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Eğitimde Yabancılaşma ya da “Terbiye”siz Eğitim

Yeni bir eğitim sezonuna daha girerken, ilköğretimden 
yüksek öğretime derin sorunlar ve çelişkiler yaşamaya de
vam ediyoruz. Başta, ha bire budanıp engellenen dinî eği
tim sorunu olmak üzere, her alanda ciddi sıkıntılarla karşı 
karşıya olan eğitim sistemimiz, kelimenin tam anlamıyla 
dökülüyor. ÖSS ve LGS’de sıfır puan alan onbinlerce gen
cin trajik hali, sistemin kalitesi(zliği) hakkında bir fikir 
vermekle kalmıyor, bir iflas gerçeğini de gözler önüne seri
yor. “Terbiye”siz eğitim, dejenere gençlik, geçinemeyen 
öğretmenler, YÖK sultası, militan profesörler, bilim hırsızı 
rektörler, vb... eğitimdeki kara tabloyu iyice koyulaştırıyor.

Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu kriz elbette bir
kaç yılın ürünü ya da sonucu değil. Cumhuriyet hükümet
lerinin eğitim programları ve uygulamaları gözden geçiril
diğinde tam bir “toplum mühendisliği” operasyonu yapıl
dığı anlaşılıyor. Halkın sosyo-kültürel yapısına ve manevi 
değerlerine taban tabana zıt bir medeniyet ve kültür siste
mini “kanunen ve cebren”, “halka rağmen halk için”da
yatan bir yabancı/laşmış zihniyet, eğitim sisteminin iflası
nın da baş sorumlusudur. Kendini sömürge olarak Batı’ya 
sunan müstemlekeci elit azınlık “sanal bir halk” inşâ et
mek için eğitim kurumlarını elverişli bir vasıta olarak gör
müş ve eğitim sistemi bu yabancı zihniyetin elinde bir yaz- 
boz(deneme) tahtasına dönüştürülmüştür. İslâmiyet’in 
tevhîd eksenli “terbiye” sisteminden her geçen gün uzak
laşan eğitim çarkı, %80’i bu ülkede yaşamak istemeyen, il
köğretim seviyesine kadar uyuşturucu iptilasına bulaşan, 
manevî boşluk girdabında çırpınan bir ‘pop-star’ gençliği 
türetmiştir.

Derginiz Umran, bu sayısında işte bu derin yarayı ma
saya yatırıyor. Yıldırım Canoğlu eğitimdeki yabancılaşma 
olgusunu Cumhuriyet hükümetlerinin eğitim programları 
bağlamında, Asım Öz AB ve küreselleşme bağlamında, 
Mustafa Aydın da dinî eğitim sınırlaması bağlamında tah
lil ediyorlar. Abdullah Yıldız ise, dinî “eğitim”in “öğre- 
tim”e indirgenerek iyice cılızlaştırıldığı bir ortamda İs
lâm’ın “Terbiye” sistemini bir alternatif model olarak ha
tırlatma denemesinde bulunuyor. Nureddin Özcan’ın 
Tanzimat’tan bu yana devam eden yabancılaşma serüveni
ni, Muammer Yalçın’ın doğru düşünmenin önündeki en
gelleri, Dilaver Demirağ’ın da “küresel faşizmin turnusol 
kağıdı” olarak başörtüsünü inceleyen yazıları çerçeveyi ta
mamlıyor.

Umran’ın Analiz bölümünde yer verdiğimiz Nasr Ebû 
Zeyd’in “İslâm, Müslümanlar ve Batı” başlıklı tahlilini, 
Serdar Demirel’in Kur’ân’ın öngördüğü insan tipi olarak 
“Halife insan” kavramını ele alan yazını ve Kükürsanat 
bölümünde değerli edebiyatçı, şair, düşünür Metin Önal 
Mengüşoğlu ile “Vahiy ve Sanat” üzerine yapılan söyleşiyi 
kaçırmamanızı öneririz.

Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.
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G Ü N D E M

POLİTİK SOYKIRIMA DOĞRU

ATASOY MÜFTÜOĞLU

G ünümüz dünyası, her 
geçen gün daha çok as
kerileşen bir dünyadır. 

insanlık, gücünü savaştan alan 
siyasetlerin tehdidi altındadır. 
M ilitarizmin özellikle İslam 
Dünyası ülkelerinin toprak bü
tünlüklerine ve siyasal bağımsız
lıklarına saygısı yok. Bütünüyle 
haksız, hukuksuz ve ahlaksız bir 
şekilde işgal ve istila edilen Af
ganistan, Irak ve Filistin bu ko
nudaki başlıca örneklerdir. Gü-

nümüzde kurallar silahlar tara
fından konulduğu için, siyasal 
çapulculuklar, siyasal iğrençlik
ler artıyor. Değer ikliminin sarsı
cı bir biçimde değiştiğini görüyo
ruz. İçerisinden geçtiğimiz süreç
ler, insanlığı değer ikilemleri 
içerisine sokuyor. Hukuksuz bir 
dünyada, silahlar hukukun yeri
ne geçiyor. Yeni kurumsallaştır
malar, yapılar; ya silah zoruyla 
gerçekleştiriliyor ya da silah teh
didiyle gerçekleştiriliyor.

Ahlaki mukaddesleri olma-

yan, yozlaşmış ve kalıntı haline 
gelmiş rejimler, kolayca satın alı
nabiliyor. Sınırsız endüstrileşme
nin, sınırsız tüketimin, sınırsız 
ihtirasların neden olduğu kirli
likler, kötülükler ve yıkımlar ço
ğalıyor. Gündelik kültür tüketim 
sembolleriyle sınırlı hale geliyor. 
Gösteriş, lüks tüketimi, israf yeni 
bir kimlik biçimine dönüşüyor. 
Eğlenceden ibaret bir kültür ha
yatı, hayatı sahte/ yapmacık hale 
getiriyor. Gençlik plastik zevkle

re yöneliyor. Medya her tür şid
deti bir gösteri olarak pazarlaya
biliyor. Daha çok renksiz düşün
celerle, renksiz kültürlerle karşı 
karşıya geliyoruz. Ahlaki kriter
leri umursamayan güvenliksiz bir 
dünyada umut boşluğu derinleşi
yor.

Ekonomik büyüme putu, in
sanların değil, araçların önemli 
olduğu bir dünya oluşturuyor. 
Doğal kaynaklar keyfi bir biçim
de israf ediliyor. Atmosfer zehir
leniyor, sayısız bitkinin soyu tü

keniyor. Endüstriyel uygarlık su
yu kirletiyor, havayı kirletiyor, 
toprağı kirletiyor. Sistem, önce
likle para kazanmaya dayalı bir 
sistem olduğu için, siyaset kirle
tiliyor. Küreselleşme yoluyla, ka
pitalist sömürü normal hale geli
yor, hayatın bir parçası oluyor, 
tepki almıyor. Küresel yapılar 
gündelik hayatımızı da etkiliyor. 
Üzerine çıkar gölgesi düşmeyen, 
maskesiz, makyajsız dostluklar
dan/ilişkilerden uzaklaşıyoruz. 
İmanımızla davranışlarımız ara
sındaki vazgeçilemez bütünlük 
sarsılıyor. Küresel iktidar bütün 
iktidarların üzerinde konumlanı
yor. Yerel iktidarların işlevleri sı
nırlı hale geliyor, yerel iktidarlar 
liberalleştiriliyor. Sermayenin 
önünde hiç bir sınır ve engel 
yok. Küresel soyguncuların do
kunulmazlıkları var. Her alanda 
ve her konuda bağımlılıklar bü
yüyor. İslam ve Müslümanlar kü
resel bir aşağılanmaya maruz bı
rakılıyor, hakir görülüyor. İs
lam’ın ve Müslümanların itibarı
nı sarsmak için, gerçekle asla il
gisi bulunmayan imajlar üretili
yor. Modern Batı bir uygarlık 
simgesi olarak dayatılıyor. Mo
dern, postmodern bütün kav
ramlar/kurumlar batı dünyasının 
çıkarlarına hizmet edecek şekil
de tasarlanıyor/kullanılıyor. Bu 
kavramlar aracılığıyla İslam 
Dünyasına yönelik olarak kültü
rel terörizm yapılıyor.

İçerisinde bulunduğumuz sü
reç, hepimizi bir şekilde iradesiz- 
leştirmeyi amaçlıyor. Süreç, 
Müslümanları ya ilhak ediyor, ya 
etkisizleştiriyor, ya da marjinal
leştiriyor. Süreç, çatışmayı esas 
alan ve karşıtlık üreten siyasetler 
geliştiriyor. Bütün rejimler, insa-

İçerisinde bulunduğumuz süreç, hepimizi bir 
şekilde iradesizleştirmeyi amaçlıyor. Süreç, 
Müslümanları ya ilhak ediyor, ya etkisizleştiri
yor, ya da marjinalleştiriyor.
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ni, ahlaki, sosyal, vicdani değer
lere, sorunlara ve hassasiyetlere 
karşı duyarsızlaşıyor. Dünyevi 
hassasiyetler, dini hassasiyetlerin 
önüne geçiyor. Her konuda uy
gulanacak siyasetleri piyasalar 
belirliyor. Türkiye’de de, içeri
sinde yaşayarak gördüğümüz gibi, 
her ülkede resmi/soğuk akıl ve 
bayat/kokuşmuş resmi ideolojiler 
insani dünyaları yok ediyor. 
Özellikle Türkiye’de elitizm Isla- 
mi değerleri küçümsüyor. Elitizm 
her dönemde vicdani bir felç 
durumu yaşıyor.

Küresel sistem, küresel kont
rol için savaşlar icat ediyor, siste
me dahil etmek üzere ülkeler iş
gal ediyor. Militarizmi güçlendir
mek için yapılan ekonomik har
camalar, bütün dünyada çok cid
di yoksulluklara, mahrumiyetlere 
ve merhametsizliklere yol açıyor. 
Irkçılıklar adına katliamlar/soy
kırımlar yapılıyor. Bu bağlamda, 
İslam’ın tarihin hiç bir döne
minde etnik kimlik mücadelesi
ni kabul etmediğini belirtmek 
gerekiyor. İslam Tarihi boyunca 
bütün etnik gruplar iktidarı bir
likte paylaştılar. İslam hiç bir 
mülahaza ile her hangi bir etnik 
kimlik ile bütünleştirilmedi, bü- 
tünleştirilemez.

Hamasete, gurura, bencilliğe 
dayalı ucuz vatanseverlikler, her 
ülkede farklı düşünen kesimleri 
baskı altına alabilmek için tehli
keli bir şekilde sömürülüyor. Mi
litarist ideolojiler, kibirli vatan
severliklere hayat veriyor. Küre
sel egemenlik projesi karşısında 
İslam Dünyası ülkeleri saldırıya 
açık ülkeler olarak görülüyor. İs
lam dünyası ülkelerinin bağımsız 
siyasal iradeleri ve tercihleri yok 
edilerek, bu ülkelerin politik an
lamda da bir soykırıma tabi 
tutulmak istendikleri anlaşılıyor. 
Küresel egemenlik projesi itaat

kar ve kukla rejimler kurmak is
tiyor. Küreselleşmenin getirdiği 
dönüştürücü süreçler karşılıklı 
ilişkileri/bağımlılıkları yoğunlaş
tırıyor. Küreselleşme yoluyla ah
laksızlıklar, kötülükler ve aşırı
lıklar da kolay yayılıyor, kolay 
dağılıyor. Küreselleşme uzaklık
ları yakınlaştırıyor, kültürel me
safeleri kısaltıyor. Küreselleşme 
ile birlikte yaşanan yoğun etkile
şim farklı hayat tarzlarını dönüş
türüyor, küresel baskılar ve da
yatmalar sebebiyle, yerel/gele
neksel renkler soluyor, kaygılar 
zayıflıyor. Küresel sistem Müslü- 
manlara uygulanması durumun
da, şiddeti, işkenceyi, katliamı, 
toplama kamplarını doğruluyor. 
Bütün bir insanlığın yıkımına 
yetecek ölçüde sınırsız savaş 
araç-gereçleri üreten bir sistemin 
insanlık barışına her hangi bir 
şekilde bir katkıda bulunması 
beklenmemelidir. Bugünün dün
yasında güvenlik mülahazaları
nın öne çıkmasıyla birlikte siya

set geri çekiliyor. Güvenlikle il
gili yaklaşımlar nedeniyle dev
letler toplumlara daha çok mü
dahale edebiliyor.

Müslümanlar olarak, her du
rumda varoluşun evrensel renk
lerini, hassasiyetlerini, sorumlu
luklarını temsil etmeliyiz. İslam’ı 
yepyeni bir varoluşa, yepyeni bir 
gerçekliğe dönüştürmeliyiz. Aziz 
İslam’ın ve aziz Müslümanların 
emperyalist irade tarafından ta
nımlanmasına, kategorize edil
mesine, sınıflandırılmasına hiç

bir şekilde izin vermemeliyiz, se
yirci kalmamalıyız. Emperyalizm 
Islamı ve Müslümanları birbirin
den çok farklı tanımlarla, kate
gorilerle, snıflandırmalarla daha 
çok parçaya bölmek istiyor. Hiç 
bir şekilde her hangi bir parça ol
maya razı olmamalıyız, hiç bir 
parçaya daha çok önem verme
meliyiz, hiç bir parçayı daha üs
tün telakki etmemeliyiz. Her du
rumda Islami bütün’e önem 
vermeliyiz. Parçaları temsil eden 
akımlar, düşünceler, pratikler 
karşısında dikkatli olmalıyız. Bu
gün, en yakın çevremizde de gör
düğümüz üzere, her parça tek dü
şünceyi dayatıyor, her parçanın 
diğerlerinden farklı bir gündemi 
bulunuyor. Düşünsel bütünlük
ten ve incelikten, ahlaki bütün
lükten ve incelikten ödün ver
memeliyiz. Ahlaki maskelere ih
tiyaç duymamalıyız.

Çok boyutlu gelişmeler karşı
sında, tek boyutlu bir düşün
sel/kültürel ilgiyle direnemeyiz.

Eğitimsiz coşkular, heyecanlar ve 
ilgilerle bugünün dünyasının so
runları karşısında tutunamayız. 
Hepimizin özgür bir algı biçimi
ne, özgür bir bilinç biçimine, öz
gür yaklaşımlara ihtiyacımız var. 
Bağımlı bir insan, bağımlı bir 
toplum, iradesiz bir insan, irade
siz bir toplum, hiç bir şekilde di- 
renemez. Varoluş tarzımızın her 
geçen gün Islami karakterini yi
tirmesine kayıtsız kalamayız. ls- 
lami varlığımızı var gücümüzle 
korumalı ve sürdürmeliyiz.

Müslümanların emperyalist irade tarafından 
tanımlanmasına, kategorize edilmesine, sınıf
landırılmasına hiç bir şekilde izin vermemeli
yiz, seyirci kalmamalıyız.
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GÜNDEM

2. SUSURLUK VAKASI!

ABDURRAHMAN DİLİPAK

B u oyunda av kim, avcı kim? 
Asıl oğlanlar, figüranlar 

kimler?
Kim kimin kucağına itiliyor, 

kim kimin kucağına çekiliyor.? 
Bundan sonraki adım ne, yoksa 
“kızım sana söylüyorum, geli
nim  sen dinle” diye bu işte adı 
bulunmayan birilerine mesajlar 
mı veriliyor?

Sonuçta bu işten kim ne fa
tura ödeyecek? M IT ’te bir iç 
hesaplaşma mı var? Bu olayların 
arkasından ne çıkacak? Yargıtay 
başkanı, Çakıcı derken, M IT 
Müsteşarlığı ve Yargıtay baş
kanlığı için bir operasyon mu 
sözkonusu yoksa?

Ya da dikkatler başka yöne 
mi çekiliyor bu şekilde?

PKK’daki Apo, O. Öcalan 
ikilemi, PKK’nın  Kuzey Irak’ta 
politik olarak örgütlenme çaba
ları neyin nesi? Ateşkes ya da 
yeniden başlayan eylemler ve 
operasyonların bu işle bir ilgisi 
var mı? A tasagun’un adı neden 
Çeçenistan ve Dudayev olayına 
bulaştırılıyor? Karabağ’da Er- 
m eniler yeniden silah yığarken 
T ü rk iy e ’n in  A zarbeycan’daki 
faaliyetleri neler? Yoksa Azeri- 
ler gözlerini İran ’a mı diktiler? 
A B D ’nin  İsrail, Irak, Suriye ve 
Iran  politikasına farklı bakışı 
olan birilerini tasfiye hazırlığı

mı söz konusu?
Birilerine göre birileri suyu 

ısıtıyor. Ortalığı toza dumana 
katmak isteyen birileri var. Bu 
bir darbenin ayak sesleri olabi
lir mi? Çünkü her darbe önce
sinde bir takım gizli bilgiler or
talığa dökülür ve bir takım çev
reler, bu işin sonunun nereye 
varacağını kestirem ediklerin- 
den herkes gardım alır. Kimileri 
yurt dışına çıkar. Bakın bakalım 
bu günlerde kimler yurt dışına 
gidiyor?

Sistem Çöktü

Gördüğünüz gibi bilgi olmadan 
vehim üretm enin sınırı yok!

İster T U B İT A K ’a el atın, 
ister YÖK’e, ister bir futbol ku
lübünde dönen dolaplara, sonuç 
aynı: Kokuşmuşluk. Bu Kızılay 
da olabilir, T ürk  H ava Kuru
m u da, hiçbir şey farketmiyor. 
Yargıda ya da Silahlı Kuvvetler
de, medyada ya da bir sağlık ku
ruluşunda..

Bunun tek bir açıklaması 
var. Sistem çöktü. Bu, paradig
m anın iflasından başka bir şey 
değil. Ç etin  A ltan, geçen gün 
80 yılın hesabını soruyordu. 
Gizlenen sadece istiklal M ah
kemesi zabıtları değil. Her şey.. 
insanın sorası geliyor: acaba te

miz olan hangi kurum var, geri
ye kim kaldı?

K ürşat Başar Akşam’daki 
yazısında “Karakollardan bilirkişi
ye, mahkeme kaleminden savcı ve 
yargıca varana kadar herkes bu 
çarkın içinde zaman zaman yer 
alıyor.” diyor.

Rüşvet, tehdit, şantaj dizbo- 
yu.. Ü lke bir Mafya Cumhuri
yetine dönüşmüş durumda. Hazi
ne arazini yağmalayanlar, tahsi
latçılar, terör lobisi, mahkeme 
takipçisi, uyuşturucu, beyaz ka
dın ticareti yapanlar.. Vicdan ile 
cüzdan arasına sıkışan adalet...

Peki cumhurun başkanı, ba
şörtüsü konusuna gösterdiği 
hassasiyetin kaçta kaçı kadar il
gi gösteriyor bu olaylara dersi
niz?

Tekrar söyleyelim: Medya, 
mafya, sermaye, siyaset ve bü
rokrasi arasında karan lık  ve 
kanlı bir ilişki var. Siyasi emel
lerini müstevlilerin siyasi emel
leri ile, şahsi çıkarlarını yabancı 
ülkelerin istihbarat örgütlerine 
hizmet vermek ve mafyanın çı
karları ile tevhid etme konu
munda bulunan, yukarıda saydı
ğım yapı içinde yuvalanmış 500 
aile bunlar. Derin devleti yöne
ten küçük bir derin aile..

