, bü
tünüyle başka bir bahistir. Olayın ardından en 
çok tartışılan, üzerine görüş beyan edilen konu 
“kamusal alan”ın ne olduğuydu. Kimileri mahke
me salonlarının da niteliği itibarıyla kamusal alan 
sayılması gerektiğini dile getirirlerken, kimileri 
hizmet gören ve hizmet alan şeklindeki bir ayırım

çerçevesinde bakılması gerektiğini, dolayısıyla 
hizmet alanlara kurallar dayatılamayacağmı be
yan ettiler. Esas itibarıyla entelektüel tartışmala
rın son derece verimli ortamı, güçlü, belirgin, her 
iki tarafı kesin bir biçimde açıklığa kavuşturacak, 
herkesin mutabık olduğu (tıpkı ekvator çizgisi gi
bi) bir sınır çizgisinin kabulü noktasını henüz sağ
layabilmiş değildir. Öyle anlaşılıyor ki, saf ve nes
nel bir bilimsel akıl tasavvur edilmekle ve onun, 
“aklın yolu birdir” hükmü uyarınca herkesi aynı 
çizgiye getireceği hayal edilmekle birlikte, kendisi 
de iktidar ilişkilerinin bir parçası olan “akılların” 
yürüttüğü bu tartışma ümit edilen o noktaya, tar
tışmaların son bulacağı ekvator çizgisine hiçbir 
zaman ulaşmayacak. O zaman, kamusal alan üze
rine literatür döktürmek, Arendt şöyle, Habermas 
böyle buyurdu demek, kendi tezini haklılaştırmak 
kadar karşı tarafın “bilimsel eksikliğini” de gider
mek üzerine kurulu anlatılar oluşturmak ne işe ya
rıyor: Galiba, öncelikle son derece zevkli entelek
tüel bir uğraş alanı oluşturuyor; İkincisi, geleceğe, 
yeni kuşaklara, henüz mevcut konuda saf tutma
yanlara sesleniyor; politik ve ideolojik mücadele
nin o uzun soluklu maratonunda kendine bir yer 
buluyor. Çelişki şu ki, bu tartışmalar kendini do
ğuran konunun faillerine hem en hem en hiçbir 
mesaj iletmiyor; aksine onların kendi konumları
nı tahkim etmeleri için daha fazla seferber olma
larına neden oluyor. Şimdi bu tartışmaların ardın
dan şöyle bir tablo düşünülebilir mi: Yargıtay’daki 
hakim çıkıyor kamuoyunun önüne ve diyor ki: 
“Özür dilerim, ben kamusal alanı yanlış biliyor- 
muşum, bu vesile ile tartışmaları takip edince da
ha doğru ve tutarlı bir kamusal alan fikrine ulaş
tım.” Yahut mahkeme salonundan çıkartılan ba
yan, “Son derece isabetli bir karar oldu, kamusal 
alan konusundaki bilgi eksikliğim giderilmiş oldu, 
mevcut tartışmaları lüzumsuz buluyorum, gerçek 
açığa çıkmıştır.” şeklinde bir açıklama yapabilir 
mi?

Sonuçta, bu bir kamusal alan tartışmasından 
çok, bu tartışmanın “gölge” kabilinden işin içinde 
yer aldığı bir güç ilişkileri tablosunun göstereni
dir. Gücü elinde bulunduran, tanım ların ne anla
ma gelmesi gerektiğini önemli ölçüde belirleyebil
mektedir. A ncak toplumsal ve politik, her gücün 
arkasında, hangi şartların ürünü bir aklın var ol

Ümran‘Aralık •2003 7
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


ÜMRAN EK

duğu hususu son derece önemlidir. Politik sonuç
lar doğuran güç ilişkilerinde tarafların gerçek top
lumsal ilişkilerden türetilmiş bir akletmeyle dav
ranmaları toplumların dinginliklerini ve istikrar
larını korur; steril mekanların aklı ise düşünüldü
ğünden, tahmin edilenden daha fazla sorunlar 
doğmasına sebep olur. Son tahlilde, yapılıp edi
lenlerin toplumdaki nihai etkisi, doğuracağı tep
kiler, konumu ne olursa olsun herkesin düşünce 
repertuarında bir ana eksen olmalı değil mi?

N aci Bostancı/ Zaman/ 10/11/03

Hukuksuz Özgürlük Olmaz A m a...

Bu yazı biraz teorik kaçabilir. Laiklikle ilgili uygu
lamaları yapanlar teoriye ve pozitif hukuka ne ka
dar inanıyorlar, bilmiyorum ama yine de belki il
gilenen olur diye yazmak istiyorum.

Modern özgürlük teorisinin anahtar cümlesi 
‘Hukuksuz özgürlük olmaz’ cümlesidir. A ncak bir 
hukuk düzeninin olduğu bir yerde özgürlüklerden, 
herkesin faydalandığı özgürlüklerden söz edebili
riz. Hukuk yoksa kaos vardır, anarşi vardır, güçlü- 
lerin özgürlüğü vardır. ‘Kamusal alan’-’Ozel alan’ 
ayrımı, modern siyaset ve özgürlük teorisinin en 
çok ilgilendiği konuların başında gelir. Konuya si
yaset teorisi açısından bakacak olursanız, ‘kamusal 
alan’m genişlemesi, demokrasinin genişlemesiyle 
neredeyse eşdeğerdir. Kamusal olan her şey siyase
tin konusudur, ‘kamu’nun bir araya gelip serbest
çe tartışma olanağı bulduğu her yer, ortam ve 
medya da ‘kamusal alan’dır. A ncak aynı kavramı 
özgürlük teorisi ve hukuk felsefesi açısından ince
lemeye kalkarsanız daha farklı bir alan tarifiyle 
karşılaşırsınız. Buna göre ‘kamusal alan’ kamuyu 
ilgilendiren bütün kuralların geçerli olduğu yer
lerdir. Bu anlamda, eğer yalnız yaşamıyorsak evi
mizin içinde bile belli durumlarda kamusal alana 
gireriz. (Mesela, çocuğumuzu ya da eşimizi döv
mek özgürlüğümüz yoktur, bu ey lemlerden birini 
evimizde, yani ‘özel alan’ımızda yapsak dahi, eli
mizi kaldırdığımızda ‘kamusal alan’a gireriz, kamu 
çocuğumuzu ya da eşimizi bizden korumakla ken
dini mükellef kılmıştır çünkü. Bazılarının kızdığı 
benim bir başka örneğim, cep telefonuyla konu
şurken otomobil kullanmak. Kamu, buna da engel

olur. Yani, ‘Mahkeme salonu kamusal alandır, 
mahkeme kalemi değildir’ denemez, gereğinde her 
yer kamusal alandır.

* * *

Türkiye’de inancı gereği başını örten insanlar 
var. Dünyanın başka yerlerinde de inancı gereği 
haç takan, kipa giyenler var. Türkiye’de kullanı
lan başörtme biçim inin aynı zamanda siyasi simge 
olup olmaması ikincil önemde bir konu; çünkü 
modern bir demokraside siyasi simgeleri günlük 
hayatta kullanmak esasen ifade özgürlüğü ile ilgili 
bir şey.

Anayasasına devletin biçimi olarak ‘laiklik’ il
kesini yazmış olan bir devletin dini inançlar ara
sında bir ayrım yapmaması, dini inançların gün
delik hayatta yaşanma biçimlerine de karışmama
sı gerekir. Bu o kadar öyledir ki, herhangi bir kişi 
‘Bu benim inancımdır ve inancım ın gereğidir’ di
yorsa ve o inançta o kişiden başka kimse yoksa bi
le, devletin o kişiye ‘Sen yanlış yoldasın’ deme 
hakkı yoktur; yani bir devlet din devleti değilse, 
vatandaşlarının inancını sorgulayamaz, onları 
belli bir ‘doğru yol’a sevk etmeye çalışamaz. Ama 
‘hukuksuz özgürlük olmaz’ ilkesini de unutmamak 
gerek. O  kişi ya da kişilerin inançlarını yaşama bi
çimleri kamu düzenini tehdit ediyorsa, elbette 
inanç özgürlüğü kısıtlanabilir. Mesela, birileri ç ı
kıp ‘Bu bizim inancımız’ diyerek insan kurban et
me ayinleri düzenlemeye kalksalar, kurban edile
cek insanlar öldürülmeye razı olsalar bile kamu 
buna izin vermez, veremez; o kişilerin inanç öz
gürlükleri bu anlamda kısıtlıdır.

*  * *

Türkiye’de yaşadığımız haliyle güncel sorun iki 
yönlü. Birinci yön, kamu görevlilerinin ya da ka
mu adına hizmet görenlerin kendi üstlerinde ya 
da işyerlerinde dini sembolleri kullanmalarıyla il
gili. Başörtüsü hiç kuşku yok ki dini bir sembol; 
dolayısıyla kamu görevlilerinin ya da kamu adına 
hizmet görenlerin, devleti temsil edenlerin başla
rı örtülü olarak bu işleri yapmaları, laiklik ilkesi 
gereği söz konusu bile olamaz. Zaten işveren ola
rak devlet onlara işyerinde hangi kıyafetleri giyip 
hangi kıyafetleri giyemeyeceklerini söyleme hak
kına da sahip. Türkiye’deki sorunun ikinci yönü, 
dinsel bir simge olarak başörtüsünün kamu düze
nini tehdit edip etmediğiyle ilgili. Anayasa M ah
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kemesi ve Danıştay’ın bazı kararları, başörtüsünün 
varlığının kamu düzenini tehdit ettiği yönünde. 
Bu kararlar tartışılan kararlar olmakla birlikte 
varlar ve geçerliler. A ncak şunu unutmamak gere- 
kir, ne Anayasa Mahkemesi ne de Danıştay ‘ka
nun koyucu’ değiller, olsa olsa bu iki kurum karar
larıyla ya da içtihatlarıyla ‘kural koyucu’ olabilir
ler. ‘Kanunsuz suç olmaz’ ilkesinden gidecek olur
sak ve Türkiye’de hiçbir ceza kanununda başörtü
sü takmanın ‘kamu düzenini bozucu eylem’ sayıl
madığını hatırlarsak, işler değişir.

Zaten uygulamada bütün kafa karışıklığını, 
keyfiliği ve hatta kaosu yaratan da bu durum. Ka
nunla yüksek mahkemelerin koyduğu kural ara
sındaki fark yani. Son  örnek olan, başörtülü bir 
sanığı (avukat değil, sanık!) mahkemeden atma, 
tam bir keyfi uygulama örneği, çünkü bunun ne 
kanunda yeri var ne de yüksek mahkemelerin spe
sifik durumlar için getirdiği kurallarda mahkeme 
salonundan söz ediliyor. Ö te yandan bir kanunla 
başörtüsünün ‘kamu düzenini bozmayacağını’ söy
lemek de hem abesle iştigal hem de siyasi olarak 
şu anda gerçekleştirilemez bir durum. İşte tam da 
bu yüzden, yani hükümet bir yasa çıkarmaya kal
kışsa bile çeşitli engellere takılıp işlerin iyice için
den çıkılmaz hal almasına yol açılacağını bildiği 
için, ben konuyu bir siyasi mücadele konusu ola
rak tanımlıyorum. Tam  adıyla hukuk kisvesi al
tında siyaset yapılıyor Türkiye’de

İsmet Berkan  / Radikal/ 11/11/03

Başörtüsü Sorunu

Cumhurbaşkanının davetinden sonra başörtüsü 
sorunu bu kez de Yargıtay’ın uygulamaları ve Yar
gıtay başkanmın açıklamaları ile gündeme girdi. 
Yargıtay’ın uygulaması “içtihat yaratacağı” için de 
gündemden düşmesi kolay değil.