Lutfi Oflaz’ ın V ak it’ te yaz
dığı gibi; “Memur şehri A nka- 
ra pahalı mücevheratın en faz
la satıldığı bir şehir haline na
sıl geliyor? Dünyanın en zen
gin generali nasıl bir Türk ge
nerali, olabiliyor?”

Susurluk’tan  Beter

Baskın O ran ’ın dediği gibi bu 
olay Susurluk’tan çok daha va
him bir durum.. Aslında bu iş
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II. SUSURLUK VAKASI / DİLİPAK

Medya, mafya, sermaye, siyaset ve bürokrasi arasında karanlık ve kanlı bir ilişki var.

burada bitmiş değil. Tıpkı bir 
aysberg gibi, bu iş eşelendiğinde 
çok daha önemli başka gerçek
lere ulaşılacak. Tıpkı bir beledi
ye başkanma yönelik suikast ha
berleri izlenirken bir yolsuzluk 
dosyasına ulaşılması gibi...

O ran’ın sorduğu şu sorulara 
onlarca yeni soru eklemek 
mümkün: “Bu olay niye birden
bire patlak verdi, kim sızdırdı, 
kim kimi yemek istiyor? Bu bir 
klasik Em niyet-M IT çekişmesi 
mi, Yargıtay içi rekabet mi, yok
sa daha öte mi? Ayrıca yargıca 
rüşvet var mı, yoksa sadece 
M IT  yargıyı yönlendirmek mi 
istedi? M IT  temsilcisi M IT ’i 
mi yoksa kendini mi temsil edi
yordu? Yani Ç akıcı bütün 
M IT ’i mi esir aldı yoksa yalnız
ca M IT  yöneticilerinden Kaşif 
Kozinoğlu’nu mu? Geçenlerde 
Yargıtay’da yasal olarak toplan
mamış kanıtlar kullanılamaz diye 
çağdaş bir hukuksal gerekçe kul
lanılarak hasıraltı edilen rüşvet 
olayı bir istisna mıydı, yoksa 
Türkiye yargısı korktuğumuzdan 
daha mı kokuşmuş?”

Şundan emin olabilirsiniz, 
bu soruşturma bir noktaya gele
cek ve duracak.. Bu işi soruştur
ması gerekenlerin önüne öyle 
dosyalar gidecek ki, onlar da su
sacak.. Tıpkı Cumhurbaşkanı
nın sustuğu gibi. M GK’nın  sus
tuğu gibi, Başbakanlık müfettiş
lerine soruşturma talimatı veril
memesi gibi..

Biz hala Sivas ve Erzurum 
kongre zabıtlarını bilmiyoruz. 1. 
İnönü savaşı diye bir savaş oldu 
mu ondan haberimiz yok.. İnö
nü  deyince zamanın başbakan 
yardımcısı Erdal İnönü Sivas 
gerçeğini açıklayabilir mi? De-

mirel A po’nun A B D ’liler tara
fından bize verildiğini daha yeni 
açıkladı. Peki A po’nun Fikir 
Kulüplerindeki rolü ne zaman 
açıklanacak?

O ran’ın yazısına devam ede
lim: “Hadi, şimdi; M IT ’çi Kozi- 
noğlu’nu Yargıtay Başkanı 
Eraslan Özkaya’ya tanıştıran 
m üteahhit Süha Hakkı Şen ne
yin nesidir, Ş ırnak’a atanınca 
istifa eden Bodrum Jandarm a 
Bölük Kom utanı Jitem ci Yüz
başı M ehm et Özbulut, emekli 
polis memuru N izam ettin  
Özoğlu, A ydın G öker adlı şa
hıslar kimin fesidir, nefes alışı

dinlenirken Çakıcı nasıl kaça- 
bilmiştir?”

İşin içinde devletin iki has
sas kurumu var: M IT  ve Yargı
tay. Özellikle MİT gizemli bir 
kuruluş.. Bu olayı çözmek için 
M İT’i daha yakından tanımak 
gerekiyor. M İT, Emniyet istih
baratı, JİTEM  ve MGK.. Bu 
derin konular hakkında kesin 
bir şey söyleyebilmek için yeteri 
kadar bilgi sahibi değiliz.

Ama ön sezilerimiz, bu olay
ların daha derinlerdeki bir sı
kıntıdan kaynaklandığını söylü
yor bize..

Selam ve dua ile. ■
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Sürecin Türkiye Ayağı

Bilgi Edinme Yasası Üzerine 
DEVLET VE SAMİMİYET

ÖMER MİRAÇ YAMAN

H ayatı ve de olayları sor
gulamak bir tecrübeyi, 
tecrübe sahibi olmak 

ise bir fikri birikimi beraberinde 
getirir. Netice bir karar alma ve 
uygulama süreci ile tanımlanabi
lecek bu hayati meşgale veyahut 
mesuliyet “insan” tekinin bizzat 
şahsi ihtiyaçları ve yaşantısından 
hareketle meydana gelmelidir. 
Gelmelidir ki sıhhat belirtisi ta
şısın ve yaşanılan “Şey”e cebr ve 
baskı yoluyla dışarıdan bir ekle
me olmasın ve yapı sağlıklı işle
yebilsin. Belki insan yönetimi ile 
devlet yönetimi arasındaki bir 
takım benzerliklerin yahut fark
lılıkların izini sürebilmek, böyle- 
si bir doğallıkla mümkün olabi
lecektir.

Bu minvalden hareketle 
‘devletleşme’ sürecini bir oku
maya tabi tuttuğumuzda; 
1970’ler ile modern devlet yöne
timinde yeni bir döneme girildi
ğinin, özellikle 70 -  80 arasında
ki petrol krizi ve küresel ekono
mik problemlerin ayyuka çıkma
sıyla, sinyallerini veriyordu. Kla
sik weberyen bürokratik yapı ve 
keynesyen mali durum artık işle
mez hale geliyordu. Bürokrasi 
W eber’in tanımıyla saat gibi ve 
adeta kast sistemi ile artık işle
meyecek, Keynes’in pratiği olan 
müdahaleci ekonomik devlet ise 
büyük ölçüde kontrol dışı bir ko
numa sürüklenecekti.

Bu açıdan; 80’li yıllar ile 90’lı 
yıllar, dünya siyaset ve yönetim 
sistemi açısından da hayli çalkan
tılı bir zaman dilimi temsil edi
yordu. Peşi sıra “dev”leşen bir 
özel şirketler örneği; yönetimde 
özellikle devlet yönetiminde tıka
nan noktaların hal yoluna kon
ması açısından bir “lavabo aç” va
zifesini ifaya hazırlanıyordu. N ite
kim 1990’ın hemen başları küre
sel sistemin yepyeni bir döneme 
merhaba dediğini, önce Alman
ya, ardından SSCB’nin mukadder 
akıbeti tasdiklemiş ve dünyanın 
yeni gücü de tek taraflı bir şekilde 
ABD olarak belirmişti.

Yeni sürecin kurucu aktörü 
B. Clinton ve dönemi ise bu ye
ni sistemi kucaklayan ve yeni bir 
form ve içerik kazandırmaya dö
nük faaliyet içine girilen bir za
man dilimini temsil ediyordu.

Neticede öyle oldu ve iki 
Amerikalı yazarın, özel sektör 
yönetim anlayışından “Feyz” ala
rak tanımladıkları yeni kamu yö
netimi yani “Devlet işletim siste
mi” Clinton yönetimi tarafından 
da benimsenerek pratiğe aktarıl
dı. Ardı sıra pek çok Avrupa 
devleti olmak üzere tüm dünya 
devletlerinde belli oranlarda ye
ni kurumsal ve yapısal düzenle
melere gidildi. Artık “idare eden 
devlet” ilkesi, yerini “Kâr eden 
ve kontrol eden” devlete terk 
ediyordu.

Dünyada küresel değişimin to
hum larının atılıp serpilmeye 
başladığı dönem, Türkiye için de 
yeni bir dönemin sancılarını içe
risinde barındırdığı, büyük oran
da 60 yıllık içe kapanmış ve ka
palı bir dünya siyasetini benim
semiş, “Yurtta ve Cihanda Sulh” 
ile belirlenen çizgisinden farklı 
bir sürece doğru evrilmekteydi.

(Öte yandan, Türk Modern
leşme tarihi süresince) hayata 
geçirilen uygulamaların kahir 
ekseriyeti toplumsal bir tekabüli- 
yetten uzaktı. Batılılaşma çizgisi
nin üzerimizde bırakmış olduğu 
en kalın hatlar, özellikle Türki
ye’nin dışa açılma süreci “içten 
müstemlekeci” yani “kendi ken
dini sömürge haline getiren” bir 
hale bürünmekteydi.

Gelinen nokta bize aşikar is
patlamıştır ki; AB süreci, de
mokratikleşme sevdası ve küre
sel batılı düzenin herhangi bir 
yanından sisteme “yamanma” 
ihtiyacı bizde “nevzuhur ve de 
köksüz” pek çok uygulamayı 
meşru kılmış, pek çoğuna da 
“uymak” zorunda bırakmıştır.

Bilgi edinme yasası ile ilgili 
yapacağımız değerlendirme, bu 
ön bilgileri gerekli kıldı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Önce bir uyarıda bulunmalıyız: 
Bu yasa; Türkiye Cumhuriyeti 
devleti’nin yüzlerce yıllık devlet 
geleneği ve yönetim sistemine; 
tepeden inme bir yöntemle ve 
hazır bir kalıba özel bir astar dik
me misali gerçekleştirilmektedir. 
Bu süre zarfınca kumaşta oluşa
cak bir sürü “potluğu” da bizzat 
ve bilerek hayata aktarma çaba
sının bir ürünüdür.

Buradan hareketle, yasanın
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DEVLET VE SAMİMİYET / YAMAN

yürürlüğe konan kısmını, yine 
yasayı kaynak alarak kısa bir 
özetlemeye tabi tutmalıyız:

Kanunun Amacı ve Kapsamı

a) Amacı
Kanunun 1. maddesinde ka

nunun amacı belirlenmiştir. Bu 
hükme göre “Bu kanunun amacı; 
demokratik ve şeffaf yönetimin ge
reği olan eşitlik, tarafsızlık ve açık
lık ilkelerine uygun olarak kişilerin 
bilgi edinme hakkını kullanmaları
na ilişkin esas ve usulleri düzenle
mektir.”

b) Kapsamı
BEHK’nın 2. maddesinde ise 

kanunun kapsamı detaylı bir şe
kilde belirtilmiştir. Buna göre 
bütün kamu kurum ve kuruluşla
rı ile beraber kamu kurumu hüvi
yetindeki meslek kuruluşları bil
gi verme yükümlülüğü altında
dır.

Bilgi Edinme Hakkına 
Sahip Kişiler

BEHK’nın 4. maddesinde gerçek 
ve tüzel her kişinin bilgi edinme 
hakkına sahip oldukları hükme 
bağlanmıştır. Fakat aynı madde
nin ikinci fıkrasında Türk vatan
daşı olmayan yabancı gerçek ve 
tüzel kişilerin bilgi edinme hak
ları sınırlandırılmıştır. Böylece 
yabancı gerçek kişiler ancak 
kendileriyle, yabancı tüzel kişiler 
ise sadece faaliyet alanlarıyla il
gili konularda bilgi isteme hak
kına sahiptir. Diğer yandan bu 
yabancı kişilerin bilgi edinme 
hakkından yararlanmaları karşı
lıklılık şartına bağlı tutulmuştur.

istenecek Bilgi veya 
Belgenin Niteliği

Buna göre bilgi edinme başvuru

su, başvurulan kurum veya kuru
luşun ellerinde bulunan veya gö
revi gereği ellerinde bulunması 
gereken bilgi veya belgelere iliş
kin olmalıdır. Kurum ve kuruluş
lar ayrı veya özel bir çalışma, 
araştırma gerektiren başvuruları 
reddedebilirler.

Bilgi veya Belgeye Erişim 
Süreleri ve Başvuruların 

Cevaplandırılması

BEHK’nın 11. maddesine göre 
kurum ve kuruluşlar başvuru üze
rine istenen bilgi veya belgeye 
ulaşmasını 15 işgünü içinde sağ
larlar. Ancak istenen bilgi veya 
belgenin, başvurulan kurum ve 
kuruluş içindeki başka bir birim
den sağlanması gibi daha uzun 
bir süreye ihtiyaç gösteren hal
lerde bu süre 30 iş günüdür.

Bilgi Edinme 
Değerlendirme Kurulu

Kanunun 14. maddesi itiraz hak
kıyla ilgili itirazın yapılabileceği 
ve bu itiraz hakkında karar vere
cek kurul düzenlenmiştir. Bu ku
rulun adı Bilgi Edinme Değer
lendirme Kurulu(BEDK)’dur. Bu 
maddeye göre bilgi edinme baş
vurusuyla ilgili olarak idarelerin 
16 ve 17. maddelere dayanarak 
verdikleri red kararlarına karşı 
yapılacak itirazları incelemek 
üzere bu kurul kurulmuştur.

Bilgi Edinme 
Hakkının Sınırları

a) Yargı Denetim i Dışında Ka
lan İşlemler

Kanunun dördüncü bölümü 
bilgi edinme hakkının sınırlarını 
düzenlemiştir. 15. maddeye göre 
yargı denetimi dışında kalan ida
ri işlemler bilgi edinme hakkının

sınırlarından birini teşkil etmek
tedir. Ancak maddeye göre yargı 
denetimi dışında olan bu işlem
ler kişilerin mesleki onurunu ve 
çalışma hayatını etkileyecek n i
telikte ise bu halde BEHK’ya ta
bidir.

b) D evlet Sırrına İlişkin Bil
gi veya Belgeler

Açıklanması halinde devle
tin emniyetine, dış ilişkilerine, 
milli savunmasına ve milli gü
venliğine açıkça zarar verecek 
ve niteliği itibari ile devlet sırrı 
olan gizlilik dereceli bilgi veya 
belgeleri, bilgi edinme kapsamı 
dışındadır.

c) Ülkenin Ekonomik Çıkar
larına İlişkin Bilgi veya Belgeler

Açıklanması veya zamanın
dan önce açıklanması halinde 
ülkenin ekonomik çıkarlarına 
ciddi manada zarar verecek veya 
haksız rekabete, kazanca sebep 
olacak bilgi veya belgeler de ka
nun kapsamı dışında tutulmuş
tur. Ancak kanuna göre bu gibi 
faaliyetlere ilişkin bilgi veya bel
ge kişilerin çalışma hayatının 
veya mesleki onurunu etkileye
cek nitelikte ise bilgi edinme 
kapsamı içindedir.

d) İdari Soruşturmaya İliş
kin Bilgi veya Belgeler

19. madde idari soruşturma 
ile ilgili bilgi veya belgelerden 
açıklanmalarında zarar doğurma 
durumları olanların da bilgi 
edinme hakkının dışında olduğu 
belirtilmiştir. Bu maddeye göre 
“Kurum ve kuruluşların yetkili bi
rimlerince yürütülen idari soruştur
malarla ilgili olup, açıklanması ve
ya zamanından önce açıklanması 
halinde;

a) Kişilerin özel hayatına açıkça 
haksız müdahale sonucunu doğura- 
cak,

b) Kişilerin veya soruşturmayı 
yürüten görevlilerin hayatını ya da
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GÜNDEM

güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini 

tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi 

kaynağının açığa çıkmasına neden 
olacak veya soruşturma ile ilgili 
benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının 
temin edilmesini güçleştirecek, bilgi 
veya belgeler, bu Kanun kapsamı 
dışındadır.”

e) A dli Soruşturma ve K o
vuşturmaya İlişkin Bilgi veya 
Belgeler

20. maddeye göre “Açıklan
ması veya zamanından önce açık
lanması halinde:

a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçların önlenmesi ve soruş

turulması ya da suçluların kanuni 
yollarla yakalanıp kovuşturulması
nı tehlikeye düşürecek,

c) Yargılama görevinin gereğin
ce yerine getirilmesini engelleyecek,

d) Hakkında dava açılmış bir 
kişinin adil yargılanma hakkım ihlal 
edecek, Nitelikteki bilgi veya belge
ler, bu Kanun kapsamı dışındadır.”

f) Özel Hayatın Gizliliği İle 
İlgili Bilgi veya Belgeler

21. madde de bilgi edinme 
hakkının kapsamına girmeyen 
diğer bir durum belirlenmiştir. 
Buna göre özel hayatın gizliliği 
kapsamında, açıklanması halin
de kişinin sağlık bilgileri ile özel 
ve aile hayatına, şeref ve haysi
yetine, mesleki ve ekonomik de
ğerlerine haksız müdahale oluş
turacak bilgi veya belgeler bilgi 
edinme hakkı kapsamı dışında
dır.

g) Haberleşmenin Gizliliği 
İle İlgili Bilgi veya Belgeler

Kanunkoyucu yerinde bir tu
tumla haberleşmenin gizliliği il
kesine haksız müdahale oluştura
cak bilgi veya belgelerin de bilgi 
edinme hakkı kapsamı dışında 
olduğunu belirmiştir (m. 22).

h) Ticari Sır Oluşturan Bil

gi veya Belgeler
23. maddesine göre “kanun

larda ticari sır olarak nitelenen bilgi 
veya belgeler i/c kurum ve kuruluş
lar tarafından gerçek veya tüzel ki
şilerden gizli kalması kaydıyla sağ
lanan ticari veya mali bilgiler, bu 
kanun kapsamı dışındadır”.

ı) Kurum iç i Düzenlemeler 
İle İlgili Bilgi veya Belgeler 

Kanunun 25. maddesine göre 
kurum ve kuruluşların kamuoyu
nu ilgilendirmeyen ve sadece 
kendi personeli ile kurum içi uy
gulamalarına ilişkin düzenleme
ler hakkındaki bilgi veya belge
ler, bilgi edinme hakkının kapsa
mı dışındadır.

i) Tavsiye ve Mütalaa Ta
lepleri ile  ilgili Bilgi veya Bel
geler

Kanunun 27. maddesinde ise 
bağlayıcı olmayan ve ilgilisi üze
rinde hukuki etki doğurmayan 
tavsiye ve mütalaa taleplerinin 
bilgi edinme hakkının kapsamı 
dışında olduğu belirtilmiştir.

İlgili maddede aynen şöyle 
denilmektedir: “Tavsiye ve müta
laa talepleri bu kanun kapsamı dı
şındadır.”

Sorular ve Sorunlar

Yukarıda kısaca kanunun içeriği
ne ilişkin bir çerçeve çizmeye ça
lışıldı. Kanunun hukuki boyutu 
üzerinde idari tartışma alanlarını 
hukukçulara bırakırken; bir sos
yal bilimci ve en basitinden bir 
T.C. vatandaşı olarak soracağı
mız ve sorgulayacağımız bir ta
kım hususlar var:

1. Öncelikle bütün yasanın 
tek bir kelime ile rafa kaldırıl
masına izin verebilecek olan 
“sır” kapsamı nasıl belirlenecek?

2. Devlet ile toplum arasında 
sürüp giden güven bunalımı bu 
kapsamda nasıl aşılacak?

3. Uzun süre Ankara’da gaze
tecilik yapan Mehmet Kemal’in 
çok partili demokrasinin ilk yıl
larında gazetecilere Resmi Gaze- 
te’nin bile ender olarak, o da im
za karşılığında verildiğini hatır
layacak olursak; görsel ve yazılı 
basının haber alma imkanını 
“özellikle Taşra’da” daha da zor
laştıran bu kanundan nasıl bir 
bilgi edinme şansımız olacak?

4. Herhangi bir bilginin, baş
vurulan kurumun sınırları içeri
sinde olup olmadığına yine aynı 
kurum yöneticilerinin karar ver
mesi, ne derece sağlıklı edinme
mizi sağlayacaktır?

5. Kanun; kurum içi özel bir 
araştırma-incelemeyi gerektire
cek bilgilere olumsuz cevap veri
lebileceğine cevaz verirken, aca
ba istenilen bilginin hangi kap
sama sokulup değerlendirilebile
ceği, hele hele bürokratik yapısı 
neredeyse işlemeyen ve “salla ba
şı al maaşı” bir hayat biçimi ka
bul etmiş memur zihniyetlerde 
nasıl garanti altına alınabilecek
tir?

6. Ulaşılmak istenilen bilgi
lerin hepsinin, belli bir ücreti 
olacaktır. Soru ise halkın yarı
sından fazlasının yoksulluk sını
rında yaşadığı bilinen bir ülkede, 
bir de hakkını arama bile olma
yıp, sadece “sorma” işleminin 
maddi bir birikime sahip olma
dan edinilemeyeceği bir süreç ki
min ve hangi halkın işine yara
yacaktır? Yoksa yine olmayan- 
sanal bir halk üzerinden bir akıl 
yürütme ile ortaya çıkan bir “akıl 
tutulması” mı söz konusu?

7. Adalet mekanizması ve 
adli makamların yani mahkeme 
sisteminin büyük oranda tıkan
dığı, basit bir adli vakanın bile 
yıllara varan yargılama sürecine 
ulaştığı bir ülkede, kamu kuru
luşlarıyla “hesaplaşma”ya girecek
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TCK TASARISI YA DA 
BİNDİĞİ DALI KESMEK

YETKİN ÖZCAN

bir vatandaşın süre kaybı ve neti
ceye ulaşması nasıl sağlanacaktır?

8. Bu kanun kapsamında, ku- 
rumlara gelecek başvurulara karşı 
oluşturulacak birimler ve örgüt
lenme biçimi nasıl gerçekleşecek
tir ki, Kemal Ö kten’in basına 
yansıyan başvurusunda Başba
kanlığın resmi cevabı bu kaygı
mızı haklı çıkarmaktadır. Başba
kanlığını cevaben “Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu”ndan sonra kurul
ması öngörülen bilgi edinme de
ğerlendirme kurulunun henüz 
(yani yasanın yürürlüğe konma
sından sonra) teşekkül etmediği
ni” söylemesi manidardır.

9. Yasanın bir benzerinin ge
niş çaplı uygulandığı ABD’de, ya
sayı destekleyen ve kamu alanın
da toplumu güçlü kılan pek çok 
sivil toplum örgütü var iken, Tür
kiye’de böylesi bir girişim için 
hiçbir hazırlık olmayışı, STK’la- 
rın sadece adının olduğu bir ülke
de nasıl bir pratiği beraberinde 
getirecektir?

10. Devlet sırrı, ülkenin eko
nomik çıkarları ve istihbarat bi
rimlerine ilişkin yapılacak başvu
ruların güvenilirliği; kendi içine 
son derece kapalı olan bir devlet 
içinde hakkın aranmasını nasıl 
sağlayacaktır?

Elbette yasa üzerinden yapıla
cak pek çok yorum, üretilebilecek 
epeyce soru mevcuttur. Lakin ya
pacağımız tüm değerlendirmele
rin merkezine; bu yasa niye şim
di çıktı? gerçekten bir toplumsal 
mutabakatın bir ürünü mü? yok
sa cebri bir yöntemin acı meyva- 
ları mı? soruları ile konuyu bir kez 
daha düşündüğümüzde daha sağ
lıklı ve tarihsel bir bakış açısını 
yakalayabileceğimiz kanaatinde
yiz. ■

K anunlar, bireyler arası ya 
da bireyle devlet arası so
runları, ihtilafları gider

me amacı taşırlar. Ayrıca gelece
ğe yönelik önemli fonksiyonları 
vardır. Özellikle sonraki nesilleri 
etkilediği gibi onların beklentile
rini ve toplumsal istekleri yansı
tırlar. Genelde yasa tasarılarını 
özelde ise bu günlerde gündemi
mizde yer alan ve kamuoyunda 
uzun süredir tartışılan Türk Ceza 
Kanunu Tasarısını bu açıdan dü
şünmemizde yarar vardır.

Mevcut Türk Ceza Kanu- 
nu’nun bazı özelliklerini anlat
mak, geldiğimiz süreç açısından 
faydalı olacaktır. Türk Ceza Ka
nunu, 1889 İtalyan Ceza Kanu- 
nu’ndan tercüme edilerek iktibas 
edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin kuruluşundan sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından 1 Mart 1926’da kabul 
edilmiştir. Ceza Kanunu kabu
lünden itibaren 58 defa değişikli
ğe uğramıştır. Dikkat çeken tara
fı ise değişikliklerin önemli bir 
kısmının ceza miktarının artırıl
ması yönünde olmasıdır. Örne
ğin, para cezaları ile ilgili değişik
ler, sistemi o kadar karmaşık hale 
getirmiştir ki, hesaplamalarda 
sayfalar dolusu formüller kulla
nılmaya başlanmıştır. Bazı ceza 
artırmalarındaki hesap hataları 
yüzünden çok sayıda kararın Yar- 
gıtayca bozulması ayrı bir sorun 
teşkil etmiştir. Görüldüğü gibi 
yapılan değişiklikler sonraki de

ğişikliklerin habercisi ve hazırla
yıcısı olmaktan öteye geçeme
miştir. Ayrıca Türk Ceza Kanu
n u n u n  yetersizliği düşünülerek 
ceza hükmü içeren çok sayıda ka
nun çıkarılmıştır. Bu kanunlarla 
ceza mevzuatı daha da karmaşık 
hale gelmiştir.

Bugünkü Türk Ceza Kanunu 
Tasarısının 1980’li yıllarda başla
yıp günümüze kadar devam eden, 
darbeler başta olmak üzere birçok 
olağanüstü dönemi içinde barın
dıran bazı özellikleri de önemle 
vurgulanmalıdır. Tasarı, insan 
hak ve özgürlükleri, temel hukuk 
ilkeleri, ceza adaleti açısından 
değerlendirildiğinde bir çok 
problemi de beraberinde getir
mektedir. Bu haliyle Türk Ceza 
Kanunu tasarısı mevcut ceza ka
nunundan bazı yönleriyle daha 
uyumsuz, anlaşılmaz hükümler 
içermektedir. Muğlak kavram ve 
ifadelerin kullanılması, bazı mad
delerin hak ve özgürlükleri kısıt
laması, ifade ve düşünce özgürlü
ğünün önüne engeller getirmesi, 
devletçi ve otoriter zihniyetin et
kisi, tasarıyla ilgili yoğun eleştiri
lere sebep olmuştur. Özellikle ba
zı hükümler tasarıda kimlerin et
kili olduğu ve eleştirilerin haklı
lığı anlamında bize ipuçları vere
bilir.

Eleştirilen bazı hükümlere kı
saca göz atabiliriz. Örneğin tasa
rının, halkı askerlikten soğutma 
ve askerleri itaatsizliğe teşvik 
başlığı altında düzenlenen 320
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ve 321’nci maddeleri hukukun 
genel ilkeleriyle ters düşmekte
dir. Bu hükümlerle genel olarak - 
haksızlık durumu söz konusu olsa 
dahi- askerlik kurumunun ve as
kerlik görevinin her yönüyle tar
tışılması yasaklanmaktadır. Böy- 
lece askerlik sistemindeki yanlış 
uygulamalar eleştirilemeyecek, 
hatta söz ve düşünceler kanunla
ra karşı itaatsizlik olarak değer
lendirilecektir.

Tasarının 223’üncü maddesi 
ile yapılan düzenleme mevcut 
kanunun da gerisinde kalmıştır. 
fiapka, Türk harfleri ve giyilmesi 
yasak kisvelere ilişkin düzenle
melere aykırı hareketi cezalandı
ran 223’üncü madde 3 aydan 1 
yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 
Daha önce de ‘başörtüsünde’ ol
duğu gibi muğlak ifadeleri içeren 
bu hükmün istenildiği gibi yo
rumlanması söz konusu olacaktır. 
Özellikle başörtüsü yasakçılarına 
bu durum zemin hazırlayacaktır.

M evcut Türk Ceza Kanu
n u n u n  146’ncı maddesi 
TBMM’yi ortadan kaldırmaya, 
Anayasanın öngördüğü düzeni 
değiştirmeye, TBMM’nin görevi
ni kısmen veya tamamen yapma
sını ‘cebren’ engellemeye teşeb
büs edenlere ceza öngörüyordu. 
Tasarının Yasama organına karşı 
suç başlığı altındaki 311 ve 
313’üncü maddeleri ile yapılan 
düzenlemede, ‘cebir’in yanı sıra 
‘tehdit’ de ceza için yeterli görü
lüyor. Tehdit gibi muğlak, belir
siz bir kavramla getirilen hüküm 
neredeyse bir tuzak gibi herkese 
karşı kullanılabilecektir.

Yine Mevcut Türk Ceza Ka- 
nunu’nun 159’uncu maddesi bi
lindiği gibi daha önce de demok
ratikleşme adı altında değiştiril
mişti. Onun yerine gelen Türklü
ğü, Cumhuriyeti, Devletin ku
rum ve organlarını aşağılama 
başlığı altındaki 303’üncü m ad
de de son anda değişikliğe uğra

mış ve 4’üncü fıkra çıkarılmıştı. 
4’üncü fıkrada ‘sadece eleştirmek 
maksadıyla yapılan düşünce açık
lamalarının cezayı gerektirmeye
ceği’ belirtilmişti. 4’üncü fıkra
nın kaldırılmasında meclis ve 
hükümetin kendilerini korumak 
içgüdüsüyle hareket ettikleri şek
linde değerlendirilmeler yapıl
mıştır. Sonuç olarak düşünce ve 
ifade özgürlüğünün önüne bir en
gel daha koyulmuş olduğu söyle
nebilir. Böylece kasıt aranmaksı
zın düşüncelerini açıklayanlar 
cezalandırılacaktır.

Görev sırasında din hizmetle
rini kötüye kullanma, şapka, 
Türk harfleri ve giyilmesi yasak 
kisveler, kanuna aykırı eğitim, 
Türklüğü, Cumhuriyeti, Devle
tin kurum ve organlarını aşağıla
ma, temel milli yararlara karşı 
hareket, Anayasayı ihlal, Yasama 
organına karşı suç, halkı asker
likten soğutma, askerleri itaatsiz
liğe teşvik gibi başlıklar altında 
düzenlenen hükümlerle bazı ce
zalar ağırlaştırılmakta, yeni suç 
tipleri ve cezalar ihdas edilmek
tedir. Buradaki örnekler daha da 
çoğaltılabilir.

Türk Ceza Kanunu Tasarısıy
la ilgili TBMM Adalet Alt Ko
misyonunun çalışmaları tamam
lanmıştır. Meclis erken toplana
rak görüşmelere başlayacak ve ta
sarı son halini alacaktır. Bu sü
reçte tüm eleştiri ve önerilerin 
dikkate alındığı, toplantılar so
nucunda kabul edilen maddele
rin kamuoyuna duyurulduğu dile 
getirilmişti. Çalışmalara, Yargı
tay’ın, Barolar Birliği’nin, Adalet 
Bakan(lığ)ının, Üniversitelerin, 
sivil toplum örgütlerinin, çeşitli 
kuruluşların, vatandaşların katıl
dığı hatta görüşlerinin dikkate 
alındığı hep söylenmiştir. Bunla
rın ne kadar doğru olduğunu za
man bize gösterecektir. Tasarı 
günümüze kadar hep farklı şekil
lerle önümüze sürülmüştür. Ayı

rıcı özelliği ‘Müslüman’ olan bu 
toplumun beslendiği kaynaklar 
yine gözardı edilmiştir. Toplu
mun ceza adaletinden beklentisi
ni, isteğini kendi yollarıyla sapta
maya çalışan malum ideoloji, her 
zaman olduğu gibi halkı hiçe sa
yarak bilinen söylemlerinden 
öteye geç(e)memiştir.

Bu konuyla ilgili olarak eksik 
kalan bazı açılımların yapılma
sında yarar vardır. Türk Ceza Ka
nunu örneğinde olduğu gibi sü
rekli bir sistemin parçası olan un
surları tartışıyor ve bazı noktalar
da tıkanıyoruz. Aslında tartışıl
ması gereken bizim ceza adalet 
sistemimizdir. Ceza adalet siste
mi, ceza mevzuatından başlaya
rak uygulayıcı konumunda bulu
nan kolluk, mahkeme, savcılık, 
infaz kurumları, jandarma gibi 
hepsinin oluşturduğu bir bütün
dür. Bu sistem, birbirinden ba
ğımsız ama etkileşim içerisinde 
bulunan bir çok süjeden oluşur. 
Bu sebeple sadece kanunların ve 
tasarıların tartışılması kanımca 
yetersizdir. Özellikle bu sistem 
içerisinde uygulayıcıların fonksi
yonu önemlidir ama ülkemizde, 
uygulamayı ve uygulayıcıları iyi
leştirmeye daha ihtiyaç olduğu 
sürekli gözardı edilmektedir. Hu
kuk sistemimizin bu krizden kur
tulabilmesi için, hiç zaman kay
betmeden ikna edici adımlar atıl
malıdır.

Yasaların olması anlaşmazlık
ları kendiliğinden çözmemekte- 
dir. Hukukun üstünlüğü ve yay
gınlaşması için yasaları uygula
yan, beslendiği kaynağı iyi bilen 
ve tahlil edebilen, değerlerine sa
hip çıkan, nitelikli hukukçuların 
yetiştirilmesi zorunludur. Başta 
hakimler olmak üzere adalet sis
teminin çarklarını döndürenler 
ülkemizde olduğu gibi geleneksel 
hale gelmiş, hukuka, ahlaka aykı
rı özelliklerinden ve önyargıla
rından kurtulmalıdır. ■
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T ürkiye’de yabancıların 
mülk edinmesini kolay
laştıran 4916 sayılı “Çe

şitli Kanunlarda ve Maliye Ba- 
kanlığı’nın Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında KHK’de Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun’’ 
uygulamaya girdiği 19 Temmuz 
2003’ten sonra başta Yahudiler 
olmak üzere çeşitli ülkelerden 
yabancılar, ülkemizde parsel par
sel toprak satın alıyor.

08/08/2004 tarihli Vakit Ga
zetesi “İsrail Parsel Parsel G A P’ı 
Ele Geçiriyor” başlıklı haberinde 
konuya şöyle dikkat çekiyor:

Yasadan önce 200 bin dö
nüm araziyi kiralayan Yahudiler, 
yasanın çıkmasıyla birlikte tam 
450 bin dönüm araziyi satın aldı. 
Üstelik satın alınan bu arazilerin 
tapu kayıtlarının da gizli olduğu 
ifade ediliyor. Yunanlılar, Ingi- 
lizler, Almanlar, Fransızlar, Hol
landalılar da Ege ve Akdeniz kı
yılarında adeta gayrimenkul 
edinme yarışına girdi.

Yahudilerin bu kadar kolay 
toprak satın alması, 19 Temmuz 
2003’te çıkartılan Yabancıların 
Mülk Edinmesine imkân Sağla
yan Yasaya dayandırılıyor.

Şanlıurfa eski Belediye Baş
kanı Ahm et Bahçıvan, Yahudi- 
lerin KOÇ-ATA Grubu ile böl
geye yatırım yaptıklarını belirte
rek, “Tepkilerden çekindikleri 
için daha çok gayri resmi yön
temlere başvurup Türkiye’deki 
uzantıları vasıtasıyla toprak sa
tın alıyorlar” dedi.

Bahçıvan, yabancıların top
rak satın almalarıyla ilgili yasa 
çıkmasına rağmen İsrailliler’in 
gelecek tepkilerden çekindikle
rini ve bu nedenle Türkiye’deki 
uzantılarına toprak satın aldır
dıklarını kaydetti.

İSRAİL’İN GİZLİ TEZGAHI

HACI KAYA

“Amaç: Büyük İsrail Projesi”

Filistin’de toprak satın alıp böl
geyi yavaş yavaş ele geçiren Isra- 
illiler’in GAP bölgesini de bu 
şekilde ele geçireceklerine dik
kat çeken A h
met Bahçı
van, şunları 
söyledi: “Bu
topraklar, on
lar için vade- 
dilmiş toprak
lardır, gerçek 
amaçları da 
budur. O nla
rın politikaları uzun süreçlidir. 
Filistin’e nasıl girdilerse buraya 
da yavaş yavaş ele geçirmek isti
yorlar. Yahudiler, Büyük İsrail 
Projesi’nin bir parçası olarak bu
radaki toprakları satın alıyor. 
Yahudiler, bölgenin önde gelen 
çiftçilerinin, iş adamlarının 
sempatisini kazanmak istiyor. Bu 
amaçla, iş adamlarını, çiftçileri 
İsrail’e davet ediyorlar. Kendi 
ülkelerinde tarım teknolojisini 
gösteriyorlar. Ancak asıl hesap
ları kendilerini müslümanlara 
kabul ettirmek.”

“İlgi Duyan Y abancılar”

Türkiye’de satılan sadece GAP 
bölgesi toprakları değil, turistik 
kıyı kesimlerinde de gayrimen-

kuller parsel parsel satılıyor. 
Gayrimenkul satın alan yaban
cılarda ilk sırayı Yunanlılar ve 
Almanlar alıyor. Bunları İngiliz- 
ler, İsrailliler ve Araplar takip 
ediyor. İrlanda, Danimarka, Fin

landiya, Belçika, Norveç gibi ül
kelerin de 1 yılda gözle görülür 
bir biçimde Türkiye’de mülk 
edindikleri belirlendi. Gayri
menkul alan yabancıların özel
likle Ege, Marmara ve Akdeniz 
kıyı kesimlerini tercih ediyor. 
Türkiye’de gayrimenkulü olan 
yabancıların üçte birini (yüzde 
33.4) Yunanlılar oluşturuyor. 
Halen Türkiye’de 14 bin 459 
Yunan vatandaşının 12 bin 557 
taşınmazı bulunuyor. 10 bin 827 
adet gayrımenkule sahip 11 bin 
750 Alman vatandaşı ise Türki
ye’de mülk ediniminde Yunanlı
ları izliyor. Üçüncü sırada Suri
yeliler yer alırken, Türkiye’de 
mülkü bulunun yabancılar liste
sinde İngilizler üst sıralarda yer 
alıyor. 5 bin 258 İngiliz’in 4 bin
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SUDAN’A DARFUR 
KUŞATMASI

AHMET EMİN DAĞ

101 taşınmazı bulunuyor. Ya
bancılar özellikle sahil kesimle
rini tercih ediyor. En gözde iller 
ise Antalya, Muğla, Aydın ve 
Balıkesir. Fransızlar, Nevşehir’e 
büyük ilgi gösterirken, Uçhisar 
İlçesi’ndeki Tekelli Mahallesi’ni 
adeta satın aldıkları ortaya çıktı. 
Mülk Edinme Yasası, yabancıla
rın Türkiye topraklarını turizm 
bahanesiyle parsel parsel aldıkla
rının en çarpıcı örneğini ise 
Fransızlar’ın Uçhisar İlçesi’nde
ki Tekelli Mahallesi’nde satın 
aldıkları binalarla burayı, “Fran
sız Köyü” haline getirmeleri ol
du!