Türkiye başörtüsü sorununu tartışmak ve bir 
çözüme kavuşturmak zorunda. İktidar da artık bu 
sorunu daha fazla görmezden gelemez. Ama soru
nu muhatapları çözmeye ve tartışmaya kalkarsa 
Türkiye tekrar gerilecek, ekonomi, siyaset, A B  
üyeliği süreci etkilenecektir. Sorunu bizim, başör
tüsü ile hiçbir alışverişi olmayan insanların çöz
mesi, daha doğrusu çözüm yöntemleri üretmesi,

yani gerçek ile sembolizmi birbirinden ayırması 
gerekiyor. Laik olduğunu iddia edenlerin başörtü
süne karşı çıkışlarının temel nedeni sorunun sem
bolizmi. Kadınların başını örtmesi ve örtmekte ıs
rar etmesi, kurulu düzene karşı bir başkaldırı ola
rak görülüyor. Egemenliğin tanrısal güçten kay
naklandığını kabul eden siyaset anlayışının yeni
den yerleşmesine öncülük edeceğinden korkulu
yor. Pek çoklarına göre başörtüsü ya da onların 
deyişiyle türban konusunda kaydedilen bir ilerle
me laik düzenin sonunun başlangıcıdır. Dolayısıy
la da kadınların hiç olmazsa “kamusal alanda” 
başlarını örtmemeleri için mücadele edilmelidir. 
Mücadele ancak kadınların başlan açılırsa kaza
nılmış olacaktır. Başörtüsü meselesinin laik düze
ni yıkmak isteyenler tarafından kullanıldığı tespi
ti doğru. Ancak başörtüsü takmak isteyen herke
sin düzen karşıtı olduğu varsayımı yanlış. Yanlış 
olan bir başka şey de başörtüsü üstündeki baskıla
rın sorunun radikalleşmesine yol açacağı gerçeği. 
Çünkü pek çok kadın açısından başörtüsü dinin 
gereği olduğu kadar kendi yaşam biçim lerini seç
me özgürlüğünün de bir parçası. Onlar başlarını 
bazı “feministlerin” iddia ettiği gibi erkekler iste
diği için değil, doğru olduğuna inandıkları için ör
tüyorlar. Bunun arkasında yatan neden erkekler 
dünyasının değerleri olabilir, ama tek tek tüm ka
dınları bunun böyle olduğuna inandırmadığınız 
sürece, başını örtenler örtmeye engel olmayı bas
kı olarak görecek ve başını açmamak için müca
dele edecektir. Yani baskı sorunun bireysel ol
maktan çıkıp toplumsallaşmasına, siyasallaşması
na neden olacaktır. Oysa Türkiye AKP iktidarı ile 
tarihi bir uzlaşı fırsatı yakalamış, inançlı kesimler 
merkezin değerlerini benimseme yolunda önemli 
adımlar atmıştır. Merkez, sorunu şimdilik “kamu 
alanı” tanımı ile geçiştirmeye çalışmaktadır. “Ka
mu alanı” baş örtmenin tıpkı örtmemek gibi nor
mal olduğu kabul edilemediği için üretilmiş ara 
bir ara çözümdür. Kadınların özel alanlarda örtün
mesine müsaade eder, ama kamu alanı olarak be
lirlenen yerlerde örtünmesini yasaklar. Dolayısıy
la da sorun kamu alanı neresidir de kilitlenir ve 
bir türlü çözülemez. Sonunda da Yargıtay hukuk 
tarihine geçecek bir uygulama ve bence Anayasa
nın 24 ve 36. maddelerini ayaklar altına alan bir 
anlayışla, kamu alanı gerekçesiyle savunma hak
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kını reddeder. Böylece sorunun tartışmasının ka
mu alanı ile sınırlanmasını imkansız kılar, merkez 
farkında olmaksızın kendi bindiği ve çoğumuzun 
kenarından tutunduğu dalı keser. Bundan sonra 
kamu alanı nedir tartışmalarıyla, başörtüsü tak
manın bir özgürlük olup olmadığı sorusuna cevap 
vermeme lüksümüz artık kalmamıştır...

Mensur Akgün/ Finansal Forum/ 11/11/03

Büyük Gerilimin Derin ikiyüzlülüğü

Başörtüsü, “siyasi (dini) simge” olarak “kamusal 
alan”ın dışında tutulmak isteniyor.Kamusal alan, 
Türkiye’deki bir zihniyete göre, devlete ait tüm 
mekanlar olarak kabul ediliyor.Bunun, kamusal 
alanı millete, kamuya, halka değil, devlete ait say
mak gibi bir ön-saçmalığı zaten var da...Onu baş
kaları izliyor.Ömeğin, pekala benzer şekilde de
ğerlendirilebilecek birçok mekan, “hayatın ve 
halkın gerçekleri” karşısında mecburen ve fiilen 
açık. Daha doğrusu, tutarlı olmak adına hepten 
kapansa, hayat ve halk hiç akamayacak.Tama- 
men yok olacaklarlBuna karşılık, aslında “özel” 
olan vakıf üniversiteleri bile “devlet mekanı” sa
yılıyor ve başörtülü öğrenciye kapatılıyor.Devlet, 
sadece YÖ K  denetimleri ve Ö S S  sınavıyla ilişkide 
bulunduğu o üniversitelerin rektörünü bile belir
leyemez, ancak onaylar gibi görünürken, öğrenci
sinin inancını, kılığını tayin edebilme, kazandığı 
eğitim fırsatını yok etme hakkına sahip.Bunlar, 
“aydınlık” geçinen birçok kafanın örümcekleri 
arasından “acaba saçma değil mi?” kuşkusuyla da
hi süzülemiyor.Ustelik, bu kafaların birçoğu, ken
dilerini, siyasi görüşlerinden ötürü bu ülkede ka
musal alanlardan, üniversite kadrolarından dış
lanmış, ayıklanmış, eza görmüş, cezalandırılmış 
kimileriyle fikri akraba dahi görebiliyor.

Oysa, yarım yamalak demokrasi kültürü, ya
lapşap hak-hukuk anlayışıyla, sözde rejimi koru
mak adına, tahakküm ve dışlamanın ideologu, ne
feri halindeler.Saçm alıklannın farkında bile de
ğiller. “Siyasi simge”ye gelince..Bana Türkiye’de 
tüm siyasi simgelerin, “devlet mekanı” olarak 
(yanlış) tanımlanan “kamusal alan”dan dışlandı
ğını söyleyin, ellerinizden öpeyim.

Duruma göre yakalara iliştirilen parti rozetleri, 
duruma göre Atatürk rozetleri, duruma göre eller
de kartvizitler, takım elbiseli erkek ilişkilerin ay
rımcı, kayırmacı kamu şebekeleri...Sözde bağımsız 
yargının tayin ve terfilerinin son kertede siyaset
çin in  ve siyasi-bürokrasinin elinde olm ası...Silah
lı Kuvvetler’de sözde siyaset yapmak yasakken, üst 
hiyerarşinin tam siyasetin göbeğine oturabilme
si...Laik, Atatürkçü ya da dinci, kim gelirse gelsin, 
kamu işlerinin siyasi tercihler bile değil, siyasi ai
diyetler dikkate alınarak yürütülmesi...’’Siyasi 
simge”yi kapıdan içeri sokmamakla övünen üni
versite rektörlerinin ve YÖ K komuta heyetinin, 
bu uygulama da dahil, her adımlarında siyasi-ide- 
olojik pencerelerden bakması, siyasi simgeler kul
lanması... Asıl kamusal alanlardan biri olan med
yanın “siyasi simge manşet ve haberler’le  kamuda 
iş, ilişki, çıkar takibi...

Uzatmayayım; mesela, başörtüsünün bir “siya- 
sal-dini simge” olarak sokulmadığı Çankaya Koş- 
kü’ne davet edilen, girebilen erkekler, kocalar, bi
rer “siyasi simge” olarak varlıklarını, inançlarını 
hangi dolaba asarak arınıyorlar?

H» »N *)*

Bunlar prensipten, ilkeden çoktan çıkıp sakat, 
sahte, yararsız ve saçma tatm in konuları haline 
gelmiş inatlar.

Mesele; kimsenin inancını, inançsızlığını, k ılı
ğını, kıyafetini, düşüncesini, düşüncesizliğini baş
kalarına dayatmaması, baskı ve şiddet kaynağı ha
line getirmemesi, başkalarının hak ve özgürlükle
rini ihlal raddesine taşımaması, ayrımcılık ve ka
yırmacılık yapmaması, simgeli-simgesiz kamusal 
sorumluluğunu ihmal ve istismar etmemesi mese
lesidir.

Demokrasi bu denli kolay..Am a ister çok 
inançlı, ister pek inançsız olsun, kültürsüz ve vic
dansız kafalarla idraki de çok zor bir hayat tarzıdır.

Umur Talu  / Sabah/ 11/11/03

C H P Jakobenizmi A takta...

Yarım asırdır hep aynı şeyler oluyor. Biz hep aynı 
filmi seyrediyoruz. Bu filmde demokrasi yok, hu
kuk yok, millet yok... Sadece jakobenizm var, 
haksızlık var, bürokrasi var... 1950 G enel Seçim 

İÖ  Ümran-Aralık •2003

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


KAM USAL TA RTIŞM A LA R

leri ile C H P iktidardan gidince, bu, Türk sivil as
ker bürokrasisi için, bir dikta rejimindeki mutlak 
hâkimiyetin sonu oldu. C H P jakobenizmi, bunu 
aslâ kabullenemedi.

Sûretâ, “laikliğin elden gittiğini”, “Atatürk 
devrimlerinin kaldırıldığını”, “irticanın hortlatıl- 
dığını” ileri sürüp ortalığı velveleye veriyorlardı 
fakat asıl sebep başkaydı. C H P tek parti dikta re
jimi yıkılmaya, politikacısı ve bürokratı ile toplu
mun aslî unsuru olmaktan çıkmaya başlamıştı. Sa
vaş yıllarında ve sonrasında hak inim inim inler
ken, ekmek karneyle dağıtılırken, politik elit ve 
bürokrasi, o dönemdeki en yüksek gelir grubunu 
oluşturuyordu. Türkiye’de hâlâ etkisini sürdürme
ye çalışan “bürokratik aristokrasi”nin kaynağı, iş
te bu dönemdeki CH P jakobenizmidir.

Bürokratik aristokratlardan bir kısmı, görevin
den alınma tehlikesine karşı sinmiştir. Ara rejim
lerde dişlerini, tırnaklarını gösterir, seçimlerden 
sonra silinip giderler. Ancak, bürokratik aristok
rasinin üç unsuru, özellikle 27 Mayıs’tan sonra kı- 
yâma kalkmış ve zaman zaman tamâmen millet 
iradesinin kontrolü dışına çıkmışlardır.

Bunlar;
1) Asker Bürokratlar: Cumhuriyeti “koruma, 

kollama” gerekçesiyle, milletin kendilerine yurt 
savunması için verdiği silâhı, millete ve temsilci
lerine çevirebilmişler; C H P jakobenizminin istis
marına mâruz kalmışlardır. Bütün askerî müdaha
le dönemlerine bakınız; her defasında CH P jako
benizminin damgasını görürsünüz. Bu yüzden, 
milletimiz haklı olarak, “CHP+Ordu= İktidar” 
formülüne inanmıştır.

2) Yüksek Yargı Bürokrasisi: Kuvvetler Ayrılı
ğı Prensibi’nin ve yargının bağımsızlığını istismar 
eden birçok yüksek yargı kuruluşu mensupları, 
kendi ideolojik peşin hükümlerine göre CH P ja- 
kobenizmi doğrultusunda faaliyet göstermişlerdir.

Sam i Selçuk haricinde, birçok yüksek yargı 
mensubunun emekliye ayrıldığında C H P’de poli
tikaya atılması, herhalde tesadüf değildir. Yargıtay 
8. Dairesi’n in eski Başkanı Naci Ünver’i takiben, 
bir ay sonra emekliye ayrılacak olan 4. Daire Baş
kanı, başörtülü sanığı mahkeme salonundan çı
karmasıyla ünlü Fadıl İnan’m da C H P’ye girmesi 
sürpriz olmayacaktır.

3 ) Üniversite Bürokrasisi: YO K ’e karşı emre

âmâde, millete ve temsilcilerine karşı “özerkliği” 
silâh olarak kullanan “kara cübbeli bürokrasi”nin 
üniversite kanadı, CH P jakobenizminin ve faşiz
minin en önemli âletleri arasında yer almıştır.

Böylece, Osmanlı’dan bu yana devam edegel- 
diği gibi, “ilmiyye”, “seyfiyye”nin emrinde olmuş- 
tur.Ne yazık ki, millet iradesinin önünü kesen bu 
bürokratik aristokrasinin liderliğini, Gürsel, Su- 
nay, Korutürk, Evren gibi asker cumhurbaşkanla
rı, 28 Şubat destekçisi D em iıel ve yüksek yargı 
bürokrasisinden transfer edilen Sezer gibi jakobe- 
nizmi benimseyen sivil cumhurbaşkanları yapmış
tır. Cumhuriyet’in kuruluşunun 80. Yıldönü
m ünde, CH P jakobenizmi, Cumhurbaşkanı Se- 
zer’in önderliğinde atağa geçmiştir. 29 Ekim R e- 
sepsiyonu’ndaki “davetiye skandalı”na “kamusal 
alan” gerekçe gösterilince; arkasından Yargıtay 4. 
Ceza Dâiresi’nde başörtülü diye “savunma hakkı” 
elinden alınarak salondan çıkarılan “kamusal 
alan” mağdûresi gündeme gelmiştir. Prof. Dr. 
Mustafa Erdoğan’ın dediği gibi, “A çıktır ki, dâva
nın taraflarından birinin kılık kıyafetinden ve 
dünya görüşünden hoşlanmadığını daha yargıla
ma sırasında belli eden bir mahkemenin tarafsız 
bir adalet dağıtıcısı olması mümkün değildir”.