“Köy Arazilerine de 
Göz D iktiler”

Sahil kesimlerinde gayrimenkul 
alan yabancılar, bununla yetin
mediler. Köy arazilerini de satın 
almaya başladılar. Yabancıların 
köy arazisi olarak tercih ettiği il
ler Antalya, Muğla, Balıkesir ve 
Aydın. Yabancıların, sahil ke
narlarında en fazla ilgi gösterdik
leri yerler de Alanya, Fethiye, 
Datça, Ölüdeniz, Marmaris, 
Bodrum, Göcek ve Didim. Bele
diye başkanları, yabancıların ta
rım arazileri ile büyük dönümler 
halinde arsa satın almasına karşı 
çıkıyor. Başkanlar, hükümeti bu 
konuda uyarırken, köylerdeki ta
rım arazilerinin yabancılara sa
tılmasını büyük bir tehlike ola
rak nitelendiriyorlar. Belediye 
başkanları, yabancıların köyler
deki arazi alımına devam etme
leri halinde, önümüzdeki bir kaç 
yıl sonra Türk tarımının yaban
cılar tarafından ele geçirileceği 
uyarısını yaptılar. ■

S udan’da güneydeki ayrılık
çı Hıristiyanlarla 21 yıllık 
iç savaşı sona erdiren ateş

kes anlaşması 2002 yılında imza
landığında ülkede sağlanacak hu
zur ortamı sayesinde büyük bir 
kalkınma döneminin başlayacağı 
hayalleri kuruluyordu. Söz konu
su ateşkes ve barış süreci, ülkede
ki seferberlik havasını sona erdi
recek, bulunan petrol sayesinde 
katlanan gelirlerle birlikte Su
dan, bölgenin en önemli ekono
mik atılımlarından birini gerçek
leştirecekti. Sudan, güneydeki 
Ayrılıkçı Hıristiyanlarla altı yıllık 
bir geçiş dönemi ardından bölge
de bağımsızlık referandumu yapıl
ması konusunda anlaşmıştı. Bu
nun Sudan açısından anlamı 21 
yıldır başını ağrıtan bir sorundan 
istemeden de olsa parçalanarak 
kurtulmaktı.

Ama Sudan’ın belki de fazla 
hesap etmediği yeni bir sorun bu 
kez batı eyaletlerinde patlak ver
di. Güneyin bağımsızlık elde etti
ğini müjdeleyen anlaşmadan bir
kaç ay sonra 2003 yılı başlarında 
bu kez Sudan’ın batı eyaleti Dar- 
fur’da isyan başladı.

Darfur Neresi?

Darfur eyaleti, Sudan’ın devasa 
çöl ve çorak arazilerinin batı kesi
minde 510 kilometrekare toplam

alanı bulunan altı milyon nüfuslu 
bir bölgedir. İdari olarak üç ayrı 
bölgeye (Kuzey, Orta ve Güney 
Darfur) ayrılmış olan Darfur eya
letinde nüfusun tamamı Sünni 
Müslümandır.

Darfur’da Çatışan M uhalif 
Silahlı Hareketler:
1- Sudan Kurtuluş Ordusu (Arb; 

Ceyşu Tahriri Sudan, îng; Su
dan Liberation Army =SLA)

2- Adalet ve Eşitlik Hareketi 
(Arb; Hareketü’l-Adale ve’l- 
Musavat, îng; Justice and 
Equality Movement =JEM)

3- Federal İttifak Partisi (Arb; 
Hizbu’t-Tahalüf el-Federa- 
li=HTF)
Önemli bir kısmı Islami akım

lardan ayrılma olan yukarıdaki 
Darfur gruplarının kimi etnik, ki
mi fikri kimi de bölgesel gerekçe
lerle kendilerini farklı çizgilere 
getirmişlerdir. Sudan’daki Islami 
hareketin terkibinden ve sosyal 
tabanından kaynaklanan bu so
runlar, başlardaki İslam kardeşliği 
vurgusunun zaman içinde zayıfla
yarak yerini etnik, kabilevi ve 
bölgesel bağlara bırakmasından 
doğmuştur.

Yine aynı şekilde Güney Su
dan’daki ayrılıkçı Hıristiyan ha
reketi Sudan Halk Kurtuluş Or
dusu (Sudan People Liberation 
Army=SPLA) ile yukarıdaki ha
reketlerin hemen tümü arasında 
belli oranda bir irtibat ve farklı 
düzeylerde işbirliği olduğu bilin
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mektedir. Merkezi hükümetin za
yıflatılması konusunda işbirliği 
yapan tüm bu gruplar, farklı gün
demleri olmakla birlikte bu ortak 
hedefte buluşabilmişlerdir.

Olayların başlangıcı

2003 yılı başlarında SLA ve 
JEM’e mensup bir grup isyancı, 
hükümete ait büro ve kurumlara 
saldırdı.

İsyancıların başlıca iki gerek
çesi vardı:

1- Merkezi hükümet bölgeyi 
ihmal ediyor ve bölgede sosyo
ekonomik göstergelerin kötüleş
mesine karşı önlemler almıyor.

2- Mevcut Hartum hükümeti, 
Araplar ile bölgedeki Afrika ka
bileleri arasında ayrımcılık yapa
rak, iki taraf da Müslüman olduğu 
halde Afrika kabilelerine ikinci 
sınıf vatandaş muamelesi yapılı
yor.

Bölgenin gündeme gelmesine 
yol açan çatışmalar üç farklı ek
sende gelişti. Birincisi resmi hü
kümet güçleri ile isyancılar ara
sında; ikincisi hükümet yanlısı 
Cancevid milisleri ile Afrika yer
lisi sivil halk arasında; üçüncüsü 
de bölgedeki silahlı grupların 
(Cancevid milisleri ve isyancılar) 
kendi arasında. Hangi aktörler 
arasında olursa olsun değişmez bir 
sonuç varsa o da; yaşanan çatış
malarda en fazla mağdur olan ta
rafın Müslüman sivil unsurlar ol
duğudur.

2003 yılı Nisan ayında Dar- 
fur’un başkenti el-Feşer havaala
nına saldıran SLA militanları 
çok sayıda uçağı tahrip ederek, 
hükümete milyonlarca dolarlık 
zarar verdi.

Çatışmaların diğer yoğunlaş
tığı yer ise Nube dağları ve Yuka
rı Nil’in batı kesimleri oldu. Böl
gedeki tüm hükümet binaları sal
dırıların hedefi oldu. Bu bölgede 
hükümet 1990’lı yılların başın

ABD-İsrail-İngiliz oyunuyla Darfur bölgesi Sudan’dan koparılmak isteniyor

dan itibaren yerel kabilelerin 
ayaklanmaları ile uğraşmaktaydı. 
Ama, boyutları ve yıkımı bakı
mından hiçbir zaman bu boyutta 
bir kriz olmamıştı.

Olayların ayaklanma biçimi
ne dönüşmesi, Sudan yönetimini 
askeri önlemlere ağırlık vermeye 
itti. Bölgede insani bir sorun ol
duğuna kuşku yoktu. Ancak 
ayaklanan grupların Batılı ülke
lerle geliştirmiş olduğu ilişki, 
Hartum yönetiminin bu gruplara 
kuşkuyla bakmasında belirleyici 
oldu. Bundan dolayı Beşir yöneti
mi, Darfur’daki kabile isyanları
nın daha önceki yıllarda yaşanan 
isyanlardan farklı hedefler güttü
ğüne inanmaktaydı. Bu gruplara 
ait bildirilerde sorunun insani bo
yutundan ziyade Darfur’daki so
runa çözüm yolunun Sudan’dan 
ayrılma ya da ayrıcalıklı federas
yon olarak gösterilmesi merkezi 
hükümetin savunma reflekslerini 
harekete geçirmiştir.

Bu nedenle hükümet resmi 
güçlerinin yetersiz kaldığı bölge
lerde Cancevidler silahlandırıla
rak, isyancı kabililer üzerine sal- 
dırtıldı. 2004 yılı başlarına kadar 
içten içe yaşanan bu olaylar, be
şeri kayıpların dikkat çekici bo
yutlara ulaşması üzerine dünya
nın gündemine girmeye başladı. 
Sudan yönetimi krizin başladığı

günden bu yana sorunun daha 
çok asayiş yönüyle ilgilenip gü
venlik problemi olarak gördüğün
den, yaşanan insani dıramın oluş
masında pay sahibi oldu. İsyancı 
kabililer de ortada varolduğunu 
söyledikleri ayrımcılığı doğrudan 
hükümetle görüşmek yerine si
lahla çözümlemeye kalktıkları 
için yaşanan beşeri kayıpların su
çuna ortak olmuşlardır.

Beşeri Kayıplar

Yaşanan çatışmalardaki ölü ve 
mülteci sayılarına ilişkin rakam
lar birbirinden oldukça farklılık 
arz ediyor. Ölü sayısı konusunda 
3 bin ile 50 bin arasında değişen 
birbirinden farklı tahminler yapı
lırken, yerinden edilen ya da 
mülteci konumuna düşen siville
re ilişkin olarak da 600 bin ile 1 
milyon 200 bin arasında değişen 
rakamlar telaffuz edilmektedir. 
Sayı ne olursa olsun olayların bü
yük bir sivil felakete dönüştüğüne 
kuşku yok. Ancak söz konusu ka
yıpların üstü örtülü biçimde ta
rafların işine geldiğini söylemek 
de mümkün. Batılılar ve isyancı 
gruplar, bu kayıpları Sudan üze
rindeki baskılarını artırmak için 
fırsata dönüştürürken, Sudan yö
netimi de diğer eyaletlere gözdağı 
olduğuna inanmaktadır. Böylece
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kayıplar sebebiyle Sudan üzerin
deki uluslar arası baskılar giderek 
yoğunlaşırken, oluşan ortam, de
ğişik ülkelerin farklı gayelerle söz 
konusu sorunu kullanmalarına 
uygun zemin oluşturmaktadır.

ABD ve Batıkların tutumu

Hemen bütün araştırmacıların 
üzerinde ittifak ettiği bir konu 
varsa o da; Batılı ülkelerin Dar- 
fur’daki soruna yaklaşımlarının 
iyi niyetten ve çözüm aramaktan 
uzak olduğudur. Darfur’u ve Dar- 
furluları korumaktan öte, Su
dan’ın sınırlarını yeniden çizme
ye ve güneyde yeni doğmakta 
olan Hıristiyan devleti güçlendir
meye dönük kapsamlı stratejile
rin bir parçası olduğu izlenimi 
güçlüdür. Bu yönüyle Batılı ülke
lerin “insani felaket” sloganları 
sahte gözyaşları sorunun çözü
münden ziyade, kronikleşmesine 
sebep olmuştur. BM Güvenlik 
Konseyi’nde 30 Temmuz 2004 ta
rihinde alınan kararın ABD’nin 
Sudan’a yönelik stratejik hedefle
ri ile örtüştüğü ortadadır. ABD, 
söz konusu yasal (!) süreç sayesin
de Irak’a karşı uyguladığı benzer 
izolasyon ve ambargo politikala
rını Sudan’a da uygulayarak bu 
ülkeyi ileride kolay yutulur bir 
lokmaya dönüştürmeye çalıştığı 
izlenimi vermektedir. Nitekim 
barış konusunda önemli bir adım 
olarak lanse edilen BM kararı 
ciddi çelişkiler barındırmaktadır:

1- Sudan’a bölgedeki çatışma
ları durdurma ve Cancevid milis
lerini silahsızlandırma konusunda
30 günlük süre verilmesi sanki 
olayların tek sorumlusunun Su
dan hükümeti olduğunu ima et
mektedir. Oysa çatışmalar ilk de
fa ayrılıkçı Afrikalı gerillaların 
Mürre dağından organizeli biçim
de saldırılarıyla başlamıştı. Sudan 
hükümetine Arap milisleri dur
durması baskısı yapılırken, Afri
kalı milislere en ufak bir işaret

yapılmamış olması, çatışmaların 
tek yanlı olarak sürdürülmesinin 
istendiğini gösteriyor.

2- Sudan, çatışmaları durdu
ramaması halinde (ki bu müm
kün görünmüyor) baskılar devam 
edecek ve uluslar arası toplum
dan tamamen izole edilecektir.

3- Sudan’dan silahları topla
ması istenirken, komşu ülkeler ve 
Batılı silah tacirlerinin bölgeye 
dönük silah kaçakçılığının dur
durulmasına yönelik hiçbir giri
şim başlatılmaması, bölgenin as
lında tam bir silah pazarı olduğu
nu bilen Batıkların iki yüzlülüğü 
olarak görülmelidir.

4- Sudan’ın giderek izole edil
mesi, mevcut yönetimi daha da 
radikalleştirecek ve çatışmaları 
değişik boyutlara taşıyacaktır. Yi
ne uluslar arası güç adı altında 
Ingiliz ya da ABD askerlerinin 
Darfur’a yerleşmesi gerilimi tır
mandıracak ve Darfur’un kopuşu
nu hızlandıracaktır.

5- Batılılar, tıpkı Irak’m işgal 
sürecinde olduğu gibi, tek yanlı 
kararlarla sonunda bölgenin işgali
ni getirecek bir politika izliyorlar.

Batılıların hedefleri

Yukarıdaki amaçlara ilave olarak 
genel anlamda Batıkların Darfur 
sorunundaki tutumları şu amaçla
rı akla getirmektedir:

1- Yıllarca süren kargaşa bo
yunca ayrılıkçılara lojistik destek 
vererek güney eyaletlerini kopar
mayı başaran Batılılar, ülkenin 
Batı kesimini de kopararak Su
dan’ı parçalamak istiyor.

2- İslamlaşma sürecine sekte 
vurularak yönetimin zayıflatılması 
ve Batının çıkarlarına tehdit oluş
turmayan bir yönetim getirilmesi.

3- Batılılar için köktenci dü
şüncenin kaynağı olarak görülen 
Arap dünyasının Afrika içlerin
den kenar bölgelere itilmesi.

4- Güney Sudan’da beş yıl 
sonra kurulacak olan Hıristiyan

devletin lojistik olarak güçlendi
rilmesi, pazarlık şansının yüksel
tilmesi.

5- Diğer Arap ülkelerine, Ba- 
tılılara karşı politikalarında göz
dağı vermek.

6- Sudan’daki İslamcı yöneliş 
sebebiyle bölgeyi merkez edinen 
birçok Islami cemiyet ve kurulu
şun Afrika’ya yönelik çalışmaları
nı zayıflatmak. Bu çerçevede Isla- 
mi örgütlerin önünü keserek mis
yonerlerin işini kolaylaştırmak.

7- İslam aleminin güneybatı 
ucunun kuşatılması.

İsrail’in Rolü

Darfur’daki olaylarda, bölgedeki 
müttefikleri aracılığı ile İsrail’in 
de önemli oranda rolü olduğu 
gözlenmektedir. Sudan’ın yıpra
tılmasını Eritre ve Kenya gibi 
müttefiklerinin güçlenmesi için 
önemli bir adım olarak gören İs
rail, bölgedeki bazı hareketlerle 
doğrudan doğruya görüşmeler yü
rütmektedir. Örneğin, Federal İt
tifak Partisi siyasi büro üyesi yedi 
üst düzey yöneticinin, Başkan 
Yardımcısı Şerif Harir’in, İsrailli
ler ile Darfur’daki silahlı grupları 
bir araya getiren ve Eritre tarafın
dan düzenlenen toplantıya katıl
masını protesto ederek partiden
2004 yılı Ocak ayında ayrıldıkla
rını açıklamışlardı. Bu üyelerden 
biri olan Sadık Harun’un verdiği 
bilgilere göre, söz konusu toplan
tıda Eritre üzerinden bazı İsrail si
lahlarının Darfur’daki isyancılara 
ulaştırılması konuşulmuştu. Yine 
bölgede İsrail uydusu bir ülke ol
ması, Arap aleminin kuşatılması, 
Nil’deki su kaynaklarına yakınla
şarak hakim olma ve Mısır’ın sı
kıştırılması gibi eskiden beri uy
gulanan temel politikalarda işlev
sel bir rol oynayacaktır. ■

A . Emin Dağ’ın İHH Darfur 
Raporundan kısaltılmıştır.
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İSLAM, MÜSLÜMANLAR VE BATI
Kutuplaşmadan Karşılıklı Birbirini Anlamaya*

NASR EBU ZEYD
Ç ev: Hacı K A Y A

F ransız başbakanının, 16 Aralık 2003’te Ya
hudi kippası, büyük haç ve Müslüman ba
yanların başörtüsü gibi dini sembollerin 

Fransız milli okullarında takılmasının yasaklan
masıyla ilgili yeni bir kanunun çıkarılması gerekti
ğini bildirmesinden itibaren, başta Arap dünyası 
olmak üzere İslam dünyasının her yerinde meyda
na gelen tepki, 18.yüzyılın sonu 19.yüzyılın başla
rından itibaren İslam dünyası ile Batı dünyası ara
sındaki ilişkiyi gölgeleyen polemiğe dayalı ateşli 
bir tartışma, münazara modeli sunuyor. Fransa ba
kış açısından buradaki problem, dini semboller 
halk okullarında teşhir edildiği takdirde muhtemel 
bölücülük tehdidine karşı Fransız toplumunun la
ik temellerini koruma problemidir. Halk tarafın
dan paylaşılan okullarda dini semboller, öğrencile
ri dini bağlantılarına göre bir ayırıma tabi tutabi
lir. Bu da Fransız vatandaşlarının milli kimlikleri
ne ciddi bir tehdide neden olmaktadır. Fransız 
milli kimliğini korumak ve dini sembollerin en
tegrasyon sürecini artırmak için dini sembollerin 
halk okullarında teşhir edilmesi yasaklanabilir.

İslam dünyası açısından, Fransız başbakanın 
bildirisine vermiş oldukları tepkilerde ulema tara
fından da tanımlandığı gibi, Yahudi kippası ve haç 
gibi olmayan başörtüsü, dini bir sembol değildir; o 
daha ziyade Allah ve Peygamberi tarafından emre
dilen zorunlu dini bir vecibedir. Eğer Müslüman 
bir bayan başörtüsü takmazsa o, günahkar ve ilahi 
emre asi sayılır ve ahirette cezalandırılır. Müslü
man kızların kanunla başörtüsü takmalarının ya
saklanması, İslam’a karşı Batı düşmanlığını ve 
Müslümanlara karşı ayırımcılığı göstermektedir.