Büyük hukukçu ve düşünür Doç. Dr. Sami S e l
çuk, “Devlet zorbalaşırsa her yeri ‘kamusal alan’ 
ilân eder” diyor.

Selçuk, “kamusal alan” gibi sınırları belirsiz bir 
kavramdan hareket ederek kural koymanın im
kânsızlığını anlatıyor. “Kamusal alan” gibi kav
ramlar Anglo-Sakson hukukunda bulunmuyor. 
Fransa, Almanya, İtalya gibi “hukuk devleti” kav
gasının bulunduğu yerlerde bu kavrama rastlanı
yor; çünkü bu ülkelerde “hukukun üstünlüğü”ne 
ulaşabilmek için mücadele edilmiş. “Kamusal 
alan” konusunda ortak bir tanıma ulaşılamamış; 
ulaşılması da mümkün değil. Çünkü bu kavram, 
hukukî olmaktan çok politik yorumlara açık bir 
kavram. Nitekim bizim mevzuatımızda da bu kav
rama rastlanmıyor.

Bütün bu yanlış yorumlar, Anayasa Mahkeme- 
si’nin, yetkisini aşan mâhut kararından kaynakla
nıyor. Anayasa

Mahkemesi, bu kararında, siyasetçinin yerine 
geçerek “yeıindelik” denetimi yapmış ve Anaya- 
sa’ya aykırı hareket etmiştir. Yargıtay 4- Ceza D â
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iresi’n in de uygulaması baştan aşağıya yanlıştır. 
M ahkeme Başkanı’nm , duruşmanın inzibatını 
sağlama dışında bir yetkisi yoktur. Daire Başka- 
nı’nın, sanığın avukat olduğunu anladığı için sa
londan çıkarıldığını söylemesi de, ayrıca olayın 
vahametini arttırmaktadır. Hu, asla yargıcın gore^ 
vi değildir.

Ayrıca, kim ne derse desin, herkesin siyasî 
simgesini dış dünyaya yansıtma hakkı vardır. Ba
şörtüsü de, “siyasî simge” olarak kullanılıyorsa, 
bunda hukuka aykırı herhangi bir durum sözkonu- 
su olamaz. Hem, başörtüsü kullananlar, bunu siya
sî simge olarak kullanmıyoruz, diyorlarsa, devletin 
bunu araştırmaya hakkı yoktur. Bu, kişinin en ta
biî özgürlüklerinden biridir. Hukukun, amacı sor
gulama hakkı yoktur. C H P jakobenizminin, aris
tokrat bürokrasiyi bir “zihin polisi” gibi kullanma
ya çalışmasını kabul etmek mümkün değildir.

Yargıtay’daki hukuk skandali.ile sanığın kutsal 
“savunma hakkı” elinden alınmış ve Anayasa ih
lâl edilmiştir. Bu “kamusal alan” silâhının mille
tin üzerine çevrilmesi, C H P jakobenizmini, altın
dan kalkamayacağı bir riske sürüklemektedir.

Herkes aklını başına toplamalı ve Türkiye’yi 
daha büyük problemlere ve ayrılıkçılığa sürükle
yecek saçmalıklardan vazgeçmelidir.

Hasarı Celal Güzel I D .B .T ercüm an/ 12/11/03

Kamu Hizmeti ve Kamusal Alan

Türkiye yine anlamsız bir tartışma ortamının içi
ne itilmiş durumda. Söz konusu olan komik, dü
zeysiz, sonuç alınması olanaksız bir tartışma. Tür
kiye zaten çok da fazla olmayan enerjisini bu saç
ma alanlara sarf eder ise demokratikleşmeye, bü
yümeye sarf edecek enerjisi kalacak mı emin deği
lim. İki kavram son günlerde basında ve her yerde 
ne anlama geldikleri çok bilinmeden tartışılıyor 
ve doğallıkla söz konusu tartışma tam bir kaosa 
dönüşüyor.Türkiye’de ne anlama geldiği çok b i
linmeden kullanılan kavramların başında kamu 
hizmeti kavramı geliyor. Bu temel kavramın içeri
ği konusunda belirli bir mutabakat sağlanmadan 
Türkiye’nin, örneğin kamu mâliyesi sorunlarını 
ve daha da başkalarını aşması olanaksız, ik inci so
runlu kavram ise kamusal alan kavramı. Bu kavra

mın belirli sınırlamalara örneğin türban yasağına 
temel teşkil etmek üzere sınırları net bir biçimde 
tanımlanması adeta olanaksız. Bu olanaksızlık da 
devlet kavramı ile en çok çelişecek bir olguya, be
lirsizlik ve keyfiliğe neden olabiliyor.

V_____'--------- 1, .,„1, ı^ „ m .,„ „ ı
İ V  Cl W  D e l y w r v ,  O U 1  l_ l l  L A V a i l l U Ö C l l

alan kavramından resmi mekanlar mı kastedili
yor, ortak kullanım alanları mı kastediliyor çok 
belli değil. Bu sınıflamayı ben yapsa idim ortak 
kullanım ve resmi alanların tümüne kamusal alan 
demeyi tercih eder idim. Bu sınıflamaya göre de 
Taksim Meydanı da, Çankaya Köşkü de, Ü niver
site sınıf, koridor ve bahçeleri de kamusal alan ta
nımına dahil olur idi. İyi tanımlanmış kamu hiz
meti kavramının üretildiği ve bu hizmeti üreten
lerin çalıştığı mekanlara da resmi alan der idim. 
Gelelim  bu iki temel kavram, kamu hizmeti ve 
kamusal alan kavramları etrafında son günlerde 
koparılan fırtınalara. Ortada bir sıkıntı mevcut ise 
bu sıkıntıyı toplumsal gerçeklerden ve belki de 
daha önemli olmak üzere bilimsel sınıflandırmala
rın gösterdiği çözümlerden kopmadan uygulanabi
lir ve toplumsal mutabakata konu olabilecek çö 
zümler çerçevesinde ele almak gerekir. Yaşadığı
mız türbana ilişkin sınırlamaların getirdiği gergin
liği her iki kesimi de rahatlatacak çözümlerin var
lığına inanıyorum.Bu çözüm arayışında kamusal 
alan gibi bir kavramın, belirsizliği nedeni ile, çö
züme katkı yapması beklenemez diye düşünüyo
rum. Çankaya Köşkü’nden, Taksim Meydanı’na 
uzayan bir sınırlama olanaksız. Resmi mekanlar, 
yani kamu hizmetinin üretildiği mekanlarda bir 
sınırlama getirmek de, şayet ortada iyi niyet söz 
konusu ise, yine olanaksız. Çünkü kanımca Nu
mune Hastanesi de, Çankaya Köşkü de, üniversi
te koridorları da eşit ölçüde resmi mekanlar ve 
tüm bu resmi mekanlara türbanlı hanımların gir
mesini engellemek fiilen olanaksız (Numune Has- 
tanesi’ne türbanlı bir hastayı almamak mümkün 
mü?). Aslında çözüm son derece basit.

Çözüme temel olması gereken kavram kamu
sal alan kavramı değil (belirsizlik ve imkansızlık 
faktörleri). Çözümün kamu hizmeti üretiminden 
kalkılarak bulunması çok daha net, belirgin ve 
doğru. 2003 Türkiye’sinde kamu hizmeti üreten 
kişilerden davranış ve görünüm olarak tarafsızlığı 
talep etmek çok daha normal. Kamu hizmeti kav
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ramı zaten doğası gereği tüm vatandaşlara ulaşma- 
sı gereken, renksiz, kokusuz, yansız olması gereken 
bir kavram. Hizmet alanla veren karıştırılmasın.

Bu temel nedenlerden kamu hizmeti üreten 
kişiden parti rozeti, türban ya da ideolojik tercihi
ni görünür hale getiren bir başka simgeyi kullan
mamasını talep etmek doğal. Türbanın bir ideolo
jik  simge olup olmadığı tartışması kanımca bugün 
için anlamsız zira şayet toplumun belirli bir bölü
mü türbanda ideolojik bir simge görüyor ise bu du
yarlığa da saygı göstermek gerekiyor. Türbanlı bir 
hanım ile davalı olan başka bir yurttaşın karşısın
da türbanlı bir hakim görmesi durumunda dava
nın sağlıklı bir süreç içinde yürüyeceğine ilişkin 
duyabileceği kuşkuyu anlamak gerekmektedir. 
M uhtemelen türbanlı hakim hanım tarafsız dav
ranabilecek bir dirayete sahiptir ama davanın se
lametinden kuşku duyan yurttaşın da hakkının 
sistem tarafından korunması gerekmektedir. Kel 
kafalı hakem C ollina’nın dünyanın en iyi hakemi 
olduğunu biliyoruz; ancak Türk M illi Takım ı’nın 
örneğin Yunanistan ile yaptığı bir milli maça Col- 
lina mavi-beyaz bir forma ile çıkar ise bizlerin ma
çın  selametinden kuşku duymamız, gereksiz ve 
haksız olma ihtimali çok yüksek de olsa, çok do
ğal. Ancak; kamu hizmeti tüketen kişiden bu tür 
bir talep yani ideolojik tercihini yansıtmamasını 
istemek çok saçma duruyor. İdeoloji şayet siste
matik fikirler bütünü ise, Anayasa ve uluslararası 
hukuk ile çelişmeyen tüm simgelerin yurttaşlar ta
rafından kullanılması normal olmalı.

Türbanın da anayasa ile çeliştiğini söylemek 
kolay değil; öyle ise sokakta da yasaklamak gere
kir diye düşünüyorum.

Ortada bir sorun mevcut ve bu sorunun çözü
münün tanımı belirsiz ve keyfiliğe açık bir kamu
sal alan tanımından kalkılarak bulunabileceğini 
sanmıyorum. Sınırları çok daha belirgin bir kamu 
hizmeti üreticisi-kamu hizmeti tüketicisi ayırı
mından hareket eden bir çözüm önerisinin çok 
daha gerçekçi, yapıcı ve tarafları tatmin edici ol
duğunu düşünüyorum.

Türban etrafından dönen tartışma zaten ilkel 
bir tartışma; bu ilkelliği toplumun temel gerginlik 
konusu haline getirmenin hiç ama hiç yararı yok. 
Bu doğrultuda tarafların daha uzlaşmacı bir tavır 
içinde olmaları ve yukarıda da belirttiğim gibi da

ha somut kriterler (kamu hizmeti üreticisi-tüketi- 
cisi) çerçevesinde çözüm arayışları içine girmeleri 
geleceğimiz açısından çok ama çok önemli.

Eser Karakaş/Zamarı/ 12/11/03

‘Mayo’ Karşılaştırması 
A rtık Kabak Tadı Vermeye Başladı

İsterseniz önce, Prof. Mustafa Erdoğan’dan naklen 
meselenin çerçevesini çizelim: “...’kamusal alan’ 
hukukla değil, siyaset teorisiyle ilgili bir kavram
dır. Onun içindir ki, hukuk dilinde yaygın olarak 
kullanılan ‘kamusal’ sıfatlı diğer kavramların bile 
(‘kamu hizmeti’, ‘kamu yararı’ gibi) anlam ve kap
samı üstünde hukukçular arasında bir mutakabat 
yoktur.

Bir demokraside bu normaldir, çünkü ancak 
bu sayede farklı siyasi programların yarışabilmesi 
için bir zemin ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, 
siyaset tercihleri önemli ölçüde ‘kamusal’a ne an
lam verildiğine bağlı olarak değişkenlik gösterir.” 
Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin bu yoldaki gö
rüşünün zırt bırt ortaya atımasıyla ilgili olarak da 
şunları söylüyor:

“Gerçekte, Mahkeme’nin bu sorunu ‘kamusal 
alan’ çerçevesinde çözmek veya bir yere oturtmak 
gibi bir saiki olmamıştır.