Konuyla ilgili günlük Arap gazetelerinde ya
yımlanan bütün yazılar takip edildiğinde, bazı 
Arap uydu yayınlarında problemle ilgili birkaç tar
tışma programı izlendiğinde onlardan herhangi bi
risi çok kolay bir şekilde şu izlenimi vermektedir
ler: Fransızların tavrı, sadece Fransa’daki değil bü
tün İslam dünyasındaki Müslüman kimliğine ve 
bütün ümmete karşı da katı bir tehdit sergilemek
tedir.

Mısır’da, Sünni dünyada en eski ve en etkili 
Ezher Üniversitesi’nin rektörü, Fransız içişleri ba
kanıyla yaptığı görüşmenin ardından gergin hava
yı hafifletmeye çalıştı. Görüşmenin ardından Ez
her rektörü, basın toplantısında kendi beyanatına 
yer verdi. Öncelikle, İslam’ın, hakların gerekli şa
hıslara, gruplara, milletlere verilmesi anlamına ge
len hukuk üzerine temellendirilmiş olduğunu dek
lare etti. Ardından, açık bir şekilde başörtüsünün 
her bir Müslüman bayan için dini bir vecibe oldu
ğu gerçeğini telaffuz etti. Üçüncü olarak, her dev
letin kendi siyasi ideolojisi doğrultusunda kanun
lar yapmak için bir hukukunun bulunduğunu ve o 
ülkelerdeki Müslüman vatandaşların vazifesinin 
de söz konusu hukuka uymak olduğunu, dolayısıy
la Fransa’daki Müslüman bayan öğrencilerin, halk 
okullarında başörtüsü giyimini yasaklama konu
sundaki kanuna uymaları gerektiğini ifade etti. Bu 
izin/ruhsat Kur’ân’dan(2/173) çıkarılmış bir sonuç 
olarak zorunluluk prensibiyle temellendiriliyordu 
ve böylece haklar herkese verilmiş olacaktı.

Şeyh (resmi ünvanı “Büyük imam”), bir taraf
tan Fransız hükümetine kendi toplumunu organi
ze hakkını teslim etmek, diğer taraftan Fransız
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Müslüman bayanlara, kendi statüleri için zorunlu
luk prensibini uygulamak şeklinde bir çıkış yolu 
sunan ılımlı duruşunun kurbanı oldu. Arap dünya
sındaki ulemanın büyük çoğunluğu Şeyh’in bu gö
rüşünü kınadı, bazıları da daha ileri giderek Büyük 
İmam’ın dinden çıktığına hükmetti.

Fransız otoritesi açısından sorun, devletin laik 
yapısını muhafaza etmekse, Müslümanlar için de 
sorun/endişe, öncelikle, Fransız Müslüman vatan
daşlarının Islami kimliklerini muhafaza etmek, 
ikincisi ve aslında daha da önemlisi dini ideoloji
nin karşısında olmak istediği gözlenen laikliğe kar
şı İslam’ı muhafaza etmek, savunmaktır. Fransız la
ik ideoloji, hakim ve köklü bir biçimde şekillen
miş Müslüman perspektifine göre, başlangıçta kili
senin akla, rasyonaliteye, bilimsel ilerlemeye ve 
aydınlanmaya baskı yapmasına karşı bir protesto 
olarak ortaya çıktı, ancak giderek dini ideolojiye 
karşı olarak gelişim gösterdi. Bu nedenle laiklik, 
İslam’la alakası olmayan bir batı Avrupa gerçeği
dir. Hıristiyanlık, temelde, Allah ile Sezar arasın
da, her birinin hakkını muhafaza etmek suretiyle 
net bir ayırım yaptığına göre, Müslümanlar bura
dan kalkarak İslam’da böyle bir ayırımın olmadığı
nı, siyasetle politikanın içiçe ve aynı şeyler oldu
ğunu ileri sürebilirler. Bu görüş, son olarak Arap
ların C N N ’i olarak bilinen El-Cezire televizyo
nunda 6 Ocak 2004’te yayımlanan “el-itticah 
ale’l-makis”(The Opposite Direction) adlı prog
ramda “hicab” tartışması bağlamında ifade edildi. 
Programa davet edilenlerden biri, yukarıda sözü 
geçen Mısır Ezher Üniversitesi’den bir hocaydı. 
Kendisi ortayol, laiklik karşıtı Islami bir duruş ser
giledi. İkinci davetli, Sorbonne’dan emekli profe
sör Muhammed A rkoun’du. O da liberal Islami 
görüşü temsil etti. İki konuk arasındaki başörtüsü 
tartışması, spesifik konunun ötesine geçip “İslam 
ve Modernite” problemine uzadı. Muhammed Ar- 
koun modernite ve laikliği savunurken, dolayısıy
la da Fransa’nın siyasi kararını anti -Islami tavır 
anlamına gelmeyecek şekilde haklı gösterirken, 
onun rakibi bunun İslam ve Müslümanlara karşı 
Batı düşmanlığının uzun tarihinin bir parçası ol
duğunda ısrar etti. H atta o, kendi argümanını, İs
lam dünyası’nın değişik yerlerindeki aktif Katolik 
ve Protestan misyoner enstitülerini sayarak vurgu
lama yoluna gitti ki, ona göre bunların amacı Müs
lümanları kendi dinlerinden uzaklaştırmaktı. O, 
misyonerler tarafından serbestçe dağıtılan, yayım

lanan ve Incil’i de içine alan bir miktar misyoner 
kitabı ve yine onlara ait bazı radyo ve televizyon 
istasyonları, bir o kadar da onlar tarafından üreti
len teyp ve video kaseti...vb saydı.

Ezher hocasına göre, modernite İslam için bir 
felakettir. Onun görüşüne göre laiklik, kiliseye 
karşı bir mücadeleydi; o, İslam’ın asla çekmediği 
bir hastalığı tedavi etmek için hazırlanmış bir ilaç
tı. Fakat Arkoun gibileri, Ezher hocasının ifadesi
ne göre, kilise ile sivil toplum arasındaki bu müca
deleyi İslam dünyasına ithal etmeye çalışmak ve 
laikliği sadra şifa gibi sunmak amacındadırlar. A r
koun, Islami-heretik görüş içerisinde, başkalarına 
karşı açık olmayı ispat etmek için İslam felsefesi
ne, özellikle Batı’da Averreos olarak bilinen İbn- 
Rüşd’e göndermede bulununca, Ezher hocası, sert 
bir şekilde İslam filozofunu modernizm ve laiklik
le ilişkilendirmesine karşı itirazda bulundu. Bu
nunla birlikte o, “Allah’ın insanları, birbirlerini tanı
maları ve bilmeleri için farklı milletler ve kabileler ola
rak yarattığını” (49/13) zikreden ayetten hareketle, 
medeniyetlerin ve kültürlerin mücadelesinin ya da 
medeniyetler çatışmasının propagandasını yapma
dığını ifade etti. Ayrıca, “insanların farklı renklere 
ve farklı dillere sahip olarak yaratılmış olmalarının A l
lah’ın ayetlerinden bir ayet olduğunu” ifade eden 
ayetten(30/22) de alıntı yaptı. Onun görüşüne gö
re, Müslüman ülkeleri istila eden Batı, bu yolla 
onların ekonomik kaynaklarını sömürdü ve kül
türlerini kirletti, halen bunu yapmaya da devam 
etmektedir. Böylece bir mücadele paradigmasının 
oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Takdim edilecek sorularla veya getirilecek 
eleştirilerle programa katılma konusunda görüş be
yan edecek olanlara müsaade edilen yayın esnasın
da kanal, “laiklik dinin karşısında mıdır değil mi
dir?” sorusu üzerinde bir elektronik oylama açtı. 
Oylamaya katılanların %11’i laikliği dinin karşıtı 
olarak görmüyorken %89’u laikliğin din-karşıtlığı 
olduğuna inanıyordu.1

Soru şu: Neden genelde İslam dünyası, özelde 
de Arap dünyası, başörtüsü problemini bayanlar 
için Islami kimliğin belkemiği imiş gibi ele alma 
noktasında tuzağa düşürüldü?

Diğer taraftan birisi, “Fransız laikliği, bayağı bir 
sayıyı teşkil eden başörtülü kızları Fransız laik cum
huriyetine ne tür bir tehlike ya da tehdit olarak sun
maktadır?” şeklinde soru sormak için hazırlanmıştı.
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İster dini ister kültürel isterse etnik olsun, sem
boller dünyasına saygısızlık gösteren ve onları kü
çümseyen laikliğin iki versiyonunu ileri sürmek 
daha ilgi çekici olacaktır. Din sahasında son dere
ce çekilmez olurken, niçin o(laiklik) sanatta, ede
biyatta, giyimde ve yiyecekte daha da hoşgörülü
dür. Bu gibi sorular, şayet iki fundamentalizm; laik 
fundamentalizm ve dini fundamentalizm arasında
ki buluşma ve müşterek kavrama noktasını araştı
racaksak, asıl sorulması gereken sorulardır.

Laiklik ve dinin kutuplaşması yeni bir şey de
ğildir; en azından Müslümanlar açısından, sömür
geci Avrupa’nın aydınlanma, rasyonalizm, demok
rasi ve insan haklarını içeren kendi icatlarını Av
rupa’nın dışında kalan dünyaya hükmetmek ve 
onun ekonomik kaynaklarını elde etmek için kul
lanmasının bir devamını ifade eder.

Bu polemiğe dayalı tartışması, 19.yüzyılın baş
larına kadar giden erken bir tarihte başladı.

Ben, yazının başlığına “Müslümanlar(Mus- 
lims)” ifadesini, modern İslami söylemde olduğu 
kadar Batı söyleminde de bulunan uzunca ve iyice 
yerleşmiş olan bir kafa karışıklığını anlatmak için 
kasten koydum. Bu kafa karışıklığı, tuzağa düşürü
cü ve düşürülmüş terimlerle açıklanabilir. Bu has
talığın nedenini analiz edecek olursak problemi 
çözmek için karşılıklı birbirini anlama stratejisini 
teklif konumunda olabiliriz.

İyi bilindiği gibi, modernite, Avrupalı sömür
geci güç tarafından hükmedilme bağlamında İslam 
dünyası için üretilmişti. 19. yüzyılın sonuyla bir
likte İngiltere, Hindistan’ın büyük bir bölümünü 
başarılı bir şekilde kolonize etmişti. Napoleon Bo- 
naparte yönetimindeki Fransa, 1798’de Mısır’ı iş
gal etti. Fransa 1830’da Cezayir’e girdi; 1881’de 
Tunus’u işgal etti. İngiltere ise 1882’de Mısır’a gir
di. Batı’nın sömürü programında İslam dünyası 
boyunca baş göstermiş daha bir çok yolculuklar 
vardı.

Askeri gücün yanısıra, “dünyanın bu parça- 
sı(İslam dünyası) moderniteyi yakalama doğrultu
sunda herhangi bir ilerleme kaydetmemişse, o za
man onun İslam’ı bırakması ve ihmal etmesi ge
rektiği” iddiasını destekleyen bir entelektüel güç 
de vardı. Bu açıklama, Fransız filozofu Ernest Re- 
nan’ı(1832-1892), 1894-1898 yılları arasında dı
şişleri bakanı olarak görev yapan Fransız siyasetçi 
ve tarihçi Gabriel Hanotaux(1853-1944)’u hatır
latmaktadır.2 Renan, İslam ile bilim ve felsefe ara

sında kati bir uyuşmazlık olduğu görüşünü ileri sür
dü. Renan’ın “Averroes e tl’Averroisme” adlı dokto
ra tezinde serdettiği görüşe göre, İslam felsefesi 
başka bir adlandırmayla İslam bilimi (ister İslam 
felsefesi isterse İslam bilimi olarak adlandırılsın 
fark etmez) Yunan’dan sadece bir alıntıdan, akta
rımdan ibarettir. İslam, vahiy üzerine inşa edilmiş 
diğer bütün dini dogmalar gibi, aklın ve özgür dü
şüncenin düşmanıdır.3 Hanotaux da, İslam dünya
sının gerilemesinden İslam’ı sorumlu tuttu. O, bu 
iddiasını İslam ve Hıristiyanlık arasındaki teolojik 
farklılık üzerine temellendirmekteydi. Ona göre, 
Hıristiyanlık’taki tecsim (Allah’ın İsa’nın şahsın
da cisimleşmesi) inancı, Allah ile insan arasında 
bir köprü inşa etme sonucunu doğurmuştur. Bu da 
insanı, herhangi bir determinist dogmadan kurtar
mış, özgürleştirmiştir. Diğer taraftan, İslami salt 
monoteizm/tevhid ise, Allah ile insan arasında in
sana yeterince özgürlük alanı bırakmayan köprüsüz 
uzak bir mesafe(non-bridged distance) yaratmıştır. 
Hanotoux, bu teolojik sebeple, İslam dünyasını ni
teleyen siyasi despotizmi açıklıyordu.4

İslam’a karşı bu acımasız ve katı iddialar karşı
sında, gerek Cemaleddin Afgani(1839-1892) ge
rekse Muhammed Abduh( 1848-1905), Müslü
manların gerilemesinin bizatihi İslam’la değil, ça
ğın Müslümanlarının İslam’ı anlamamalarıyla iliş
kili olduğunu savunarak cevap verdiler. Onlar şu
nu ileri sürdüler: Eğer İslam, tıpkı İslam medeniye
tinin altın çağında olduğu gibi, hakiki anlamda 
anlaşılsa ve doğru bir şekilde izah edilseydi Müslü
manlar, kolay kolay Avrupalı güç tarafından ye
nilgiye uğratılmaz ve hakimiyet altına alınmazlar
dı.

Erken modern Müslüman reformistlerin karşı
sına çıkan temel soru şuydu: İslam modernizm ile 
bağdaşır mı bağdaşmaz mı? Kadın olsun erkek ol
sun, dindar bir Müslüman, kendi Müslüman kim
liğini kaybetmeksizin modern sosyo-politik çevre
de yaşamını sürdürebilir mi? İslam bilim ve felsefe
yi kendi bünyesinde barındırır mı? Ardından, 
uyumluluk, başka bir ifadeyle geleneksel toplumu 
oluşturan ilahi hukuk(şeriat) ve modern milli- 
devleti oluşturan pozitif hukuk arasındaki uyumlu
luk sorusu gelmektedir. Demokrasi, seçim ve par
lamenter yapı gibi modern kurumlar İslam tarafın
dan kabul görür mü ve bunlar, şura, istişare, bir 
grup elit/ulema otoritesi(ehl-i hal ve’l akd) gibi ge
leneksel kurumların yerini doldurabilir mi?

Umran-Eylül •2004 19



ANALİZ

Afgani, İslam dünyasının her tarafında, H in
distan, Iran, Mısır, ve Türkiye’de heyecanlı akti
vizmi akılcı manevrayla birleştirmek suretiyle siya
si ve akılcı olarak emperyal güce karşı şiddetli mü
cadeleye tutuştu. “O, Islami hareketleri temel öz
gürlükler için çalışma ve yabancı kontrolünden 
kurtulup özgürleşmek için mücadele etme nokta
sında destekledi(Mısır ve Iran). O, değişimin kar
şısında duran veya Batılı tecavüzlere karşı yeterli 
direnç göstermeyen Müslüman hükümdarlara sal
dırıda bulundu. H atta siyasi suikast imkanının zi
hinsel planını bile yaptı. Onun en büyük gayesi, 
Şii- Iran dahil bütün İslam ülkelerini Batılı müda
haleyi geri püskürtebilecek ve İslam’ın ihtişamını 
yeniden diriltebilecek tek bir halifelik altında bir
leştirmekti. “Pan-Islamizm” ideası onun hayatının 
büyük tutkusuydu. Bekar olarak yaşadı, yiyecek ve 
giyecekte en azla yetindi.5

Diğer taraftan Abduh, kendi aktivitesini, özel
likle 1882’de Ingiltere’nin Mısır’ı işgaliyle sonuç
lanan Urabi skandalı’na karıştığından dolayı sür
güne gönderildikten sonra düşünce alanında yo
ğunlaştı. Afgani’den son derece etkilenen Abduh, 
klasik rasyonalizm ile modern sosyo-politik düşün
ce arasında bir sentez benimsedi. Bu da, ona Isla- 
mi teolojinin şekillendirilmesi kadar İslam bilimi
nin temel kaynakları Kur’ân ve Sünneti yeniden 
gözden geçirme, dolayısıyla neyin ıslah, neyin ye
nilik ve neyin hareket olarak belirlenmesi fırsatını 
yeniden gözden geçirme imkanı verdi.

Abduh’un yazılarının temelini oluşturan İslam 
ve modern bilim sorunu, ona, sosyal ve entelektü
el hayatın bütün veçhelerinde içtihat kapısını ye
niden açmakla Islami mirası yeniden gözden geçir
mesine olanak sağlamıştır.

ilk defa Afgani ve Abduh tarafından savunu
lan reformasyon hareketi bugünlerde bize Batının 
meydan okumasını aşmak kadar gelenek engelini 
de aşmamızı öngören bir metod, bir yöntem sun
maktadır. Batılı halk sahasında fark edilmese de 
bu hareket hala yaşamakta ve ilerlemeye devam 
etmektedir. Öte yandan Batılı kesim tarafında, 
modernleştirici değerlerini tam olarak gözden ge
çirmek için bir hareket bulunmamaktadır. Ki bu 
değerler, barışçıl ya da yeryüzündeki bütün millet
ler tarafından benimsenmek suretiyle takip edil
mek için ortaya konmuş normlardı. H atta 
1924’ten beri Avrupalı meydan okumaya karşı 
başka bir tepkinin benimsendiği, dinle devlet ara

sında laik ayırımın olduğu Türkiye’nin durumu da 
böyle. Ki Türkiye, AB’ye henüz kabul edilmedi.

Şunu da not etmeye değer: Kemalist hareket, 
birinci dünya savaşından sonra batılı gücün baskı
sı altında halifeliği ilga edince İslam dünyasındaki 
tepki son derece duygusaldı. Bana göre, bu ortak 
tepkinin sebebi, bütün İslam dünyasının sembolik 
halifelikten -ki halifelik o zaman halen sembolik
ti- soyutlanmasıyla çıplak bırakılmış olduğunu his- 
setmesiydi. Halifeliğin kaldırılmasından sadece bir 
yıl önce Kemalistler çok ustaca halifelikle saltana
tı birbirinden ayırdılar ki bu çok radikal seküler bir 
karardı. Bu karar en azından Mısır’da çok sıcak 
karşılandı. Bunun bir nedeni, siyasi otoriteyle dini 
otorite arasındaki geleneksel ayırımdı ve bu ayırım 
batıdaki basmakalıp İslam imajından dolayı hiçbir 
zaman farkedilememiştir. Bana göre bir diğer ne
den, muhtemelen artık halifenin Türklerin siyasi 
lideri değil bütün Müslümanların halifesi olacağı 
yönündeki Mısırlı düşüncedir. Onlar, Osmanlı her 
ne kadar onu simgelemek için gelmiş olsa da haki
ki bir Islami sistemin Türklerin siyasi otoritesiyle 
aynı şey olmadığına inanmaktaydılar. Bu nedenle 
reaksiyon çok normaldi. Fakat halifeliğin bütü
nüyle kaldırılması bütün İslam dünyasının kendi
sini çıplak hissetmesine neden oldu. Ve olayların 
sonraki değişimini anlamak kolaydır: Sistemi sona 
erdirme kararı 1924’te gerçekleşti ve İslam’a karşı 
mücadele etmek için yeni bir entelektüel safha 
başladı.

Bununla birlikte, Abduh’un müritlerinden bi
risi ve Ezher’in önde gelen hocalarından Ali Ab- 
durrazık, halifeliğin ilgasını savundu ve Kurani, 
peygamberi ve genel kabul görmüş Islami söylem
ler ve rivayetlere dayanarak din ve devletin ayırı
mının meşruluğunu ileri sürdü. Onun “İslam ve Si
yasi Otorite Prensipleri”  İslam ve Usul’ül-Hükm, 
Kahire 1925) adlı eseri gerek Arap gerekse İslam 
dünyasında yazarın Ezher’den uzaklaştırılmasına 
yol açan büyük bir yazınsal dedikoduya dönüştü. 
Onun merkezi argümanı, halifeliğin ne Kuran’da 
ne de hadiste ve ne de icma’da herhangi bir teme
le sahip olmadığı yönündeydi. Bu iddiasının her 
bir bölümünü kanıtlamak için çoğunlukla halifeli
ğin zorunluluğunu tesis etme konusunda üç kay
naktan alıntılanmış bir çok parça delille birtakım 
detaylara girmektedir. O haklı olarak şunu ifade 
etti: Kur’ân, hiçbir yerde bizim tarihte tanık oldu
ğumuz belirli siyasi kurum olan halifelikten söz et
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mez... Ne de Peygamber’e atfedilen sözlerden ikna 
edici bir delil çıkarılabilir. Bu konuda son olarak 
icmayı da devre dışı bırakmak için Abdurrazık so
mut tarihi örneklerden çıkardığı hükümle ne 
Hz.Peygamber’in halifelerinin/ashabının ne de 
onları takip edenlerin görüş birliği anlamındaki ic- 
manın, halifelerin işbaşına getirilmesinde herhan
gi bir rol oynamadığını ileri sürdü.6

Şayet Ali Abdurrazık’ın bu görüşü reformist 
düşünce eğiliminin devamını gösterirse, halifeli
ğin kaldırılması oldukça radikal bir Islami hareke
te; 1928’de Mısır’da Hasan el-Benna tarafından 
kurulan “Müslüman Kardeşlenin ortaya çıkmasına 
yol açan karşıt bir tepki yarattı. Müslüman kardeş
ler, Abduh’un talebesi ve Abduh’la birlikte “T ef  
siru’l- Menar”m yazarı olan, Ali Abdurrazık’a kar
şı tartışmaya giren ve hilafetsiz İslam dünyasının 
cahiliyyeye avdet edeceğini göz önünde bulundu
rarak Müslümanların halifesinin dini zorunluluğu- 
na(vücup) vurgu yapan Reşit Rıza’nın düşünce
sinden esinlendi.7 ikinci olarak Rıza, Abduh’un 
aksine yukarıda zikrettiğimiz gibi İslam düşünce 
eğiliminin gerçekleşmiş olanını benimsedi. Rıza 
kendisini, İbn-i Teymiyye ve İbn-i Kayyım8 tara
fından geliştirilen Hanbeli okulunun bir takipçisi 
olarak konumlandırdı. Müslüman Kardeşler birli
ği, ortaya çıkan bütün radikal Islami grupların bir 
organizasyonuydu.

Bir başka örnek İran’ın durumudur. Şii bir dev
let olmasına rağmen, Ayetullah’ın 1979’da çok kı
sa sürede gerçekleşen zaferinde ne islami hilafetin 
yeniden kurulması yoluna gidildi ne de bir imamet 
veya naib-i imamet ikame edildi. Onlar, İran’ın 
uzun tarihi boyunca ilk defa bir cumhuriyete, hal
kın seçimine dayalı cumhuriyete, seçmen meclisi
ne, parlamentoya, başkan ve bakanlar kuruluna, 
siyasi partilere, anayasaya, bir çeşit yüksek mahke
m e y e .  vb yer verdiler.9 Bu durum, Türkiye’nin 
laik yönetimiyle İran’ın Islami cumhuriyeti arasın
daki benzerliği açığa çıkarmamıza imkan vermek
tedir.

Iran reformistlerinin gelenekselcilere karşı za
feri, Mr.Bush’un, İran’ı “şer ekseni ülkeler” arasına 
dahil etmesine kadar çok açıktı ve bir gelecek va
at ediyordu.

fiu anda Batı ve İslam dünyası arasındaki ilişki
de ne kadar bir değişim kaydedilebildi? Batı’nın 
ekonomik ve siyasi çıkarını korumak için İslam 
dünyasına karşı uygulanan baskı hala ne kadar da

ha devam edecek? Ne kadar daha, insanların gele
ceğine karşı zalim siyasi rejimler batı tarafından 
desteklenecek? Sovyet Rusya bloğunun çöküşün
den sonra onun yerine batı düşmanı olarak İs
lam’ın takdim edilmesiyle birlikte Müslümanlara 
karşı Siyasi manipülasyon daha ne kadar sürdürü
lecek? Eğer bir medeniyetler çatışması kaçınılmazsa 
niçin Müslümanlar yıkmak zorunda kalacakları bir 
medeniyetin değerlerini kabul etsinler? Şu bir ger
çek ki, dünya artık küçük bir köye dönüştü, fakat 
bu küçük köyde kuzeydeki zenginlik gitgide daha 
da büyürken, güneydeki fakir yaşam gitgide daha 
da fakirleşmektedir. Modernite, insan hakları, de
mokrasi, sadece imtiyazlılar için. imtiyazlılar için 
ve onların yönetiminde olmasından dolayı da, 
(ezilenlerin) hakkı/hukuku haykırmasından başka 
hiçbir gelişme yok ortada. Bu haykırış içerisinde 
şiddet, İslam’ın bizatihi kendi içinde değil, moder
nite ve onun ilgisi sorununa oturmaktadır. ■

Dipnotlar
* “Initiatives o f  Change in The Hague”nin merkezinde 

Nasr Ebu Zeyd’in vermiş olduğu konferansına uygun 
olarak kaleme alınmıştır. 11 Şubat 2004

1- Bkz : www.aliazeera.net/program s/op direction/artic- 
les/2004/1/1-10-2.htm

2- Bir devlet adamı, diplomat ve  Afrika’da büyük bir Fransa 
kolonyal hareketin yöneticisi ve I.Dünya Savaşı’na sebep 
olan olaylarda önem ini ispatlayan bir Fransa ve  Rus itti
fakını başaran tarihçi. Bir Fransız m illiyetçisi olarak ko
lonyal genişlem eyi denetlem eye atandı. O nun başkanlığı 
sırasında Fransız hakim iyeti Batı Afrika’da, Madgas- 
kar’da, ve Tunus’ta kuruldu; Cezayir’de ise ilerleme kay
dedildi.

3- Bkz: A hm et A m an, Min Zu’m a’el-Islah(Değişimin Ö ncü
lerinden Bazıları) Mısır M illi Kitaplar Organizasyonu, 
Kahire, Yeni baskı 1996, 2, s.40-48

4- Bkz: H anotaux’un makalesinin Arapça çevirisi ve  El- 
Amelü’l-Kamileh(hütün çalışmaları) adlı eserdeki Mu- 
hammed A bduh’un cevabı: yazar: M uhammed Ammara,
Beyrut 1972-1974, cilt.5, s.201

5- I.Goldziher ve  J.Jomier’in  makalesi, İslam ansiklopedisi, 
2.baskı, Brill, Leiden, cilt.11, s.416-417

6- H am it Enauat, Modern İslamic Political Thought (Modern  
Islami-Siyasi Düşünce), M acm illan Basım LTD, Londra, 
1982, s.69-79

7- îbid, s.69-79
8- Cf. Tefsiru’l- Menar (M enar Tefsiri), 2.baskı, kahire, 

1961, 1.cilt, s.211
9- Sadık El-Azm, “Is Islam Secularizable”, basılmamış bir ya

zı olup Malezya’da, Kuala Lampur’da, “Fundemantalizmle 
M ücadele Konferansı : Siyasi ve  ilmi Sıradanlığı Sorgula
ma” adlı programda hazırlanmıştır.
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EĞİTİMİN TEMEL SORUNU: 
YABANCILAŞMIŞ BİR ZİHNİYET -I

YILDIRIM CANOĞLU

M illi Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in; 
Milli Eğitim sisteminde devrim mahiye
tinde köklü değişikliklerin yapılacağını 

açıklaması ile medyada yoğun bir eleştirinin baş
latılması neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleşti. 
Uyuyanlara ‘uyanın’ çağrısı yapıldı. Kimler uyan
dırılmak isteniyor henüz belli değildir. Belki de 
kodlanmış sözcüklerle ilgili kesimlere mesaj gön
derilmiştir. Bu, yeni bir şey olmayıp son 84 yıllık 
süreçte çok sık rastlanan bir durumdur. Dolayısıy
la sürpriz değildir. Sürpriz bunun beklenmemiş ol
masıdır.

Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanının Milli 
eğitim politikalarına yaklaşım tarzı ile Cumhuri
yet tarihi boyunca gelmiş geçmiş hükümetlerin 
Milli eğitim politikalarında insanı eğitmek için 
referans aldığı temel değerlerin neler olduğu ince
lenecektir. Bazı hükümet programlarında eğiti
min bu boyutu ile ilgili herhangi bir şey bulunma
dığından bu hükümet programları dikkate alın
mamıştır.

84 yıllık bir dönemde uygulanan politikaların 
neden isteneni vermediği, Türkiye’yi sürekli geri
lim altında tutan bir sonuç doğurduğu üzerinde 
durulacaktır.

Bir Reform T  eşebbüsü

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin çelik, Milli eğitim 
politikalarında çok ciddi değişiklikler olacağını ve 
eğitim müfredatının yeni bir anlayışla yeniden 
düzenleneceğini ifade etmektedir. Burada biz, ye
ni politikanın teknik boyutu ile değil felsefi, dü
şünsel boyutu ile ilgileneceğimizi ve irdelememizi 
bu çerçevede tutacağımızı öncelikli olarak belirt

meliyiz. Bu kapsamda Bakan, medyaya yansıyan 
şekliyle, özetle şunları söylemektedir:

“Temel Hedef, itaatkar kullar yetiştirmek de
ğil- Mesele şudur: Septik(şüpheci) bir düşünce 
yapısı. Siz insanlara doğmalar yüklerseniz onlar 
peşin kabullerle yola çıkarlar ve sorgulayıcı ol
madıkları zaman da bilimsel gelişme dediğimiz 
şey olmaz... Siz insanlara çok sabit doğrular ve
rip onların dışında bir doğru olmadığı ve onla
ra kafa yormanın da anlamsız olduğu gibi bir 
telkinle öğrenciye yaklaşırsanız bu şuna ben
zer: insanları yemeğe davet ediyorsunuz ve ‘sınır
sız iştahınız olabilir ama mönümüz fikstir’ diyor
sunuz. Mönünün fiks olduğu bir yerde hür işta
hın anlamı olmaz...
Cumhuriyetimizin temel nitelikleri bizim ortak 
paydamız ve bu müfredatta bununla ilgili en 
ufak bir sapma söz konusu değildir... 
Okullarımızda felsefe kademeli bir şekilde kaldı
rıldı. Şimdi felsefeye önem vereceğiz. Bizim eği
timimizin bir de ahlakî boyutu eksik. Öğrettiği
miz bilgiler, kişide davranış moduna, yaşam biçi
mine dönüşmüyor. Onun için etiği eksik olma
yan bir eğitim olması lazım...
Bu dersin(‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’) yeni 
müfredatına göre(özü), ‘learning about religi- 
on’(din hakkında öğrenim) olacak, doğrusu da 
budur. Çünkü ‘learning religion’ (din öğreni
mi) başkadır ve Anayasaya göre mecburi oldu
ğuna göre, Musevi’ye de, Ermeni’ye de, ateiste 
de bu ders verilir...
Amaç, mukayeseli olarak dinleri öğretelim, in
san Budizm nedir bilsin. Aleviliği onun için ila
ve ediyoruz, bunu öğrensin. ‘ Doğru-Yanlış’ 
sorgulaması da yapmadan mukayeseli öğrete-
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lim, hangisi doğru seçimi öğrenciye bırakalım...
Artık öğrencilere sureler de ezberletilmeye
cek... Lüzumsuz ve gereksiz bilgilerden kurtula
cağız...”1'4

Eğer medyaya yansıyan bu ifadeler doğru ise, 
herhangi bir çarpıtmaya tabi tutulmadı ise bakan, 
hem kendi içerisinde tutarlı değildir; hem de ken
di hükümet programı ile tezada düşmektedir. Ba
kanın bu politikası aşağıdaki çerçevede tartışılma
lıdır:

• Sabit doğru diye bir şey olmayacak, her şe- 
ye şüphe ile yaklaşılacak:

Bakan ‘çok sabit doğruların olmadığını’, ‘in
sanlara şüpheciliği aşılamak gerektiğini’, ‘şüphe
nin asıl olduğunu’ söylemektedir. Hiçbir teori, 
hiçbir model doğru kabul ettiği temel varsayımla
rı olmadan kurulmamaktadır. Teoriler, varsayım
lar üzerine kurulmaktadır. Aksi ispatlanana veya 
yeni bir olayı izahta aciz kalana kadar teori doğru 
kabul edilir. Bir de bizim laboratuar ortamına so- 
kamayacağımız, deneye tabi tutamayacağımız ko
nular vardır ki; bunlar din ve felsefenin alanına 
girmektedir. Dinler bu konuda iman etmeyi esas 
alırlar ve bunların neler olduğu üç büyük dinin ki
taplarında çok açık olarak belirtilmektedir. Dola
yısıyla şüpheciliği bu alanlara taşıdığımız zaman, 
ilk öğretim düzeyindeki çocukların kafaları allak 
bullak edilmiş olmayacak mı? Böyle bir yaklaşı
mın sonucunda hiçbir doğrusu olmayan, her şeyi 
şüpheli gören hasta bir zihniyet inşa edilmiş olma
yacak mı? Bakanın bu noktayı bir kez daha düşün
mesinde fayda vardır.

Her şeye şüphe ile bakılacağını söyleyen ba
kan, bir konuyu istisna ederek;

‘Cumhuriyetimizin temel nitelikleri bizim 
ortak paydamız ve bu müfredatta bununla ilgili 
en ufak bir sapma söz konusu değildir’ demekte
dir. ‘Eğer sabit doğru diye bir şey olmayacak ve 
her şeye şüphe ile yaklaşılacak’ hüküm cümlesi 
doğru ise bu son cümle istisna olarak zikredilme
meliydi. Bakanın mantığına göre Cumhuriyetin 
temel niteliklerinden de şüphe edilip tartışılabi- 
linmelidir. Bu açıdan bakan kendi içerisinde tu
tarlı gözükmemektedir.

• Din Öğrenimi yapılmayacak, din ve mez- 
hepler hakkında bilgi verilecek:

Bakan; Din öğrenimi yapmayacaklarını, dinler 
hakkında bilgi vereceklerini, dinleri mukayeseli 
öğreteceklerini, öğretirken de doğru yanlış sorgu-

“Halka rağmen halk için” ; “kanunen ve cebren” eğitim!...

laması yapılmayıp çocuklara tercih yaptırılacağını 
söylemektedir. Bu sözlerin hangi psikolojinin ürü
nü olarak söylendiği bilinmemektedir. Genel bir 
kanuniyet olarak hiçbir inanç, hiçbir düşünce 
ekolü, hiçbir felsefi akım, hiçbir ideoloji ve hiçbir 
din kendisini öğretmeden başkasını öğretmeye 
kalkmaz. Hele bu ilk öğretim düzeyi ile ilgili ise 
durum daha da hassaslaşır. O nun için 28 Şubat 
Postmodern darbesi Din eğitim ve öğretimini 8 
yıllık ilköğretim çağının dışına almaya çalışmıştır. 
Bundan dolayıdır ki Türkiye’deki batılılaşma ha
reketleri, İslam dinine savaş açmış, dini ve dinda
rı tehlikeli düşman olarak görmüştür. Bu ülkenin 
halkı, kendi kanı ile kurtardığı vatan toprağında 
hak alma mücadelesi vermiştir. Bugünkü kaza
nımlar, halkın büyük direnişinin sonucudur. Bir 
çok kez halkın hakları darbelerle gasp edilmiş; ve 
fakat halk, mücadelesini sabırla sürdürmüş, san
dıklarda gereken cevabı vermiştir.

Halkın % 45 oyunu almış bir iktidarın Bakanı, 
hükümetin programına rağmen, ben bu milletin 
evlatlarına dinlerini öğretmeyeceğim dememe
liydi. AKP kendisine verilen reylerdeki mesajı iyi 
okumalıdır. Mesajları gereği gibi okuyamayan ve 
bundan dolayı aldığı reyin hakkını veremeyen si
yasi partilerin durumuna dönüp bakmalarında 
fayda vardır.

Diğer taraftan medyanın büyük bir kısmının 
Batı kültür ve medeniyetinin çürümüş değerleri
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nin propagandasını yaptığını, tek yönlü olarak 
toplumu şartlandırmaya çalıştığını, dini ve milli 
tüm değerleri, ahlakı yıkmaya uğraştığını Bakan 
görmemekte midir? Siz halka dinini, kültürünü, 
medeniyetini, tarihini evde ve okulda öğretmeye
ceksiniz ve insanları donanımsız bir şekilde tek 
yanlı bir propagandanın kollarına atacaksınız. Bu, 
bir milletin kendi kendine intiharı demek değil 
midir.

Bakan şunu demek istiyorsa durum farklıdır; 
laik bir devlet, laikliğin gereği olarak halka her
hangi bir dini öğretemez, bu konuda tarafsız ka
lır. O  taktirde halkın okul dışında kendi çocuk
larına istediği dini öğretmesi serbest kalmalı; 28 
Şubat Postmodern darbesinin getirdiği tüm ka
nuni yasaklamalar kaldırılmalıdır. Bir hükümet, 
bunu yapmadan mevcut yasalar çerçevesinde ka
zanılmış hakları da geri almaya kalkarsa; o taktir
de oturup bir kez daha hükümet hakkında düşün
mek gerekmektedir.

• İlköğretim düzeyinde mezhepleri öğretmek:
Diğer taraftan bakan, D in Kültürü ve A hlak

Bilgisi dersinin içeriği tamamen değiştirilip bütün 
dinler ve mezhepler dersin kapsamına alınacak 
demektedir. Bu bağlamda Alevilik dersin kapsa
mına alınacaktır. Tüm dinlerin ve mezheplerin 
tanıtım ının ilk öğretim düzeyinde tanıtılmaya 
kalkılması, çok büyük bir kafa karışıklığına sebe
biyet vereceği unutulmamalıdır. Mezhepler ve 
dinler, din eğitim ve öğretiminin daha ileri safha
larında müfredata dahil edilmelidir. Pedagojik 
olarak olması gereken budur. Girilmek istenen yol 
çıkmaz bir sokaktır.