Esasen böyle bir karar vermek bizim Anayasa 
Mahkememizin ‘bilimsel haddi’ de değildir. B il
dik, yerleşik hukuki kavram ve terimleri bile yo- 
rumlayışında çok ciddi sorunları olan bir mahke
menin, ‘kamusal alan’ gibi siyaset felsefesinde 
uzun uzadıya tartışılmakta olan çetrefil bir politik 
kavramı nihai çözüme bağlama konusunda her
hangi bir otoritesi elbette olamaz.” O h be, ha şöy
le! Adına “Türk siyaset, hukuk ve medya dünya
sı” denilen “harikalar diyarı’ nda, nihayet ayağı
mızın altından sürekli kaymayan, sağlam bir ze
min bulabildik! Bu önemli, çünkü memlekette 
eşen kuvvetli rüzgârlar karşısında bu türden en
geller de olmasa, milletin bu dünyada bütün kav
ramların haddinden fazla kaygan bir zemin üzerin
de olduğu, her kavramın ülkeden ülkeye değiştiği, 
hiçbirinin kalıcılığının olmadığı yolunda kanaat 
getirmesine ve “Kamusal alanınız da sizin olsun!” 
diyerek kendisini sürekli “ev hapsinde” tutmaya
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karar vermesine fazla bir şey kalmadı! V e gelin bu 
ülkede karamsar olmayın kolaysa... Bir anayasa 
hukuku profesörünün (Bakır Çağlar) Yargıtay’da 
yaşanan “gerçeküstü” olayı “Kamusal alan, özel
alan ayrımı var. Yargı yerleri kamusal alandır. İde-

_1---ırv etindin  Lcı^ıyauın-^v-R. ı ı ıy u ı ı  ov-uıuuı ıs. cııı em i'

lamaz” şeklinde yorumlamasıyla karşılaşıp da ka
ramsar olmayın kolaysa... Ya söz konusu davanın 
görüldüğü Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkam’nın 
açıklamaları? Sizi bilmem ama ben hâlâ emin de
ğilim; ben hâlâ, Başkan’ın bu açıklamayı bir “ra
mazan şakası” çerçevesinde yaptığını sanıyorum. 
Bakın ne diyor: “Nasıl mayoyla gelen birisi duruş
maya alınmazsa, türbanla gelen de alınmaz.”(!)  
Ben bu açıklamayı gazetede okuyunca inanın göz
lerime inanamadım. Yargıtay’da ceza dairesi baş
kanlığına kadar yükselmiş bir yargıcın bu karşılaş
tırmayı yapması, yapabilmesi bana hiç mi hiç 
“gerçek”miş gibi gelmedi... Demek duruşmaya na
sıl “mayo” ile gelinemiyorsa, aynı şekilde “türban” 
ile de gelinemez! Demek önemli bir yer işgal eden 
bir yargıcın gözünde, “görgü kuralları” gereği du
ruşmalara “mayo” ile gelinmemesi ile “türban” ya
sağı aynı gerekçelere dayanıyor! Hatırlıyorsunuz- 
dur; bu “mayo” ve “türban” karşılaştırması bir za
manlar, İkincisine getirilen yasakların haklı çıka
rılması yolunda da çok sık kullanılırdı: “Üniversi
teye nasıl mayo ile devam edilemiyor, aynı şekil
de türban ile de devam edilemez!”; “Üniversiteye 
nasıl pijama ile devam edilemiyor, aynı şekilde 
türban ile de devam edilemez!” Yargıtay 4. Ceza 
Dairesi Başkanı’nın olaya ilişkin şu yorumu da 
inanılır gibi değil: “Takılan töresel bir giysi değil 
türbandır. Töresel giysi niteliğinde olmadığı için 
bu kişi Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları 
çerçevesinde duruşmaya alınmamıştır. Başörtüsü 
olsaydı farklı bir uygulama yapılırdı, duruşmaya 
almabilirdi.”( !)  Peki iyi de buna kim karar vede- 
cek? Duruşmadan çıkarılan “türbanlı” sanık, “Ha
yır yanılıyorsunuz, başımdaki Yargıtay Başka- 
n ı’nın ayak üstü buyurduğu gibi ‘dinsel ve siyasal 
bir simge’ değil, töremiz gereği kullandığımız ta
mamen ‘töresel bir giysi’dir” dese, buna kim karar 
verecek?! Mahkeme başkanı mı, ‘bilimsel bir he
yet’ mi, modacılar mı? Güldürmeyin insanı lüt
fen.... Bu dünyada insanları “hukuk”un güldürme
sinden daha çok isyan ettiren başka ne olabilir?

Belki de en iyisi, Yargıtay’da yaşanan bu olaydan 
sonra, başta taşman “giysi”nin ne ifade ettiğinin 
tespiti için şöyle bir yöntemin uygulamaya kon
masıdır: Duruşmaya gelen başı kapalı kadınlar, 
başlarındaki şeyin hangi kategoriye girdiğinin bi-
l i m p û l  U i ı -  k i n î ı - n r l o  i 'û o n  J f-i i r > m  * S r n 1 o n  m o l r ı n o e ı ^ n o  ıııııocı u ı ı  L ' i y ı m u v -  L c o j L m . ı  i y i n  y u ı u u  ı ı ı u ı v ı ı ı c u ı  ı ı> -

bağlanırlar; mahkeme başkanları makineden çı
kan sonuca göre davalının, davacının, tanığın ve 
dinleyicinin duruşmaya katılıp katılamayacakları
na karar verirler! Sonuç “dinsel ve siyasal simge” 
yolundaysa dışarı, yok eğer sonuç “töresel giysi”ye 
işaret ediyorsa içeri! Ne acı, bir ülkede hemen 
herşeyden sonra “hukuk’ un da mizaha çok yatkın 
bir alan haline gelmesi ne acı....

Kürşat Bumin /  Yenişafak 12/11/03

Laiklik Tarifi ve Yargıtay Kararı

Tayyip Erdoğan, laikliğin iki ayağı olduğunu ha
tırlattı. Bu ayaklardan biri, devletin dinî esaslara 
dayanmaması, dinler ve inançlar karşısında eşit 
davranılması; diğeri ise, din ve vicdan özgürlüğü. 
Herkes, bu tarife göre hareket etse, uzlaşma sağla
nacak. M aalesef resmi ideolojinin bakış açısı fark
lı. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı’n ın varlığı, 
devletin dinler karşısında tarafsızlığını da bozuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Katolik inançtan 
farklı olarak, Sünni İslâm’da dinde bir hiyerarşi 
veyahut devletten bağımsız bir cami düzeni mev
cut değil. Bizans İmparatorluğu döneminde Hıris
tiyan - Ortodoks dini, siyasetin denetimi altınday
dı. Osmanlı bu modeli aldı ve Şeyh-ül İslâmlık 
makamı siyasi iradeyi temsil eden padişahın kont
rolü altına girdi. Elbette Şeyh-ül İslâm, şahsiyetli 
bir kişi olduğunda, siyasi iradeyi denetleyebiliyor
du. Ama genelde verilen fetvalar sultanın istekle
ri doğrultusundaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı da, 
adeta Şeyh-ül İslâm makamının devamı mahiye
tinde. 1920 ile 1924 yılları arasında 11 bakanlık
tan biri Şeriye ve Evkaf Vekâleti’ydi. 1924 yılında 
Şeriye ve Evkaf ile Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Vekâletleri’nin İlgası adını taşıyan 429 sayılı ka
nun ile, Şeriye ve Evkaf Vekâleti ilga edildi; yeri
ne Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Aynı şekilde 
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye V ekâleti’nin yerini 
de Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti aldı.Ha-
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tali bir uygulamaDiyanet İşleri Başkanlığı, devle- 
tin dini kontrol ettiği bir mekanizmanın adıdır. 
Çünkü, resmi ideoloji, cemaatlere bırakılan bir 
dinden çekinir. Bu açıdan, Türkiye’nin bugünkü 
yapısı içinde laikliği devletin dinlere karşı taraf
sızlığı şeklinde tarif edemeyiz. Noksan, bu noktay
la sınırlı kalsa gene iyi. Ama biz, laikliğin “din ve 
vicdan özgürlüğü” bacağını da eksik uyguluyo- 
ruz.Türkiye’de çağdaşlaşma kültürel ve dinî kim li
ğin geri plana atılması ve Batı’yı taklit biçiminde 
ortaya çıkıyor. Çağdaşlaşmanın ayrılmaz bir par
çası olan laiklik de, ülkemizde toplum mühendis
liğinin önemli bir aracını oluşturuyor. Laikliğin 
doğru bir tarifi yapılabilse, ne korkular kalacak, ne 
de baskılar.

Am erika ve püritenler
Amerika’dan bir örnek verilim. 22 Kasım’da 

Amerika, Şükran Günü’nü kutlayacak. D inî bas
kılardan dolayı Avrupa’dan kaçıp bu kıtaya sığı
nan püritenler (Pilgrim fathers-Hacı babalar) İn
giltere’nin Plymouth kentinden geliyordu. 101

göçmenin kurduğu ilk koloni, Amerikan tari
hinde büyük önem taşır. Karaya çıkan püritenler, 
ilk defa gördükleri hindileri 22 Kasım 1620 günü 
yakalayıp yediler. Bu günün anısına, her 22 Ka- 
sım’da bayram yapılır, Kilise’ye gidip dua edilir. 
Bütün Amerikan sisteminin temelini teşkil eden 
hürriyet düşüncesi püritenlerin ilk ayak basıp ko
loniler kurduğu New England’ın 6 eyaletinden 
(Connecticut, Rhode Island, Massachussets, New 
Hampshire, Vermont ve M aine) ülkeye yayıldı. 
Hem dünyalıklarını yapmak hem de ahiretlerini 
hazırlamak çabası içindeydi bu dindar göçmenler. 
“Öbür dünyada cennet, bu dünyada hürriyet” di
yorlardı. Amerika Birleşik Devletleri, Allah inan
cı, insana saygı ve hürriyet fikri üzerine inşa edil
di. İnşa edenler, baskılardan bunalıp Yeni Dün- 
ya’ya sığınan dindar insanlardı. Püritenler olma
saydı, Amerika sadece maceraperestlerin elinde 
kalacaktı. Onlar dindardı, tahsilliydi, orta tabaka
ya mensup bulunuyorlardı. Toplumda düzen ve 
ahlâk değerleriyle hareket ediyorlardı.

B eraet'i zimmet
Maalesef Türkiye’deki seçkinler, bir türlü ger

çek modernleşmeyi kavrayamadılar. Aksi takdirde

her başörtülü kadının niyetinden şüphe edip, onu 
kamu alanı dışına itmeye çalışmazlardı. Yargıtay 
Başkanlar Kurulu’nun toplantısından çıkan kararı 
üzülerek okuduk. Mehmet Barlas’ın dediği gibi, 
“YÖK ulemasından” sonra, “Yargıtay hükeması” 
da kararlarının mutlak ve eleştirilmez olduğunu 
kabul ediyor. Düşünebiliyor musunuz, savunma 
hakkı gibi temel bir hakkın özünü zedeleyeceksi
niz, üstelik bunu kanun ile değil, usul yönünden 
bir kararla yapacaksınız, sonra da her tenkidi yar
gıya müdahale gibi değerlendireceksiniz.Mecelle
den beri gelen bir hüküm var: Beraet'i zimmet 
asildir. Kimse niyetinden dolayı suçlanamaz. Bir 
kişi suçu ispat edilinceye kadar suçsuzdur. M aale
sef, hukuk dünyasında zaman zaman, kalûbelâdan 
beri gelen bu ilkeler unutuluyor.

Nazlı Ilıcak /  T ercüman 113/11 ¡03

Kam usal Yalan ve Ö tesi

Herhalde sevgili okurlarımın çoğunluğu, Sütçü 
İmam ve Şehit Kâmil’in menkıbelerini biliyorlar- 
dır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin 
internet sitesinden okuyoruz. 31 Ekim 1919 tari
hinde, hamamdan çıkan üç Türk kadınına saldı
ran işgalci Fransız-Ermeni askerleri, “Burası artık 
Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesin
de peçeyle gezilmez” diyerek kadınların başörtüle
rini zorla açmak istiyorlar. Kadınlar feryat ederek 
yakındaki Kel H acı’nın kahvesinden yardım çağı
rıyorlar. Bunun üzerine Sütçü İmam, bir Fransız 
askerini öldürüp diğerini yaralayarak kadınları 
kurtarıyor. Ne hazindir ki, bugün O ’nun adını ta
şıyan üniversiteye başörtülü kızlar sokulmuyor...

Şanlı müdafaasından dolayı, I. M eclis tarafın
dan 6 Şubat 1921 tarih ve 93 sayılı Kanun ile ken
disine “Gazilik” unvanı verilen A ntep’te, Fransız 
işgaline karşı direniş hareketini fitilleyen olayla
rın başında, Şeh it Kâmil olayı gelir. 21 O cak 1920 
tarihinde, 12 yaşındaki Mehmet Kâmil, şimdi kü
tüphane hâline getirilmiş olan askerî fırının 
önünde annesi H atice’nin başörtüsünü açmaya 
çalışan 2 Fransız askeri tarafından süngülenerek 
şehit edilmiştir. Gaziantep’e büyük şehir statüsü 
kazındırırken merkezdeki iki ilçeden birinin adını 
“Şahinbey”, diğerinin adını ise “Şehit Kâmil”
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koymuştum...
Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Bu mille

tin, dinî inançlarına, millî ve ahlâkî değerlerine, 
törelerine karışmayalım. Bunlar, insanımızın en 
tabiî hak ve hürriyetleri arasında gelir, dedik. İde
olojik şekilde şartlanmış, kendini bir hali, zanne
den ve halkı hor gören taş kafalı jakoben zorbala
ra bir türlü anlatamadık. Her görüşten, dünya ça
pında ünlü sosyologlarımız, siyaset bilimcilerimiz, 
yıllardır anlatıp duruyorlar. “Türban” olayının, bir 
siyasî ve ideolojik hareket olmadığını, aksine din
dar ve muhafazakâr kesimlerin “modernleşmesi” 
şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini yazıyorlar. 
Lâkin, George Orwell’in “1984’ undeki, toplumu 
kamusal ya da özel, her alanda gözetleyen “Ağa
b eylerine gelin de anlatın bunları... (Big brother 
is watching you!). “Zihin Polisleri”nin cirit attığı, 
kara cübbelilerin kol gezdiği, başörtülü kadın gö
rünce kırmızı görmüş boğaya dönen bu Jakobenle- 
rin Türkiyesi’nde Sütçü İmam hayatta olsaydı ne 
kadar şaşırırdı acaba?...