• Ezberci eğitim kaldırılacak, sûreler ezber
letilmeyecek:

Bakan ezberci eğitime karşı çıkmaktadır. Hak
lıdır. Ancak ezberci eğitime karşı çıkmak, bir in
sanın namaz kılması, dua yapması için ihtiyacı 
olan sûreleri ezberlemesini engellemeyi gerektir
mez. Ezberlenen 10-15 sûrenin, ezberletilen şiirler 
yanında esamesi bile okunmaz. Bir müzik eğitimi, 
bazı parçaları ezberletmeden yapılmaz. Her mes
lekte temel bazı yasalar vardır; onlar ezberlenme
den olmaz. Eczacı veya doktor, ilaç isimlerini, 
hastalık isimlerini ezberlemeden yetiştirilemez. 
Onun için kullanılan kavramların anlam alanları 
ve kullanım alanları iyi belirtilmelidir. İstismara 
ve kafa karışıklığına sebebiyet verilmemelidir. 
Yok eğer bakan sûrelerin ezberlenmesinin yanı sı

ra, sûrelerin anlamlarının da öğretilmesinin daha 
yararlı olacağını söylemek istemişse buna söylene
cek bir söz olamaz. Ya bakan bu konuda maksadı 
aşan ifadeler kullanmış ya da medyanın sunuş bi
çimi böyle bir sonucu doğurmuştur.

• M illi Eğitim Bakanı kendi hükümetinin 
programı ile tezada düşmüştür:

Milli eğitim bakanı ‘Dinî öğretim yapmaya
caklarını; dinler hakkında bilgi vereceklerini’ söy
lemekle kendi hükümet programına ters düşmek
tedir. Çünkü kendi hükümetinin programında 
‘Din eğitimi ve öğretimi’ öngörülmektedir:

“...Bir din eğitimi ve öğretimi, Anayasamızda 
tanım lanan çerçevede uygulamaya konulacak
tır.”5

Fincancı Katırlarını Ürkütm em ek

Yukarıdaki perspektiften bakıldığında bakanın 
kafası pek net değildir, kafası

karışıktır. Ya da fincancı katırlarını ürküt
mek istememektedir. Eğer fincancı katırlarını ür
kütmemek amacıyla bunlar söyleniyorsa, unutma
mak gerekir ki geçmişte halkın ağırlık merkezin
de yer alan bir çok hükümet, aynı yanılgı içerisi
ne düşerek halktan aldığı oyların hakkını vereme
miştir. Bundan dolayı da seçimlerde halk tarafın
dan cezalandırılmışlardır.

Bakanın eğitimde başlatmak istediği bu reform 
çalışmasını, halka yabancılaşmış bir zihniyetin 
medyadaki savunucuları, tehlikeli bir girişim ola
rak algılayıp, tehditle karışık tepkiler vermeye 
başlamışlardır:

“Ama lafa böyle başlanır, sonra onunla hiç ilgisi 
olmayan kararlar alınır ve uygulanır. Ayıldığınız 
zaman anlarsınız ki iş işten geçeli çok olmuş... 
Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanı Hüseyin 
Çelik, Türkiye’de zorunlu temel eğitimin ke
sintisiz olarak 8 yıl süreyle verileceğini emre
den ve Ağustos 1997’den beri yürürlükte bu
lunan yasayı geçersiz kılmaya çalışıyor. Anım
sayacaksınız... Söz konusu yasanın görüşmeleri 
sırasında üzerinde durulan husus zorunlu eğitimi 
8 yıla çıkarmak, çıkarmamak değildi. Bir kısım 
(pek çoğu halen AKP’lidir) milletvekili, bu 8 yıl
lık eğitimin ilk 5 yılından sonra çocuklara bir 
kulbunu bulup din dersi koydurmak için çok uğ
raştılar. Tüm dertleri de, yeni yasa yüzünden ‘or
taokul’ bölümü kapatılan imam hatip liselerinin 
öğrenci kaynağının kuruyacağı korkusuydu. Ni
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“S ana l b ir h a lk  ü re tm e k ” iç in  eğ itim  s is tem i b ir a raç  o la ra k  k u lla n ılm ış tır .

tekim, onun üzerine önce ‘Peki, 8 sene zorunlu 
eğitim olsun ama, 5’inci sınıftan sonra öğrenciler 
kendi ilgilerine göre mesleklere yönlendirilsin
ler’ diye uğraştılar. Böylece kapatılan imam hatip 
ortaokullarını, ilköğretim okulları eliyle tekrar 
açmış olacaklardır.
Şimdi döndü dolaştı aynı hikaye karşımıza çıktı. 
Bizden uyarması... Ama siz isterseniz uyu
yun.”6

Kimler uyandırılmak isteniyor bu pek belli de
ğildir. O nedenle bu ülkede mevcut hükümet hiç
bir şey yapmasa; hatta CHP’nin programını uygu- 
lasa bile varlığı ile fincancıların uykusunu kaçır
maktadır. O  nedenle refahtan şımarıp azan bir 
m utlu azınlığın değil; halkın istekleri, arzuları, 
duygu ve düşüncelerinin dikkate alınması gere
kir.

Hükümet yüksek öğretim alanında yapmak is
tediği değişikliklerin tümünden vazgeçerek geri 
adım atmıştır. Eğer bu konuda gelecek baskıları 
göğüsleyemeyecek ise işin başında iken vazgeçme
si daha hayırlı olur. Mesele kamuoyuna mal ol
duktan sonra geri adım atmak, halkı çok üzecek 
ve rencide edecektir. Bunun için hükümet ya bu 
işe hiç girmemeli, eğer giriyorsa her türlü ‘bede
li ödemeyi’ kabullenmelidir.

Iki Ağırlık M erkezinin Çatışması

Türkiye’deki sistem, halka rağmen halk için  inşa 
edilmiştir. Gerçekte mutlu bir azınlığa hizmet et
mektedir. Refahtan şımarıp azan bu mutlu azınlık,

elindeki imkanları hakla paylaşmak istememekte
dir. Pastayı paylaşmaya yanaşmamaktadır.

Halk bu sistemde yönetime, uluslararası kon
jonktür öyle gerektirdiği için sonradan ithal edil
miştir. Halk sistemin aslî bir unsuru olarak düşü
nülmemiş, hatta düşman olarak algılanmıştır. Sis
tem baştan beri halka karşı bir şüphe ve korku içe
risinde olup halkı kendisi için tehlikeli görmekte
dir. Bu sistem, yabancı bir kültürün, yabancı bir 
medeniyetin meyvesidir. O nun için sistemin 
ağırlık merkezi ile halkın ağırlık merkezi farklı
dır.

Bu iki merkez, Millet-Devlet, Millet-Sistem
ikilemi, Osmanlı’nın son 100 yılında başlamış, 
Cumhuriyette had safhaya ulaşmıştır. Bu düalite 
yöneten-yönetilen ilişkilerinin gittikçe bozulması 
ve gerilmesine neden olmuştur. Saltanat geleneği, 
ittihatçı düşüncenin tepeden inmeci ve baskıcı 
ruh hali, Cumhuriyet kurucularının savaşı kazan
ma gururu ile birleşince; yöneten-yönetilen ilişki
lerindeki bozulma son noktaya varmıştır.

Milli Mücadele yıllarında halkla bütünleşebil
mek için halkın inanç sistemine oturtulan tüm 
söylem ve davranışların, zaferden sonra değiştiril
mesi ve halkın dışlanması, halkın küsmesine ne
den olmuştur. II. M ahmut’un yaptığı gibi halkın 
tepeden - ‘halka rağmen halk için’- şekillendirilme
ye çalışılması halkın tepkisine neden olmuş
tur. Yapılan icraatların halk tarafından tepkiyle 
karşılanması gücü elinde bulunduranları, “madem 
ki sevmiyorlar, öyleyse korksunlar” anlayışına itmiş
tir.
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Yabancı bir medeniyetin ürünü olan sistemle halkın değerleri arasında 
doku uyuşmazlığı meydana gelmiştir.

Halkın teveccüh gösterdiği Serbest Fırka gibi 
partilerin anında kapatılması, istiklal Mahkeme- 
leri’nin uygulamaları, yöneten ve yönetilenlerin 
madden ve manen kamplaşmasını sağlamıştır. 
Halk içine kapanırken, yönetenler de hayallerin
de sanal bir halk inşa etmişlerdir. O sanal halk 
için yeni bir sistem ve yeni bir devlet şekillen
dirmek gayretlerine hız vermişlerdir. 1950’ye ka- 
darki Cumhuriyet tarihinde bütün halkçılık söy
lemlerine karşılık yönetimde halkın olmaması dü
şündürücüdür.7

Yöneten-yönetilen ilişkilerinin bu denli bozul
ması, iki ayrı yapının ve iki ayrı ağırlık merkezinin 
oluşmasına vücut vermiştir. Bir tarafta halkın de
ğer sistem inin oluşturduğu merkez; diğer taraf
ta batıdan ithal edilen yabancı bir zihniyetin 
ürünü olan sistemin değerlerinin oluşturduğu 
merkez.

Halkın temel değerleri dışlanmaya devam 
edildiği taktirde, bu zıtlaşmanın kaçınılmaz ola
rak meydana geleceğini ilk olarak gören ve endi
şelerini dile getiren A tatürk’ün iktisadi konular
daki danışmanlarından A hm et Hamdi Başar’dır. 
A tatürk’ün de bulunduğu bir toplantıda , “Laiklik 
dinsizlik midir, değil midir?” tartışması yapılırken

Başar, iki farklı ağırlık merkezinin meydana gele
ceğine dikkat çekmiştir:

“Laikliğin bizde anlaşılmaya başlanan şekilde 
uygulanması dinsizlikten başka bir şey değildir.
İslâmlıkta, din ile dünyanın ayrılması, dinsizliğin 
ifadesidir. Bu vaziyette, bütün yaptıklarımıza 
din muhalefet edecek... Eğer halk dine inanırsa, 
hükümete ve devlete inanmayacak. Halk ya 
hükümetsiz veya dinsiz kalacak. Hem hükü
meti, hem dini kavrayan ve kabul eden bir ce
miyet olamayacağız. Halbuki Hıristiyanlıkta bu 
oluyor, İslamlıkta olmuyor. Laiklik inkılabını 
şimdi anladığımız şekilde kabul edince ve İslâm
lığı fedaya kalkınca ortaya o mahiyette koyacak 
hiçbir şey bulamayacağız ve koyamayacağız. 
Halk, parçalanmış, hayvanlaşmış insan sürüle
ri haline gelecek. Belki maddi eserler göreceğiz, 
belki çok ilerlemiş olacağız, fakat hayvanca, 
maddece bir ilerleyiş... Camileri yıkıp, terk 
edip onların yerine Halkevleri yapmak suretiy
le maksadımıza asla muvaffak olamayacağız.”7

Bu merkezler, hiçbir zaman örtüşmedi. Ör- 
tüşme olmadığı için de gerçek anlamda bir huzur 
ülkeye hakim  olamadı.
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İnönü döneminin baskı mekanizmasına karşı 
oluşan muhalefet ve dünyadaki konjonktürün de
ğişmesi, sistem merkezinin ikiye ayrılmasına ve 
gücünün zayıflamasına neden olmuş olmasına 
karşılık, bürokrasi ile aydınların İnönücü merkez
de yer almaları, sistem merkezinin etkinliğinin 
devamını sağlamıştır.

1950’ye kadar sistemin ağırlık merkezi, ülke 
yönetiminde tek hakimdi. Halkın ağırlık merkezi
nin yönetimde herhangi bir etkisi yoktu. Dünya 
konjonktürünün gerektirdiği çok partili sistemle 
birlikte halkın ağırlık merkezinin etkinliği ve par
lamentoda halk merkezli hareketlerin etkisi art
maya başladı. Her ne kadar DP hareketi, sistemin 
temel felsefesini esas almış olsa da, CH P’ye karşı 
verilen mücadele, halkın değerlerine saygıyı ön 
plana çıkarmıştır. CHP sistemin ağırlık merkezin- 
deydi; DP ise ne sistemin ne de halkın ağırlık 
merkezinde bulunuyordu. Bu sistemin ağırlık mer
kezinin zayıflamasına ve parlamentoda bu iki ağır
lık merkezinin çekişmesine sebebiyet vermiştir. 
Sistemin ağırlık merkezinde bulunan CHP lideri 
İnönü’nün, DP’lilere “Cahil halk çoğunluğunun 
temsilcileri” demesi, bu çatışmanın ve sistemin 
ağırlık merkezinin halka bakışının bir göstergesiy
di. 1960 İhtilali’ne CH P’nin destek vermesi veya 
bizzat içinde olması aynı mantığın bir sonucuydu.

1960 İhtilali sonrasında halkın iradesinin, sis
temin iradesi istikametinde tezahür etmemesi so
nucunda oluşacak parlamentoyu etki altına al
mak, hatta işlemez duruma getirebilmek için bir 
yığın yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenle
meler, her 10 yılda bir yapılan ihtilaller ile yoğun
laşmış, yönetim parlamento dışı merkezlere kay
mıştır. AP, ANAP, DYP, RP dönemlerinde bu 
düzenlemelerin çok açık etkileri görülmüştür. 28 
Şubat postmodern darbesinden sonra parlamento 
şeklen var, fiilen yoktur.

AP döneminde milliyetçi ve muhafazakârlara 
karşı yürütülen kıyım hareketi, halkın değerlerine 
daha çok sahip çıkan MHP ve MSP gibi partilerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. H alkın ağırlık 
merkezi, parlam ento dışında ve dağınık merkez
li olmasına karşılık; parlam entoda kendilerini 
daha iyi temsil edebilecek yeni organizasyonlara 
sahip olmuştur. Sistemin merkezinde bulunan 
CH P’nin 1950’ye kadar yaptığı zulümden korkan 
kitleler, A P ’yi bir güvenlik kuşağı olarak gör
müşlerdir. Bu açıdan parlamento dışı olan halk, 
parlamentoda farklı ağırlık merkezleri oluşturarak 
temsili yeğlemiştir.

Sistemin ağırlık merkezini zayıflattıkları için 
DP, AP, ANAP ve DYP yöneticilerine karşı yürü
tülen kampanya, 1994 seçimleri sonrasında RP 
için, 1999 seçimleri sonrasında ise FP ve MHP 
için yapılmıştır. Parlamentoya 1995 seçimleri 
sonrasında birinci parti olarak gelen RP’nin ve 
1999 seçimleri sonrasında 2. parti olarak gelen 
M HP’nin meşruiyetinin, illegalliklerinin tartışıl
ması, halkın değerlerine çok daha iyi sahip çıkan 
bu iki partinin, sistemin ağırlık merkezini ciddi 
bir şekilde zayıflatacaklarından duyulan korkunun 
eseridir.8

2002 seçimlerinden sonra halk, kendilerine 
verilen emaneti gerektiği gibi koruyamadıkları 
için M HP’yi, DYP ve AN A P’ı cezalandırmış; 
AKP’ye kendi haklarını alma ve koruma görevini 
tevdi etmiştir. AKP’nin %45 gibi bir rey alarak 
halkın ağırlık merkezine gelip oturması, Sistemin 
ağırlık merkezinde bulunanları aşırı derecede ra
hatsız etmiştir. Genelde eğitim, özelde YÖK üze
rinden başlatılan tartışmalarda kullanılan kelime
lere ve üslûba dikkat ettiğimizde, bunu açık bir şe
kilde görebiliriz. Bir bürokrat olarak eski YÖK 
Başkanı Kemal Gürüz, Başbakan Abdullah Gül’e 
hakaret edebilmiş; üniversite rektörleri savaş na
raları atabilmiş ve orduyu darbe yapmaya çağıra- 
bilmişlerdir. En son YÖK başkanı Erdoğan Te- 
ziç’in YÖK yasa taslağı ile ilgili söylediği ‘Halktan 
onay almak yetmez, Devletten de, o devlet her 
kimse, onay almak gerekir’ tarzındaki sözleri, bu 
iki merkez arasındaki kavganın en güzel bir ifade
sidir.

İşte Milli Eğitim Bakanının milli eğitimde 
yapmak istediği reformla ilgili koparılmak istenen 
fırtınaya, bu perspektiften bakmakta fayda vardır. 
AKP halktan aldığı destekle halkın ağırlık merke
zine gelip oturmuştur. Sistemin ağırlık merkezi, 
dünyanın etrafındaki ay gibi, halkın ağırlık mer
kezini kendine peyk etmek istemektedir. Onun 
için de AKP’nin halkın desteğinden mahrum ol
ması, halkın güvenini kaybetmesi gerekmektedir. 
İki yıldır AKP hükümetine karşı yürütülen Psiko
lojik savaşın arkasında bu niyet vardır.

Sistem yabancı bir medeniyetin ürünü olarak 
inşa edilmeye çalışıldığı için halkla arasında doku 
uyuşmazlığı meydana gelmiştir. Bu nedenle de iki 
ağırlık merkezi arasında bir türlü uzlaşma ve örtüş- 
me meydana gelmemiştir. Yönetimde bulunanlar 
yaşayan halktan koptukları için kafalarında ta
hayyül ettikleri ve fakat gerçekte olmayan san al 
bir halkı inşa etmeye girişmişlerdir. ‘On yılda on
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“Terbiye ve talimin esası asrî medeniyete müstenit olacak”

beş milyon genç yarattık her yaştan’, ifadesi bir 
niyetin sloganlaşmasıdır. Sanal bir halk meydana 
getirebilmek için eğitim bir araç olarak kullanıl
mıştır.

84 yıllık Cumhuriyet döneminde uygulanan 
eğitim politikalarında nasıl bir insan ve toplum 
öngörüldüğünü incelemeden önce, eğitimden ne 
kastettiğimizi ve eğitime etki eden faktörleri ha
tırlamamızda fayda vardır.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

Eğitim, ferdin dahil olduğu kültür ve medeniye
tin  temel toplumsal değerlerini esas alarak ve in 
sanlığın temel birikimlerini de göz önünde bu
lundurarak ferdin kişiliğini inşa etm ek ve şahsi
yetini koruyarak ona bir meslek edindirmek ve 
toplumu kültür değerlerini koruyarak geleceğe 
hazırlama olgusu, sürecidir.

Burada ferdin kişiliğinin inşasında baz alınan

ana unsur, toplumsal değerlerdir. Meslek edindir
me, bir öğretim faaliyetinin sonucudur. Ama mes
lek ahlâkı, toplumsal değerlerle, mesleğin gerek
tirdiği özel davranışların bileşkesi olarak oluş
maktadır.