İran’daki Humeynî ihtilâlinden bu yana, bizim 
bürokratik aristokrasiye bir hâller oldu. Tam  bir 
paranoyak tablo çizerek, B atı’n ın da “köktendinci 
İslâm” provokasyonunun tesiriyle, bizim jakoben- 
ler “irticaî halüsinasyonlar” görmeye başladılar. 
Maaile görüştüğümüz bazı hanımefendilerin yaka
ma sarılarak “Haşan Celâl Bey, bizi de İran’daki 
gibi zorla çarşafa mı sokacaklar?...” şeklinde feve
ranlarının ve eşlerinin de, “Yahu, akşamdan akşa
ma içtiğimiz iki kadeh rakımızı bize çok görecek
ler!...” diye sızlanışlarının samimî olduğunu gö
rünce hayret eder, üzülürdüm. 19. Asırdaki mo
dernleşmeyi, içki yasağının lâdinî bir gerekçeyle 
IV. Murad devri dışında uygulanmadığını uzun 
uzun anlatıyordum ama ikna edemiyordum.

Şimdilerde Tekel’in özelleştirilerek tiryakilere 
daha çeşitli müskirat sunacak olması da, tek bo
yutlu kafalardaki Humeynî İranı saplantısı için 
yeterli derecede “lâik” bir ölçü oluşturmuyor. Ha
yatımın her döneminde, lâfımı eveleyip gevele
meden açıkça söyledim. C H P Jakobenizmi’nin 
“kamusal alan” taarruzu neticesinde olabilecekle
ri beraberce düşünelim:

1. Ö nce, kamusal alan, hizmet verenleri aşarak 
hizmet alanları kapsamaya başlar. Nitekim, Yargı
tay 4. Ceza Dairesi Başkanı’nın uygulamasıyla bu

konuda ilk adım atılmıştır. Başörtülülerin “âdil 
yargılanma” ve “savunma hakları” çiğnenmiştir.

2. M illetin, halkın ve vatandaşların, kamu hiz
metinin niteliği ile ilgili olmayan alanlarda “dış
lanması” olayı ortaya çıkar.

r>__ 1...... 1__ 1___ ı___ ___ «L ... ______:______
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kamusal alan dışındaki eşlerin dışlanması, bunun 
ilk örneği olmuştur.

3. Sonra, nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi 
resmî evrâkm dağıtımında kamusal alan iddiâsıy- 
la vatandaşlara hizmet verilmesine engel olunmak 
istenebilir.

4. Sosyal tesislere, spor salonlarına, parklara, 
eğlence yerlerine başörtülü vatandaşların ve eşle
rinin girmesine mâni olunabilir. Orduevlerinde, 
askerî tesislerde, kışlalarda, ne yazık ki bu uygula
ma görülmektedir. Son olarak, Kayseri Ordu- 
evi’nde başlatılan soruşturma bu ayrılıkçı uygula
manın bir örneğidir.

5. Derken sıra, hastanelere, belediye otobüsle
rine, hattâ yollara gelebilir.

İlk ve O rta Çağlarda cüzzamlıları toplum dışı
na iterek cezalandıran iptidaî görüş ile bizim CHP 
Jakobenizmi’nin başörtülülere bakışı arasında ne 
fark vardır, söyler misiniz?... A ID S’li bir talihsiz 
çocuğun okula gitmesindeki problemleri günlerce 
manşetlerde ele alan medyamız, milyonlarca kadı
nımıza revâ görülen bu muâmeleden niçin rahat
sız olmazlar?...

Şunu h iç kimse hatırından çıkarmasın!... 21. 
Yüzyılın başında, insan hak ve hürriyetlerinin sı
nırsız şekilde savunulduğu ve uygulandığı bir çağ
da, bir milletin, bir halkın en az üçte ikisini, ikin
ci sınıf vatandaş hâline getirmeye ve evlerine 
hapsetmeye kimsenin gücü yetmeyecektir!... Bu 
ülke, bu devlet, başörtülüsüyle, başörtüsüzüyle he
pimizindir. Bu halkı Türkiye dışına sürerek Fran
sa’dan başörtüsüz kadın ithalini düşünen Abdul
lah Cevdet bozuntusu psikopatlar ve halkı köşeye 
sıkıştırarak toplum mühendisliğine kalkışan gard- 
rop obsesifleri şunu bilsinler ki, bu defa karşıların
da oylarıyla, fikirleriyle, hukuklarıyla mücadele 
veren binlerce Sütçü İmam ve Şehit Kâmil bula
caklardır...

“Kamusal alan” yutturmacasıyla “kamusal ya
lanlar” söyleyip milletin kendilerine verdiği ada
let terazisini çarpıtanlar, ilim ve irfan ölçüsünü
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saptıranlar, görevlerinin ve yetkilerinin dışına ç ı
karak milleti ve temsilcilerini baskı altında tut
maya çalışanlar, bu defa aslâ muvaffak olamaya
caklardır...

Hasarı C elal Güzel / Tercüman /13/11/03

İyiye Gitmiyor

İyiye gitmiyor, Kamusal alan tartışmaları yeniden 
başladı. Zaten hiçbir zaman aydınlatılmış değildi 
ki. Kavramları uyduruk ifade kalıplarına sokarsa
nız böyle olması kaçınılmazdır. Sivil-siyasal top
lum, kamusal alan, sosyal-özel alan; bir vuzuh 
hiçbir zaman var olmadı. Uyarı beyanları hiçbir 
zaman dikkate alınmadı. (Medeniyet Krizi’nde ge
niş olarak var) Tam  tersine, bir konuyu basit ka
muflajların ardında ne kadar muğlak bırakırsan, o 
kadar makbul ve muteber şeyler yazılmış olunur
du. Asıl anlaşılmaz olanlar, basitlik kamuflajı ya
pılmış olanlardır. Zaten muhtevaya girme imkanı 
ve arzusu yoktur ki anlaşılmaz olduğunu fark ede
bileşin! Anladığın kadarı, esasen onun örtüsüdür! 
Laiklik kavramıyla ilgili bir sürü şey yazıldı. Ama, 
orijinal (asliyet sahibi) katkılar tefrik edilip bir b i
rikimin oluşturulması düşünülmedi. Din-M edeni- 
yet ve Laiklik adlı kitabımı sadece birkaç referans 
listesinde görebildim; ayrıca da yapılan atıflar hiç 
önem taşımıyordu. Niyetimiz mesele çözmek de
ğil, bu yolda düşünmek değil; geçici dalgalanma
lara uygun ifadeler kullanıp düşünür gibi yapmak 
ve modacı prim düzenine ayak uydurmaktır. M e
sela laiklikle ilgili son düşünce buluşu “her dine 
eşit mesafede bulunmak” idi. Bu söz, meselenin 
ham safhası ile ilgili dar bir anlam çerçevesini ha
tıra getirir. Ne özünü, ne gelişme seyrini belirtir. 
“Mutedil laiklik” kavramı (Başgil, Kubalı) anlatıl
mak istense bu söz havada kalır. Hep böyle gitti. 
Cem il M eriç’in dediği gibi, basitlik kamuflajı se
bebiyle, “sarahat çok, vuzuh yok”. İnsan, mecbu
ren “sanık” olur. Bunu tercih etmez, böyle bir ira
de tercihi söz konusu olamaz. Öğrenci türbanla 
okula gelince “böyle gelemezsin; ya çıkar öyle gel, 
ya da h iç gelme” deniliyor, sanık’a ne denilecek? 
Başörtüsü kullanan böyle sanığa “böyle gelemez
sin” denilebilir mi? Anlayamadım. Mahkemede 
avukatlık yapan bir hanımla, mesela köyünden

getirilip sanık sandalyesine oturtulan bir hanım 
aynı konumda mütalaa edilebilir mi? (M er’i telak
kiye göre) Laiklik, özün özü olarak, şu demektir: 
Hukuk sistemi, emredicilik vasfım din’den alma
yacak; hür ve demokratik müesseseler ortamında, 
m illetin iradesini üstün tutan rasyonel bir belirle
yicilik ve müeyyide düzeni oluşacak. Kavramın, 
özü, aslı, felsefesi budur; gelişimi de bu mihverde 
ve istikamette yürümüştür. Bu açıdan sekülarizm- 
le laiklik arasında da bir fark yoktur; basit uygula
ma farklarına rağmen, bütün Batı’da hakim  olan 
anlayış böyledir. Laiklik, sadece hukuki değil, sa
dece siyasi de değil; hem hukuki hem  siyasi bir 
müessesedir. “Hukuki-siyasi” demek daha doğru 
olur. “Hukuki—siyasi” temel böyle olunca, sonrası
nın nasıl şekilleneceği kendiliğinden tavazzuh 
eder. Kavramlara ve ayrıntılara boğulmanın anla
mı yok. Bütün” anayasa hukuku” kavramlarına 
“insan hakları” açısından bakmak, verimli olacağı 
umulan bir metot tecrübesidir. Fakat bunu yapa
bilmek için, önümüzdeki malzeme (obje) alanının 
kavramlarını özde vuzuhlu (“belirgin” uymuyor) 
tutmanız lazım. Aksi halde genişletmez, daraltırsı
nız; aydınlatmaz karartırsınız; vazıh’ın yerine 
müphemi temelli olarak ikame etmiş olursunuz. 
Bir düşünür “Postmodemizmi serbestçe kullanabi
lirsiniz. Çünkü belli bir anlamı yok.” diyor. Bizim 
postmodem heveslerimiz, birçok kavramı bu hale 
getirdi. Belirsiz olana rağbet, belirsizliği yaymak 
gibi bir metodik harabiyeti beraberinde getirir. 
Farkına bile varmazsınız. A K P’li bir sayın profesör 
“Biz bu işi hallederiz, göreceksiniz.” diyordu. Hal
letm ekten ne anladığını bilmiyorum; bildiğim şu 
ki bu konuda iyiye giden bir şey yok. H atta birçok 
açıdan, tersine bir gidiş görülüyor.

Ahmet Selim / Zaman /  13/11/03

Bu Gidişat İyi Değil

Son  yıllarda, Türkiye esas olarak Avrupa Birli- 
ği’nin taleplerine cevap olarak, hiç değilse şekli- 
hukukî düzeyde özgürleşme yolunda adımlar atı
yor. Bu adımların en kapsamlısı, 2001 yılında ya
pılan anayasa değişiklikleri oldu. Bu değişiklik bü
tünüyle değilse de bazı bakımlardan “kağıt üstün
de” iyileştirmeler sağladı. Hükümet de bunu pe
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kiştireceğini umduğu kimi yasal değişiklikler yap- 
tı ve yapmaya da devam edecek gibi görünü- 
yor.Ne var ki, “sistem” bu gibi özgürlük dalgaları
na ısrarla direnmeye devam ediyor. “Sistem ”den 
kastım, gizli ve açık unsurlarıyla birlikte yerleşik 
bürokratik devletin kendisi. Malum, başka bağ
lamlarda buna “rejim ” de diyoruz. “Rejim in ko
runm asından veya “rejim in tehlikeye düştü- 
ğ u ’ndensöz edildiği durumlarda olduğu gibi. Sivil 
ve askeri bürokrasi, toplumun özgürleşme isteğine 
ve parlamentonun iradesine meydan okurcasına, 
anayasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini us
taca bir biçimde engelliyor. N e yazık ki, yargı da 
genel tutumu itibariyle bu özgürlük karşıtı “kum- 
panya”nın bir ortağı durumundadır.Bürokrasinin 
özgürleştirici reformları etkisizleştirme stratejisi 
çok basit: Anayasa değişikliğinin veya uyum ka- 
nunları’Yun uygulamaya geçirilebilmesi için “yö
netmelik” çıkarılmasının şart olduğuna herkesi 
ikna etmek ve hazırladığı yönetmeliklerle anaya
sal ve yasal hakları ortadan kaldırmaya çalışmak. 
İşte, 2001 anayasa değişikliğiyle tanınan ana dilde 
ifade hakkının başına gelenler. İşte, M illi Güven
lik Kurulu için çıkarılması düşünülen yönetmelik 
macerası...Oysa, temel hak ve özgürlükleri yönet
melikle düzenleme alışkanlığı insan hakları teori
siyle bağdaşmaması bir yana, yürürlükteki anaya
sanın “temel haklar ve özgürlükler” rejimine de 
aykırıdır. Anayasa açıkça bu alanın ancak kanun
la düzenlenebileceğini belirtiyor: temel haklar 
idari işlemlerle düzenlenemezler. Burada denebilir 
ki, bir kanuna dayanması halinde idari işlemle dü
zenleme yapmakta anayasal açıdan bir sakınca 
yoktur. Ama ben işte tam da bu akıl yürütmenin 
belirttiğim stratejiyi meşrulaştırmanın bir aracı 
olmaktan başka bir işlevi olmadığını söylüyorum. 
Çünkü, bürokrasinin bunu yapmaktan amacı, 
anayasal veya kanuni olarak tanınmış olan hakla
rın uygulanabilirliğini sağlayıcı düzenlemeler yap
mak değil, tam tersine anayasada veya kanunda 
öngörülmüş olmayan yeni kısıtlamalar getirmek 
suretiyle, bu hakları fiilen kullanılamaz hale getir
mektir. Kaldı ki, temel haklarla ilgili birçok du
rumda, anayasal veya kanuni hükme ilaveten ye
ni düzenlemeler yapmaya da ihtiyaç yoktur. Sivil 
özgürlüklerin birçoğu bakamından durum açıkça 
böyledir. Bu tür hakların “nasıl kullanılacağını

düzenlemek veya göstermek gerekmez, bunu yap
mak nadiren daha fazla kısıtlama getirmekten 
başka bir sonuç doğurabilir. Açıkçası, bazen bir 
anayasa hükmü bile doğrudan doğruya uygulan
maya elverişlidir ve bu özellikle sivil özgürlükler 
bakımından böyledir.Ayrıca, Türkiye’nin büyük 
bir talihsizliği de, sadece idari bürokrasinin değil, 
yargı bürokrasisinin de özgürlük dalgasına diren
menin yeni yöntemlerini geliştirme konusunda 
oldukça maharetli olmasıdır. Yargı bazen özgürlük 
girişimlerini hiç böyle bir çabaya girme ihtiyacı 
bile duymaksızın “eski moda” yöntemlerle savuş
turuyor. Bir çok mahkeme “yorum” imkânını öz
gürlükten yana kullanmamayı ve “uyum yasala- 
rı”nı bile eskisinden katı bir anlayışla uygulamayı 
tercih ediyor. Oysa, bir ülkede ifade özgürlüğünün 
durumunu anlamanın en kolay yolu, kamu otori
tesi kullananların özgürce eleştirilebilme derecesi
dir. Bu aynı zamanda bir siyasi rejim in başta gelen 
demokratiklik ölçülerinden biridir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne göre de, kamu yetkisi kul
lananların yaptıkları işe ne kadar ehil olduklarını 
sorgulayabilmek bir demokraside vatandaşların 
temel bir hakkıdır. Ama ne yazık ki, Türkiye’de 
kamu görevlilerini eleştirmek son derece riskli bir 
iş olmaktan henüz çıkmış değildir. En son Vakit 
gazetesi örneğinde olduğu gibi, Türkiye’de hala 
asker memurların mesleki ehliyetlerini soyut ola
rak sorgulayan bir yazıyı yayınladığı için bir gaze
te hakkında yüz milyonlarca tutarında tazminat 
davası açılabilmektedir. Yargının bile hak-hukuk 
tanımazlığının en son örneğine Yargıtay’ın 4. Da- 
iresi’nin başörtülü bir sanığın savunma hakkını 
yok sayarak onu duruşma salonundan çıkarması 
olayında tanık olduk. Bunun hukuki değil ideolo
jik  bit tavır olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 
A çıktır ki, davanın taraflarından birinin kılık-kı- 
yafetinden ve dünya görüşünden hoşlanmadığını 
daha yargılama sırasında belli eden bir mahkeme
nin tarafsız bir adalet dağıtıcısı olması mümkün 
değildir. Kaldı ki, herhangi bir mahkemenin böy
le bir tutum içine girmesi, “adil yargılanma”yı ve 
“savunma”yı anayasal bir hak olarak öngörmüş 
olan Anayasa’ya da açıkça aykırıdır. Garip olan, 
böyle bir şeyin “adil yargılanma” hakkının -2001 
değişikliğiyle- anayasal bir ilke haline getirilme
sinden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu olay, mahke
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me başkanının “duruşmanın inzibatı”nı 'dolayı- 
sıyla “kamu düzeni”ni- sağlama yetkisi olduğu ile
ri sürülerek de meşrulaştırılamaz. Çünkü, sosyolo
jik  olarak, Türkiye’de kadınların başını örtmesi, 
başını örtmemesi kadar normal bir durumken, bu
nun “kamu düzeni”ni bozacağını söylemek büsbü
tün temelsizdir. Bu nasıl bir kamu düzenidir ki, 
toplumun olağan hallerinden biriyle bozulmakta
dır?... Kaldı ki, “bozma” eylemi statik bir durumun 
sonucu da olamaz, bir şeyi “bozmak” için en azın
dan bir eylemde bulunmuş olmak gerekmez mi? 
Ö te yandan, hukuki bir sorunu “kamusal alan”la 
ilgili tartışmalara başvurarak çözmeye de imkân 
yoktur. Çünkü, “kamusal” sıfatıyla başlayan bütün 
kavramlar özünde politiktir. Bu nedenle, hukuk 
dilinde yaygın olarak kullanılan buna benzer diğer 
kavramların bile (“kamu hizmeti”, “kamu yararı” 
gibi) hukukçular arasında üzerinde mutabık kalın
mış, kesin bir tanımı yoktur. Doğrusu şu ki, kişile
rin temel anayasal haklarını bile “kamusal alan” 
kavramına başvurarak yok saymaya yeltenenler 
aslında “kamu” derken kendi dünya görüşlerini 
benimseyenleri, “kamu alanı”yla da bu azınlığın 
tabularını kastetmektedirler.Şimdi Yargıtay’ cılar 
da dahil olmak herkes kendisine şunu sormalıdır: 
Bir ülkede, kendi ülkemizde, vatandaşların nihai 
hak arama kapısı, çaresizlerin son sığınağı olması 
gereken mahkemeler bile bağımsız ve onurlu ada
let dağıtıcıları olmaktan çıkıp, egemen iradenin 
keyfi-ideolojik tercihlerine göre kapılarını dünya 
görüşlerinden hoşlanmadıkları bir kısım vatanda
şa kapatırlarsa, orada “adaletin mülkün temeli” 
olması mümkün müdür?...

Mustafa Erdoğan. D .B.Tercüm an/ 13/11/03

“Laiklik” ve “Kamusal A lan” Üzerinden 
iktidar Mücadelesi

Kamu yönetimi ve siyasetimizin sorun çözmede 
pek başarılı olmadığı gizli saklı bir şey değildir. 
Oysa ki her iki temel kurumun varlık nedeni ka
musal sorunları çözmesidir. Bu durumda idarede 
siyasetin kendi varlıklarının temel sebebiyle so
runlu yapıları var, demektir. Hatta kamusal so
runları çözmek bir yana üst üste yeni sorunlar icat 
etme ve bu sorunlar üzerinden toplumla kendileri

arasındaki mesafeyi giderek açma, cephelerini 
güçlendirme çabası içerisinde oldukları söylenebi
lir. İdare ve siyasetin temel işlevlerini, içinde yer 
aldıkları toplumsal çevrede meydana gelen değiş
melere göre yeniden tanımlamayı bir türlü bece- 
rememeleri ister istemez bir yerlerde donup kal
malarına sebep oluyor. Hepimiz laikliğin idari ve 
siyasi gelişmelerdeki önemini ve yerini biliyoruz. 
Cumhuriyetin laiklik vurgusu ve bu konudaki 
hassasiyeti hakkında da yeteri kadar bilgimiz var. 
A ncak şu da bir gerçektir ki nerede ise bir asırdır 
laikliği tartışıyoruz, ama laikliğin çerçevesi ve an
lamı konusunda ortak bir anlayış geliştirebilmiş 
değiliz. Laikliğe ilişkin tartışmalara bakılınca ko
nunun nasıl özünden koparılarak farklı alanlara 
çekildiğini ve giderek sorun haline geldiğini gör
memek sözkonusu değil. Cumhuriyetin ana aksla
rından birini oluşturan laikliği ne kanun m etinle
rinde tanımlamış ne de ortak bir kanaat oluştura- 
bilmişiz. Herkes laikliği konuşuyor ancak herkesin 
laikliği diğerlerinden farklı özellikler gösteriyor. 
Tartışma giderek laiklik ilkesiyle toplumun terbi
ye edilmesi, belli toplum kesimlerinin önünün ke
silmesi, baskı altına alınması amacına hizmet 
eden bir araç haline geliyor. İktidar mücadelesin
de araçsal bir işlev görüyor. Diğer bütün tartışma
lar laiklikle bir şekilde ilişkilendirilerek meşruiyet 
zemini oluşturulmak isteniyor.

Kam usal alan neresi?
Şu son tartışmaya bakın; h iç kimsenin aklına 

gelmeyecek olan başı örtülü diye mahkeme salo
nundan bir sanığın kamusal alan olma gerekçe 
gösterilerek dışarıya çıkarılması bu konudaki tar
tışmalarla laikliği yeniden gündeme getirdi. İddia 
şu: kamusal alanda yurttaşlar dinsel simge ve sem
boller taşıyamazlar. Şayet dinsel simge ve sembol
ler taşırlarsa bu diğerleri üzerinde bir baskı oluştu
racağından laikliğe aykırıdır. Laiklik kamusal 
alanda dinsel simge ve sembollerin olmamasını 
gerekli kılmaktadır... Bu tartışmada öncelikle ka
musal alan kavramına giydirilen anlamda ciddi 
bir sorun olduğu açık. Türkiye’de bu tür kavram
ların nasıl keyfince kullanıldığını yaşayarak bili
yoruz. Nasıl laiklik keyfince tanımlanıyor ve ih ti
yaca göre anlam çerçevesi genişletip daraltılıyorsa 
kamusal alan konusu da bundan farklı değil.
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Kam usal alan, devlet hizmetlerinin
verildiği alan mı?
Kamu otoritesinin üzerine aldığı görevleri ye

rine getirirken kullandığı alanlar kamusal alan 
olarak anlaşılmak isteniyor. Bunun ne kadar so
ru n lu  bir bakış olduğu acaba düşünülmüyor mıı? 
Bu açıdan bakıldığında mahkeme salonları ile 
TC D D  trenleri, otoyollar ile kaymakamlık binası 
arasında ne fark var? Mahkeme salonu devletin 
üzerine aldığı adalet dağıtma işlevinin yerine geti
rildiği kamusal alan diye belli formdaki insanlara 
kapatılırsa neden Denizcilik İşletmesi’ne ait va
purlarda da aynı uygulama olmasın?! Bu anlayışın 
ne kadar vahim bir gelişmeye kapı aralamakta ol
duğu üzerinde durup düşünmek gerekiyor. Kamu
sal alan toplumdan başkası değil... Kamusal alan 
en genel ve basit ifade ile insanların özel alanı 
olarak kabul edilen evleri dışında kalan ve izin al
maksızın girilip çıkılabilen, insanların serbest ha
reket edebildikleri alandır. Biraz siyaset felsefesin
den haberdar olan herkes bunun böyle bir anlamı 
olduğunu bilir. Bu anlamda caddeler, sokaklar, 
dükkanlar, hükümet binaları, kahvehaneler, ti
yatro salonları... birer kamusal alandır. Kamusal 
alanı özel alanın dışındaki mekanlar olarak ta
nımlamaz ve devlet hizmetlerinin verildiği me
kanlar olarak görürseniz bu işin içinden kalkmak 
mümkün olmaz. Baştaki tartışmaya dönersek, la
iklik ilkesinin tanımlanması ve kapsamının belir
lenmesi zorunluluğu vardır. Laiklik sadece mah
kemelerin yorum ve tefsirlerine bırakılamaz. Tür
kiye artık bu tartışmaları aşmalı, dinamizminin 
önüne kendi eliyle engeller koymamalıdır. Devlet 
elitinin, geçen asrın başlarındaki şartlara göre ya
pılmış tanımlar ve bu çerçevedeki eylemlerle dü
şünmeyi bırakması ve gelişen şartlara göre temel 
ilkelere yeni çerçeve oluşturmalıdır. Bu tür tartış
malar idare ve siyasetin toplumun büyük bölümü 
ile kendini ayrıştırmasına hizmet etmekten başka 
bir işe yaramıyor. Bu süreçte herkesin sorması ge
reken temel soru şu: Bu tartışmalar hangi kamusal 
sorunun çözümüne katkı yapmakta, toplumun na
sıl önünü açmaktadır?

Davut Dursun /  Yenişafak / 13/11/03

Zavallı Kadınlar...

Uğruna kavgalar, savaşlar yaptığımıza inandırdığı
mız; ama aslında üzerlerinden hesaplaşmalarımızı 
sürdürdüğümüz kadınlar... Başlarındaki örtüden 
dolavı reblikeli pöri in .  e v l a t la r ı n ı n  çalıştığı ‘ka-/ - o -----r  ’  ~ ----------------------------- 5-------5 O- -------

musal alana’ yaklaştırmadığımız kadınlar... Eşleri 
kamuyu yapılandırıp, yönetirken, kamusal alan
dan tard ettiğimiz kadınlar.......

Daha çok araba lastiği satılması uğruna beden
lerini ucuzca sergilemelerine, bu amaçla yaptıkla
rı ‘bireysel tercihlerine’ saygı gösterdiğimiz; örtün
mek istediklerinde umacı yaftasıyla mahkum etti
ğimiz kadınlar... Üniversite okusa, kariyer yapsa, 
tuğla kalınlığında kitaplar yazsa da ‘beyni yıkan
mış, kendi haline bırakılamayacak kadar aciz ve 
kolay kandırılabilir’ görüp hakaret ettiğimiz ka
dınlar... Eve kapandıklarında öcü muamelesi yap
tığımız, sosyal hayata katılmak istediğinde ‘kamu
sal’ linçlere maruz bıraktığımız kadınlar... O ku
mak istemediğinde gerici, okumaya teşebbüs etti
ğinde ise ‘tehlikeli gerici’ şeklinde yaftalayıp evi
ne postalamaya çalıştığımız kadınlar... Toplum 
mühendisliğine soyunduğumuzda, kolay lokma ve 
‘A şil’in topuğu’ görüp müdahale edilecekler liste
sinin başına yazdığımız kadınlar... Haklarını savu
nuyor görünen hemcinslerinin yer yer istismarı, 
bazen de aşağılamalarına muhatap olup her sefe
rinde yıkılan kadınlar...

Başörtülü kadınlar etrafında son zamanlarda 
koparılan fırtınayı bu minvalde değerlendirmek 
gerekiyor. O nların sembol olma dertleri yok. Var 
olmak istiyorlar sadece. Bunu yaparken başkaları
nın arzu ve direktifine göre değil, kendi tercihleri 
istikametinde davranmak istiyorlar. ‘Bu sizin seçi
miniz değil, istediğinizi zannettiğiniz şey aslında 
size dayatılıyor’ türünden saçmalıklar artık bıktır
dı. Belki kırsaldaki eğitimsiz kadınlar için bu fara
ziye geçerli olabilir. Ama üniversite tahsili yap
mış/yapan, bilimsel payeler almış insanlara haka
ret anlamına gelen tezlerin mantığını anlamak 
gerçekten zor. Prof. Ü m it M eriç’in beyninin nasıl 
yıkandığını, nasıl kandırıldığını merak ediyorum 
doğrusu. Dindarlarla, daha açık ve doğru ifadeyle 
dinle hesaplaşmayı kutsal hedef olarak önüne ko
yanlar başörtülü kadını sembolleştiriyor. Çünkü o
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kolay bir hedef. O na hakaret etmenin riski az, 
kovmak külfetsiz. Zavallı olan aslında onlar değil, 
onları zavallılaştırmaya çalışanlar. N e demek iste
diğimi anlamak için Alev Erkilet Başer’le Aksi
yon Dergisi’nde yapılan röportajı okumanız gere
kiyor. YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün günde üç 
öğün hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği bir 
bilim kadınının her şeye rağmen dik duruşunu, 
hayatla yaka paça oluşundaki cesareti her satırda 
iliklerinize kadar hissediyorsunuz. ‘Bıraksınlar ya
kamı çocuklarıma bakayım.’ diyen Alev Erkilet’in 
kişisel menkıbesi başörtülü kadınların Türkiye 
macerasını çok güzel özetliyor. “Çevresine “mür
teci” olmadığını anlatmaya çalışan, iş arayan, ço
cuklarına bakan, özel hayatını dengeye oturtmaya 
çalışan birisiyim. Çocuklarımın her şeyiyle ilgile
niyorum. İngilizceden çeviri yapıyorum. Aleyhte
ki yayınlardan çocukların ve ailemin olumsuz et
kilenmemesi için gayret ediyorum. “Suçumun ne 
olduğunu bilmediğim gibi geleceği de bilmiyorum. 
Vasıflı işsizlik, annelik sorumlulukları ve bilimsel 
eser üretme isteği arasında gidip geliyorum. Başı
mı bundan yaklaşık on beş yıl önce örttüm. Ö m 
rümün büyük kısmını Ramazan’ın geldiğini pek 
hissetmeyen ailemle yaşadım. Hiçbir dini ekolden 
de etkilenmedim. Sadece okuyarak İslami duyarlı
lık kazandım. N e öğrenciliğimde ne de hocalığım
da başörtüsüyle derse girmedim. 1991’de yazdığım 
ve doktor unvanını aldığım tez 2000 ’de işsiz bı
raktı. Hükümetle Gürüz arasındaki kavganın tam 
ortasmdayım.”

Bülent Korucu / Zaman / 14/11103

Dinin Geri Dönüşü

Türkiye tanımlaması zor bir ülke. Nereden gelip 
nereye gittiği konusunda rivayet muhtelif. Ü lke
nin türban tartışmasına dolanıp kalması da bunu 
gösteriyor. Bir görüşe göre, irtica tehlikesi vehim
dir, korkacak bir şey yoktur. Ülkenin sekülerleş- 
me süreci devam etmektedir. D inin etkisi dışında
ki alanlar genişlemekte, toplumsal yaşamın çoğul
cu yapılara kavuşmasıyla ‘kutsal’ın toplumsal ağır
lığı azalmaktadır. Kadınların, başlarını örterek de 
olsa, kamusal alana çıkma girişimleri bu büyük yö
nelimin görünümlerinden birisidir. Bunun karşı

sındaki görüşe göreyse, korkulacak her şey vardır, 
çünkü söz konusu olan, sekülerleşmeye karşı olu
şan ve onu püskürtmeye yönelik uzun dönemli 
mücadeledir. ‘Türban’ işte bu mücadelenin ya da 
‘karşı-devrim’in simgesidir. Eğer bu noktada taviz 
verilirse arkasından başka tavizler sökün edecek, 
sekülerleşmenin kazanımları bir bir kaybedilerek 
yeniden dinsel topluma dönülecektir. Çok farklı 
ağızlardan, çok farklı kelimelerle duyduğumuz 
savlar ve Türkiye’nin gelip kilitlendiği nokta... 
Ama sadece bize özgü bir şey değil. Sekülerleşme 
savı 19. yüzyılın entelektüel mirasına dayanıyor, 
îlkin Durkheim tarafından formüle edilen bu gö
rüşe göre, sekülerleşme dediğimiz şey sanayileşme, 
kentleşme, rasyonelleşme sonucu dinin içinden 
çürüyerek zayıflaması ve kaçınılmaz olarak çök
mesidir. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden bir
çoğu bu yorumu benimsemiştir. A ncak, olayların 
gelişiminin tam bu düşünürlerin beklediği gibi ol
duğu söylenemez. Kaçınılmaz olarak çökmesi bek
lenen din epey gerilemesine rağmen, sanıldığın
dan daha dirençli çıktı. Bırakın tamamen yok ol
mayı, 20. yüzyılın ikinci yarısında birçok yerde 
umulmadık geri dönüşler yaptı. Eski Sovyetler 
Birliği toprakları bunun bir örneği. Kapitalistleşen 
Ç in  de bu kategoriye yakın sayılabilir. Ameri
ka’da ve İslam dünyasında da benzer dönüşlere 
rastlıyoruz. 21. yüzyılın başlarında dünyada dinin 
durumu 20. yüzyılın başındakinden daha geride 
değil, daha ileride olduğu bile söylenebilir. Belli 
ki, tüm teknolojik gelişmelere rağmen ‘ölümlü’ 
insanların kozmik düzendeki yalnızlıklarını aşma
larını yarayacak açıklamalara ihtiyacı devam edi
yor. Belki de, insanın, her koşulda sürekli dinler 
bulup ona sığınması genetik programlamasının bir 
parçası. Sosyobiyologlar dinsel kurumların, türün 
kendisini sürdürmesi açısından işlevsel olabilece
ğini söylüyorlar, yani 19. yüzyılın sosyologların
dan farklı düşünüyorlar. Din, değişerek de olsa 
varlığını sürdürüyor.

A ncak, bu beklenmeyen süreklilik, sekülerleş- 
me yöneliminin iptal edildiği anlamına da gelmi
yor. Evet, dinler direniyor, hatta geri geliyorlar, 
ama eski yerlerine dönmüyorlar; eskisinden farklı 
içeriklerle, ‘modernleşerek geliyorlar. Kamusal 
alandan çekilip, özel alanlara inerek geliyorlar. 
Müminler istedikleri kadar ‘Dinde reform olmaz,’
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desinler, yeni ekonomik ve toplumsal koşullara 
uyum gösterme çabası dinsel pratikleri de mo
dernleştiriyor.

Sekülerleşme ile ‘yenilenmiş’ dinin nasıl bir 
arada yaşayabileceği 21. yüzyılın önemli soruların' 
dan birisini oluşturuyor. Türkiy^deki fikir karma- 
şasinin bir nedeni de henüz hiçbir yerde net bir 
yanıt verilmemiş olması. Avrupa’da da, A m eri' 
ka’da da... Kafası karışık olan sadece biz değiliz. 
Bu fazlasıyla kurumsal yazıyı şunun için yazdım: 
Acaba türban dahil tüm tartışmalara, yeni gerçek- 
lerin ışığında bakarsak çözüm yaratmakta daha 
yaratıcı olabilir miyiz?

H aluk Şahin, Radikal / 14/11/03

“İyi Saatte Olsunlar” İşbaşında

“Başörtüsü yasağı”nın yargıda savunma hakkını 
iptal edecek derecede genişletilmesine demokra
tik rejimi iptal etmeye matuf bir teşebbüsün so
mut adımlarından biri gözüyle bakmak gerekir. 
Herkes açıkça müşahede ediyor ki, “demokrasiyle 
başları dertte olanlar” sistemli ve amaçlı olarak 
başörtüsünü bir siyaset aracı olarak kullanıyorlar, 
her defasında bu konunun çözümünü biraz daha 
zorlaştırıp yeni gerilim senaryolarını sahneye ko
yuyorlar. Eskiden olaylara müdahil olan ve fakat 
kamuoyunun bir türlü kim olduklarını teşhis ede
mediği “iyi saatte olsunlar” türünden birtakım ak
törler veya gizli güçler vardı. Bunlar hakkında 
halk arasında olmadık yorumlar, tahminler yapılı
yordu.

Ama 28 Şubat’tan sonra hem mekanizmalar 
hem aktörler deşifre oldu. Şimdi hiçbir şey karan
lıkta sayılmaz. Kimin nerede ve hangi niyetlerle 
durduğu ayan beyan ortada. Artık herkesçe kim 
oldukları bilinen birtakım çevreler, hiç saklamaya 
lüzum hissetmeden mevcut iktidarın bir an önce 
ve bildik usullerle düşürülmesi için harekete geç
miş bulunuyorlar. Bunu durumun ortaya koyacağı 
şartlara göre daha geniş veya daha dar ölçekli 
“ikinci bir 28 Şubat” denemesi olarak görebiliriz. 
Klasik veya post modern usullerle yeni bir “müda
hale” düşüncesiyle karşı karşıya olduğumuz husu
su ne bir yakıştırma ne bir vehimdir. Niyetler za
mirde değil açığa çıkmış, dışa vurulmuş bulun

maktadır. Verilen mesajlara kulak kabartalım: İs
tanbul’da Büyük Mason Locası’n ın birkaç gün ön
ce düzenlediği panelde İstanbul Üniversitesi Rek
tör Yardımcısı Nur Serter aynen şunları demekte
dir: “Bugün Türkiye’de karşı devrimciler iktidar
dadır. Türkiye’de iktidar olmak için  halk oyu kâfi 
değil. Halkın oylarını alıp iktidar olsanız bile, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi dışında 
kaldığınız zaman, iktidar yetkisini kullanma hak
kına sahip olamazsınız.” Serter, “karşı devrimci- 
lerle mücadele etmek için bütün güçlerin birleş
mesi gerektiği”ni söylüyor, bu arada ilginç bir bi
çimde masonlara “kafa konforu”ndan vazgeçmele
ri için çağrıda bulunuyor. Aynı toplantıda söz 
alan Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Sel- 
çuk’un da, açık bir çağrısı var: “Türkiye bir karşı 
devrim çalkantısı içindedir. Bir başka siyasi ikti
dar için harekete geçmek gerekir.” (Hürriyet, 10 
Kasım 2003.) Bu sözlere yorum getirmeye hacet 
yok. Verilmek istenen mesaj, izlenmesi düşünülen 
strateji son derece açık: Halkın yüzde 35 oyuyla 
iktidara gelmiş ve bugün halk desteğini yüzde 
4 5 ’lere çıkartmış bulunan hükümetin devrilmesi 
için belli güçlerin harekete geçmesi isteniyor. De
mokrasiler, iktidarın belli periyotlarda zor ve şid
det kullanılmadan seçimle el değiştirmesi ilkesine 
dayanır. Demokratik prosedüre göre mevcut ikti
dardan hoşnutsuzluk varsa, bu hoşnutsuzluğu açı
ğa vuracak ve zamanı gelince değiştirecek olan 
halktır. Bunun da bilinen tek meşru yolu seçim
lerden geçer. Halk iradesine inancı olmayanlar ve 
halkın her defasında kendilerine karşı irade beya
nında bulunduğunu düşünenler, basitçe geniş 
halk desteğiyle iktidar olmuş demokratik bir hü
kümetin hiçbir değer ifade etmediğini anlatmaya 
çalışıyorlar.

Serter’in “tarihe not düşülmesi gereken sözle
ri” bunun açık bir teyididir. Bir başka açıdan eğer 
eşi başı örtülü bir başbakan, bir dışişleri bakanı ve 
bakanlar, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
nın önüne geçemiyorsa, bunun anlamı iktidarın 
acze düşürülebileceğini göstermektir. Keyfi olarak 
her geçen gün sınırları ve kapsamı genişletilen 
“kamusal alan”, hukuki bir kavram veya bir değer 
değil, tamamen siyasi bir enstrüman olarak kulla
nılmaktadır. Bu aşamada ve her durumda hükü
metin yapması gereken şey “herkese demokrasi ve
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daha çok demokrasi” ilkesine sarılıp halkla bağla
rını kuvvetlendirmesi, geniş katılımlı bir “demok
rasi cephes i”ni güçlend irmes id ir.

Ali Bulaç I Zaman/ 15/11/03

Kamusal Alan ve Hukuk Mantığı

Başı örtülü bir avukat hanımın, Yargıtay’daki bir 
mürafaa sırasında, mahkeme başkanınca salondan 
çıkartılması, ‘kamusal alan’ konseptini, Türk ka
muoyu ile bir kere daha karşı karşıya getirdi.

‘Çankaya Köşkü’nün, ‘kamusal alan’ olduğu 
Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanmıştı; Merve 
Kavakçı olayından bu yana Türkiye Büyük M illet 
M eclisi’nin ‘kamusal alan’ olduğunu biliyorduk 
zaten. Üniversiteler ise, yıllardır, başı örtülü kız 
öğrencileri dıştaladığı için, ‘Kamusal alan’ kabul 
edilmekteydiler. Bakalım, bundan sonra daha ne
relerinin ‘kamusal alan’ olduğu anlaşılacak? Evet, 
bakalım, göreceğiz! Şaka bir yana, bu bölük pör
çük, somut ve tikel her olayla birlikte nerenin ‘ka
musal alan’ olduğunun sorunsallaşması, vahim bir 
anakronizmin ifadesidir;-başka bir şey değil! Bu 
anakronistik maluliyet Roma Hukukunun kurum
laşmasıyla birlikte, neredeyse 2000 yıldır hukuk 
mantığına hakim olan temelkoyucu ilkelerin gö- 
zardı edilmesi anlamına geliyor.. Roma Hukuku 
ile başlayan modern hukuk mantığı, meselelerin 
çözümünde, soyut ve genel ilkelerden yolaçıkıl- 
ması gerektiğini bildirir;- yoksa, bir somut olayla 
karşılaşıldığında, o olaya bakılarak karar verilme
sini değil! Geleneksel hukuk ile modern hukuk 
arasındaki en temelli fark, buradadır. Modem Hu
kuk, eğer gerekiyorsa, önce, soyut ve genel kav
ramlarla ‘kamusal alan’ı tanımlar ve gündelik ha
yatta karşılaşılan her somut olayı da, bu tanım 
bağlamında ele alır. Ortada bir tanım olmadığın
da (-k i, Anayasa’da ‘kamusal alan’ tanımlanma- 
mıştır!), meselelerin, soyut ve lojik (mantıksal) 
değil, somut ve dolayısıyla, analojik (benzeşim) 
ilişkilerine dayanılarak çözümlendiğini, yaban 
toplumların tarihinden biliyoruz. Tıpkı, balinala
rın suda yaşadıklarına bakılarak, ‘balık’ diye tasnif 
edilmeleri gibi! Neresi ‘kamusal alan’dır, neresi 
değil! Bu konuda karar vermek, Cumhurbaşkanı 
ya da Yargıtay başkam da olsa, kişilerin içtihadına

bırakılamaz. Daha şimdiden, mahkeme salonu ka
musal alan ise, duruşmaları izleyenlere ayrılmış 
olan bölmelerin ‘kamusal alan’ sayılıp sayılamaya
cağı tartışmaları yapılıyor. Mizahçılar da haklı 
olarak kolları sıvadılar. Geçenlerde ‘Hürriyet’te 
eski öğrencim Latif Dem irci’nin enfes bir karika
türünün yayımlandığı söylendi bana. Karikatürü 
görmediğim için yanlış aktarabilirim: Başörtülü 
bir hanım, taksi şoförüne şöyle diyormuş o karika
türde: ‘Aman oğlum, kamusal alana gelmeden in
dir beni!’ Şimdi ne olacak peki? Bir polis karako
luna şikayetini bildirmek için giden başörtülü ha
nım, karakolun ‘kamusal alan’ olduğu gerekçesiy
le kapıdan geri mi çevrilecek? Mingayrihaddin, 
hatırlatmak zorundayım: Devletin ve bürokrasi
nin en üst mevkilerinde bulunanlar, verdikleri ka
rarların nasıl ve hangi koşullarda ‘emsal teşkil 
edeceğini’ hesaba katmakla yükümlüdürler;- hele, 
bu konuda açık seçik bir yasa hükmü veya muğlak 
olmayan ve ne demek istediği belli bir içtihad ka
rarı yoksa!

Her hukukçunun kendini bir içtihad kapısı 
olarak görmesinin sakıncaları, çok yakında, yeni 
olaylara, yeni tatsızlıklara, yeni tedirginliklere ne
den olacak gibi görünüyor. Daha önce de birçok 
kere yazdım: Hala, simgelerle (ya da, mitolojik 
düşüncede olduğu gibi, ‘im gelerle’) düşünüyo
ruz;- kavramlarla değil! Batılı olmak, Batı mede
niyetinin içinden düşünmek, herşeyden önce, Mi- 
tos’tan Logos’a doğru bir zihniyet dönüşümü ile 
mümkün olabilir. Avrupalı olmak, Kopenhag kri
terleri ile sınırlı değil: Bunu ne zaman fark edece
ğiz? Evet, ne zaman?

Hilmi Yavuz, Zaman/ 16/11/03

İşin Bir De B u  Tarafı V ar

Çark, üç aşağı beş yukarı şöyle dönüyor: Önce, 
yüksek yargı kurumlarının herhangi bir biriminde 
kadrolaşmış olan ekipler hukukun tüm ilkelerini 
gözardı ederek, bazen hukuku kanırtarak, çoğu za
man aşırı yorum yoluyla tartışmalı kararlar alabi
liyorlar. Bazen bu kararlar kamuoyunun ortak vic
danını yaralayıcı oluyor. Karar alıcılar da biliyor
lar bunu. Karar alıcılar, kararlarının kamuoyunda 
uyandıracağı infiali de çok iyi hesaplıyorlar.
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Hukuk kanırtılarak alınan karar kamuoyunda 
tartışılmaya başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? 
Tartışmalı kararın altın imza atmış olan bu ‘hu
kukçular’, başlıyorlar tazminat davası açmaya. Az 
uz da değil, milyar m ilyar... Üstelik tek başına da
r l o r y i l  \r o -t-o  t-
u c g l l ,  I V U H U  U l U  U V U U  l  ğ J .ll lL / U .JL L  L l_t L1 L U y C İ C l l

tarafından. Başvuruları, yöntemleri, avukatları, 
talep ettikleri milyarların miktarı hep aynı. “O r
ganize tazminatçılar örgütü” gibi bir şey. Kazanı
yorlar d a... Nasıl kazanmasınlar? Davayı hangi 
mahkemeye açacaklarını kendileri belirliyor, so
nuç alacakları mahkemede tazminat davası açı
yorlar. Meslektaşlık ve üst mahkemede olmanın 
avantajları da var. Geçm işte ben de, şimdiki Baş- 
bakan’ın mahkumiyetinin onanması hakkında 
yazdığım bir yazı dolayısıyla böyle bir kumpasa 
düşmüştüm. Olayın altını biraz karıştırınca, orga
nize bir “tazminatçı hukukçular grubu” çıktı karşı
ma. Nasıl bir çark kurulduğunu görmemek için 
kör olmak gerek. Gelsin milyarlar. N e âlâ memle
ket. “Kıyak emeklilik” bu yöntemin yanında sada
ka kalır. Çok daha kıyak bir servet edinme yönte
mi bu. Kim dur diyecek? Hangi kanunla?

Hukuk vatandaşı suçluya karşı korur. Ya hu
kukçuya karşı vatandaşı kim koruyacak? Başta Sa
yın Adalet Bakanı olmak üzere hukuku önemse
yen herkes iyi bilmeli ki, bu ülkede “hukukun si
yasallaşması” hiçbir şeydir. Asıl siz “hukukun yan- 
lılaşmasıyla” ilgilenin. Yanlılaşan hukuk, adalet 
yerine “yandaş hukuku” üretir. İyi de, bu ülkede 
devlet ideolojisi diye bir şey olduğu sürece, huku
kun yansızlığı mümkün müdür? Yargılanan kişi 
yargılayanın ideolojisine ters ise, o daha baştan 
kaybetmiş olmaz mı? “Hasmın kadı olursa yardım
cın A llah olsun” sözü, böylesi durumlar için söy
lenmiş olsa gerek. Evet, çarkın işleyiş şekli üç aşa
ğı beş yukarı böyle... Geçmişte buna rastlandı. 
Yargıtay’ın ‘özelliğiyle’ ünlü bir dairesinde kadro-

laşan bir grup bu yolla epey servet sahibi oldu. O 
zamanın Adalet Bakanı’na köşemde açık mektup 

yazdım. Bu ilginç çarka dikkat çektim ve sözkonu- 
su dairenin üyelerinin bu yolla açtıkları kaç dava 

olduğunun, bunlardan ne kadarının tazminatla 
sonuçlandığının ve bu yolla adı geçen kişilerin ce
bine ne kadar para girdiğinin araştırılmasını talep 

ettim.. Dönemin Bakanı tüm iyi niyetine rağmen, 
olayın üzerine gidemedi. Bir zaman sonra hükü

met değişti, maalesef sorun öylece kaldı. Başörtü
lü sanığın savunma hakkını engelleyen Yargıtay 

4- Daire Başkanı’nın uygulaması bana, geçmişte 
birçok yazarın ve gazetecinin düştüğü bu tuzağı 

hatırlattı. Bu son hukuk skandali basında her yö
nüyle tartışma konusu oldu. Olaya herkes durdu

ğu yerden baktı. Gösterilen tepkilerin şiddeti 
farklıydı. Fakat görebildiğim kadarıyla kimse 
skandala bu açıdan yaklaşmadı. Benimkisi, geç
mişte yaşanmış bir tecrübeden yola çıkarak duy
duğum bir kuşku. Olan bir şeye değil, olma ihti

mali olan bir şeye dikkat çekmek istedim. Bu çar
kın bu son hukuk skandali için de geçerli olduğu
nu söyleyemem. Fakat uyarmadan da edemem. 

Hem yetkilileri, hem de bu konu hakkında kalem 

oynatan basın yayın mensuplarını. Geçmişte çok 
yaşanmış ve gelecekte de yaşanması muhtemel 
olan bu konu, hukukun sadece ideolojiye, siyase

te, yandaşlığa alet edilmediğinin, aynı zamanda 
yetkinin haksız kazanç sağlamak için nasıl kötüye 

kullanılabildiğinin de göstergesi. V e bir çağrı: Sa 
yın Adalet Bakanı! Yargı mensuplarının önce hu

kuk skandallarına imza atıp ardından gelen tepki
leri tazminat davalarıyla servete tahvil etme yön
tem inin önüne geçecek bir yasal düzenleme getir

ilemez mi? D inin istismarı günah da, hukukun is
tismarı sevap mı?

Sami Hocaoğlu/ Yenişafak/ 17/11/03
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