Eğitim fert, toplum, sistem, tarih, gelecek, 
meslek, dünya, tabiat gibi temel kavramlarla etki
leşim içinde bulunur ve karmaşık bir ilişki ağı ku
rar. Bu karmaşık ilişki ağının tam ortasında insan 
vardır. Eğitim insanla vardır, insan içindir. Eğiti
m in temel amacı, insana fıtratı istikametinde bir 
formasyon kazandırıp onun m utluluğunun sağ
lanmasıdır. Eğitim, insanı mutluluğa götürecek, 
kurtuluşa götürecek bir süreç olarak algılanmalı
dır. Eğitim sistemi, bu temel amaca göre şekillen- 
melidir. Eğitime etki eden tüm faktörler(birincil 
ve ikincil faktörler) bu ana amaca uygun ve onun
la senkronize olmalıdır.

Global etkileşimle, bilginin hızlı değişimi, 
üretimi ve tüketimi, iletişim teknolojisindeki ge
lişmeler, siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik 
değişimler bireyi, toplumu ve eğitimi olumlu veya 
olumsuz etkileyecektir. Öyleyse “eğitimin bilim 
ve politika olmak üzere iki boyutu” bulunm ak
tadır. Eğitimin bilimsel boyutu eğitimcilerin, po
litika boyutu ise toplumun tüm ünün görevidir.

Bu nedenle toplumu dışlayarak birkaç bürok
rat ve siyasetçinin, eğitim politikalarını belirle
meleri kabul edilebilir bir yaklaşım tarzı değildir. 
Türkiye’deki eğitim sisteminin en temel çıkmaz
larından birisi, toplumun dışlanarak politika tes
pit edilmiş olmasıdır.9

Milli Eğitimin Temel Sorunu:
Nasıl Bir İnsan ve Nasıl Bir Toplum?

Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirerek 
içindeki toplumun toplumsal değerleri ile, tarihi 
ile, kültürü ile barışık, gelecek nesillere kazanım- 
larını aktarma fedakârlığını, gayretini üstlenebile
cek, diğer toplumlarla adalet duygusu içinde bir
likte bir dünyayı paylaşma bilincine sahip bir in
san nasıl inşa edilebilir sorunu, eğitimin temel so
runudur. 84 yıllık bir uygulamanın sonucunda ge
linen nokta da, eğitim sistemimizin böyle bir soru
ya gerekli cevabı veremediği görülmektedir. Milli 
eğitim Bakanı Hüseyin Çelik;

‘Bizim eğitimimizin bir de ahlakî boyutu ek
sik. Öğrettiğimiz bilgiler, kişide davranış modu- 
na, yaşam biçimine dönüşmüyor. Onun için eti
ği eksik olmayan bir eğitim olması lazım...’
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demekle; eğitim sistemimizin bir eğitim değil, bir 
öğretim sistemi olduğuna dikkat çekmiş oluyor. 
15-21 Şubat 1943 yılında yapılan II. Milli eğitim 
Şurasının gündem maddelerinden biri, okullar- 
da(yüksek öğretim dahil) ahlâk terbiyesinin iş
lenmesidir.10 61 yıl sonra milli eğitim bakanının 
ağzından aynı sorunun varlığından bahsedilmesi 
düşündürücü değil midir? Okullarda alınan bilgi
ler niçin bir davranış değişimi meydana getirme
mektedir? Bugün için asıl tartışılması gereken eği
timin bu boyutudur. Bunun sebepleri üzerinde du
rulmalı, bu konu tartışılmalıdır.

H üküm etlerin Eğitim Politikalarında 
Öngördükleri İnsan ve Tem el Değerler 

(1920-1950 Dönemi)

M illi eğitim aracılığı ile oluşturulmak istenen 
değişim sonucunda nasıl bir insan tipi öngörül
mektedir? Böyle bir insan tipi için baz alınan te 
mel değerler neler olmalıdır? Bu soruların ceva
bını bulabilmek için 1920’den günümüze kadar 
gelmiş geçmiş hükümetlerin, eğitim politikaların
da nasıl bir insan ve nasıl bir toplumu öngördük
leri, hükümet programları ve sorumluluk maka
mında olan insanların konuşmaları incelenerek 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu noktada yapılan 
araştırmanın, insan için referans alınan temel de
ğerlerle sınırlı olduğuna dikkat edilmelidir. Yoksa 
hükümetlerin eğitimle ilgili hiçbir görüşleri olma
dığı gibi veya hiçbir şey yapmayı ön görmedikleri 
gibi bir sonuca ulaşılabilir. Onun için araştırma
nın bu boyutu yol boyu hatırlanmalıdır.

* Mustafa Kem al H üküm eti(3 Mayıs 1920
24 Ocak 1921):

Bu programda maarif aracılığı ile çocuklara ve
rilecek terbiyenin her manada dini ve milli olma
sı öngörülmüştür:

“Maarif işlerindeki gayemiz; çocuklarımıza veri
lecek terbiyeyi her manada dini ve milli bir ha
le koymak ve onları cidal-i hayatta muvaffak kı
lacak istinatgâhlarını kendi nefislerinde buldura
cak kudret-i teşebbüs ve itimad-ı nefs gibi seciy- 
yeler verecek, müstahsal bir fikir ve şuur uyandı
racak bir derece-i âliyeye isal eylemek, tedrisat-ı 
resmiyeyi bütün mekteplerimizi en ilmi, en asrî 
olan bu esasta kavaid-i sıhhiyye dairesinde yeni
den tanzim ve programlarını ıslah etmek...”11

Mustafa Kemal’e göre insanlar dinlerini, diya

netlerini ve imanlarını öğrenmek zorundadır. Bu
nu öğrenmenin yeri de okullardır:

“Elbette her fert dinini, diyaneti öğrenecek bir 
yere muhtaçtır. Orası da medrese değil mektep
tir.”12
“Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve 
dinimizin ahkamını eşit şartlarda öğrenmeye 
mecburuz. Her fert dinini, diyanetini, imanını 
öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası da 
mekteptir.”13

* A li Fethi Okyar Hükümeti (14 Ağustos 
1923- 27  Ekim 1923; 22 Kasım 1924- 3 M art 
1925)

Talim ve terbiyenin, milli hars ve asri medeni
yet üzerine bina edileceği; hem çocukların, hem 
de halkın eğitileceği ve çocukların talim ve terbi
yesinin okullar vasıtası ile sağlanacağı bu hükü
met programında yer almaktadır:

“1- Maarif siyaseti terbiyeyi umumiye ve müşte- 
rekede vahdet ve terbiyeyi meslekiyede ihtisas 
esaslarına istinat edecektir
2- Maarifin terbiyevi vazifelerinden birincisi ço
cukların terbiye ve talimi, ikincisi halkın terbiye 
ve talimi, üçüncüsü milli güzidelerin yetişmesi 
için lazım gelen vasıtaların ihzar ve teminidir. 
Çocukların terbiye ve talimi bittabi mektepler 
vasıtasıyla temin edilecek ...
10- Milli hars teşkilatına ehemmiyet-i mahsusa 
verilecek terbiye ve talimin esası milli harsa ve 
asri medeniyete müstenit olacaktır.”11

iki hükümet programı karşılaştırıldığında; iki 
yıllık bir süreçte dinin, talim ve terbiyedeki rolü
nün ortadan kaldırıldığı; onun yerine Batı mede
niyeti değerlerinin konulduğu görülebilir.

* İnönü Hükümeti (1925-1931):
İnönü’nün hükümet programında, eğitimin il

gilendiğimiz boyutu ile ilgili herhangi bir şey bu
lunmamaktadır. Ancak Başbakan olarak dinin 
günlük hayat ve eğitim üzerindeki etkisinin kırıl
ması için çalıştığı, karşı çıkanları tehdit ettiği bi
linmektedir. 1925 yılında Muallimler Birliği’nde 
Tevhidi Tedrisat kanunu ile ilgili yaptığı konuş
mada, dinin eğitim üzerindeki etkisinin kaldırıl
masına karşı çıkanları açık bir şekilde tehdit et
miştir:

“...Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını verdi.
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Tedricen varılacak gayeleri ta’cil etmek inkılap 
yapmaktır. Büyük Millet Meclisi’nin zaruri bir
neticeyi bir kanun ile ta’cil ve tespit etmesi bir 
inkılap addolunabilir. Bunu yapmak için arîz ve 
amîk düşündük. Gördük ki başka hiçbir çare 
yoktur. Gördük ki bütün dünyanın yolu budur. 
Ittılaya, bir medeniyete eren milletler, hep bu 
yoldan giderek bugünkü seviyelerini buldular. 
Mugalatalara, tezvirlere boyun eğmek, itiraf-ı 
acz olurdu. İnkılaplar kâdir ve kâhirdir... Yap
tığımız işi dine münafi görmek, yapılan işi gör
memektir... On sene sonra bütün dünya ve şim
di bize muarız olanlar, yahut tuttuğumuz yol
dan din namına endişe edenler göreceklerdir 
ki, müslümanlığın asıl en temiz, en hakiki şek
li bizde tecelli etmiştir. O fiili tecelliye kadar 
biz bu hakikati kanunen, cebren, inkılâpla tel
kin ve onu tatbik edeceğiz... Hedefe varmak 
için her cahilane itiraz ve teşebbüs bertaraf edi
lecektir.”14,15

İnönü bir taraftan dini, hayattan tasfiye eder
ken; diğer taraftan bunun din için daha yararlı ol
duğunu söyleyerek milletle alay etmektedir. On 
yıl dolmadan dine nasıl bir rol biçtiklerini, 1937 
yılında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya;

“Türklerin maneviyatı için kendi temiz ahlakı
nı geliştirmesi yeter... Laiklikle biz, dinin 
memleket işleri üzerinde nüfuz sahibi olmasını

önlemek istiyoruz... Dinler vicdanlarda ve ma
betlerde kalmalı, maddi hayatın ve dünyanın 
işlerine karıştırılmamalıdır. ”15

diyerek açıklamaktadır. 10 yıl dolmadan insanla
rın, bırakın din adına bir şey talep etmeyi; din ke
limesini dahi kullanmaya cesaretleri kalmamıştır. 
Okyar’ın programındaki ‘halkın talim ve terbiye 
edilmesi’, İnönü dönem inde ‘kanun ve cebir’ 
yolu ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

* Recep Peker Hükümeti (7  Ağustos 1946-
10 Eylül 1947):

Dine açılmış bir savaş vardı ve bu savaş, dinin 
etkilediği tüm alanlara yaygınlaştırılmaya başlan- 
mıştır.Türklerin Müslümanlığı kabulü ile başla
yan süreç, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetleri da
hil, toptan ret edilerek İslam öncesi döneme daya
nan etnik bir milliyetçilik anlayışı, inşa edilmeye 
başlanmıştır. Bu dönemde milli kelimesi, İslam 
öncesi ve cumhuriyet dönemi için kullanılır. Ye
ni bir tarih ihdası ile beraber yeni bir m illet in 
şa edilmek istenmiştir. O nuncu yıl marşı bu an
layışın sembolleştirilmesidir. 1944 milliyetçilik 
hareketlerinin hükümete rağmen hükümete karşı 
olarak gelişmiş olması, Peker hükümetini etkile
miştir. Bu gelişim karşısında Peker hükümeti, ilk 
olarak, Türk inkılabının ana fikirlerinin öğretil
mesini hükümet programına koymuştur:
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“Öğretimin her kademe ve nevindeki Türk 
gençliğinde milli duygunun kuvvetlenmesi ve 
gençlerimize Türk inkılabının ana fikirlerinin
benimsetilmesi, Türk tarihi mefahirinin öğre
tilmesi öğretim ve eğitim çalışmalarımızın esası 
olacaktır.”11

* Hasan Saka H üküm eti (10 .09 .1947
16 .01 .1949):

Milli Şef, batıdan esen rüzgarlar ve halkın pat
lama noktasına gelmesinin tesiri ile çok partili sis
teme geçmek zorunda kalmıştır. Batıdan esen de
mokrasi rüzgarları, Türkiye’deki eğitim sitemine 
yeni değerler ithal etmiştir. Hasan Saka ve ardın
dan gelen bir çok hükümetin eğitim programla
rında bu olgu açık bir şekilde görülür. Demokrasi, 
Türkiye’nin gündemindedir. Başbakan Hasan Sa
ka (18.6.1948 yılında) eğitimde ‘demokratik ter
biyeyi’ öne çekmektedir:

“Her derece okullarımızda demokratik terbiye
nin yerleşmesine ehemmiyet vereceğiz.”17

* Şemseddin Günaltay Hükümeti
(1 6 .01 .1949  22 .05 .1950):

Günaltay hükümetinin Milli Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu, IV. Milli Eğitim Şurasına ‘D e
mokrasi Terbiyesi’ adında bir rapor sunar ve yap
tığı açılış konuşmasında, demokrasi terbiyesinin 
yerleştirilmesinin öğretmenlerin görevi olduğunu 
ifade eder:

“Bu sefer bu demokrasi idealinin ön safında da 
yine bizim arkadaşlarımız bulunacaktır. Buna hiç 
şüphe yoktur. Demokrasi idaresi yeni bir terbi
ye meselesidir, memlekette yeni bir fikrin mal 
edilmesidir. Bu yeni fikri yeni nesillere gereği gi
bi aşılayacak ve bu yeni hayat tarzını onlara fi
ilen öğretecek gene hocalarımızdır.”10

Sonuç

Terbiyede, 1920’de din ve m illilik referans 
iken; 1937’de milli ahlak, 1948’de ise dem okra
tiklik, ana kriter olmuştur. A rtık  terbiye belir
siz, muğlak, kaypak bir alana kaymış, herkesin 
istediği zaman kullanabileceği yeni bir alan oluş
muştur.

1950’ye kadar olan dönem, farklı hükümetler 
olsa bile, cumhurbaşkanı ağırlıklı tek partinin ik
tidarda olduğu bir dönemdir. Bu 30 yıllık dönem
de, yaşayan gerçek halkın karşısında var olduğu

kabul edilen sanal bir halk konulmuş bu inşa 
edilmeye çalışılmıştır. Bu dönem içerisinde yetiş
tirilecek insan unsurunda Milli ve Dini değerler
den Batı medeniyeti değerlerine doğru kayan bir 
yabancılaşma görülmektedir. Bu değişime karşı çı
kanlar ‘kanunen ve cebren’ susturulmuştur. Sis
tem güçleri karşısında herhangi bir güç yoktur. Bu 
dönemde kendine ve halkına yabancılaştırılmış, 
batı hayranı, halkı hor gören, tepeden inmeci, 
darbeci, çifte standartçı, Batı karşısında aşağılık 
kompleksine kapılmış ve ‘halkına hayır deyip ba
tıya evet demeyi’ karakter haline getirmiş bir in
san unsuru yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu döne
min kısaca özeti şudur:

“Allah’ı da Sultan ile birlikte tahtından indir
dik. Artık Türkiye’de ne din, ne Tanrı ve ne 
de Peygamber vardır. Bizim dinimiz Kemalizm 
ve mabetlerimiz de fabrikalardır.”16 ■
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DİNİ EĞİTİM ÇÖZÜLMEDEN 
MİLLÎ EĞİTİM ÇÖZÜLMEZ

MUSTAFA AYDIN

Y eni bir eğitim yılı başlıyor, ama nereden ba
kılırsa bakılsın eğitim sistemi dökülüyor. 
ÖSS ve LGS’de on binlerin sıfır puan al

ması, öğretmenlerin perişanlığı, üniversite önün
deki yığılmalar, meslek liselerinin dramı, imam 
Hatip liselerine uygulanan ayrımcılık, bölgeler ara
sı farklılık, anti demokratik yapılanma, YÖK ve 
rektör sultası, rektör atamalarındaki hukuk dışı uy
gulamalar, bilim özgürlüğü üzerine abanan hege- 
moni, vb. bunlardan ilk akla gelenlerdir.

Mevcut hükümet 20 ayını geride bırakmış ol
masına rağmen, şu ana kadar eğitim konusunda 
ciddi bir girişimde bulunmamıştır. 28 Şubat Hare
ketinin iyiden yıkıp döktüğü ülkeyi tamir etsin di
ye toplumun kahir ekseriyetinin iktidara getirdiği 
AKP’nin, YÖK ile ilgili kadük girişimi bir tarafa 
bırakılırsa hanesine yazılacak ciddi bir girişimi ol
mamıştır. Esasında programlarında ne kadar başarı
lı oldukları tartışılsa da ekonomiyi düzeltme ve 
Avrupa Birliği’ne girme sürecini hızlandırma gibi 
iki sorunun dışında yoğunlaştıkları bir konu da gö
zükmüyor. Gerçekten başta eğitim olmak üzere ül
kenin baştan sona ciddi bir reorganizeye ihtiyacı 
var. Ama sanki AKP’nin hangi konularda hükü
met edeceği önceden belirlenmiş de sistemi teke
linde, toplumu vesayetinde sayanlarla bir mutaba
kata varılmış ve (mesela) eğitim işi hükümete bıra
kılmamış gibidir.

İşin gerçeği sıkça iddia edilenin aksine, ben ik
tidarın önündeki önemli engellerin önemli bir kıs
mının ciddi bir otosansürden kaynaklandığını dü
şünüyorum. Çünkü mefluç hale getirilmiş sistemin 
AKP gibi bir çoğunluk partisine gerçekten ihtiyacı 
vardır ve bu ihtiyaç keyfi olmaktan öte bir şeydir.

Yani bir grup çığırtkanın “milli eğitim sizin işiniz 
değildir” anlamındaki şamatasının arkası boştur. 
Bir başka deyişle ötesi iktidarın iktidar olabilme 
yeteneğine bağlıdır.

Vakıa bundan bir süre önce Milli Eğitim Ba- 
kanlığı’nın “Eğitim reformu” adını verdiği bir pro
je üzerinde çalıştığı duyuruldu. Sayın Bakan bu ko
nularda bazı açıklamalarda da bulundu. Ne var ki 
hükümetin AB ve ekonomi dışındaki konulardaki 
vuzuhsuzluğu burada da kendini gösteriyor. Görün
düğü kadarıyla bu projenin temel özelliği toplum
sal taleplere yeterince duyarlı olmak yerine, belli 
çevreleri tatmin etme güdüsünün ön plana çıkmış 
olmasıdır.

Gerçekten de arada, çocukların yeteneklerine 
göre belli aşamalarda mesleklere yönlendirilmesi 
gibi anlamlı ve tutarlı maddeler varsa da temelde 
bazı konulara eğilemediği görülüyor. Mesela bura
da kendisine yönlendirilen meslek okullarının so
runlarının çözülmesine ilişkin tasarımlar yer alma
maktadır. Aksine pek çok sorun birilerine iyi gö
rünme amacını taşıyor ve özellikle de dini eğitimin 
temel esprisiyle ilgili olduğu varsayılan noktalara 
bir karşıtlık oluşturuyor gibidir. Kendini din eğiti
mi karşıtlığı üstüne kuran bazı köşe yazarlarının 
konu ile ilgili olarak söylediklerinden de öyle anla
şılıyor. Bunların taltifkar davrandıkları ve refor
mun ruhuna uygun buldukları bazı maddeler şöyle 
sıralanabilir:

- Ezberciliğe son verilecek,
- İtaatkar insan yerine şüpheci nesiller yetiştiri

lecek,
- Din (İslâm) dersi isteğe bağlı olarak alınacak,
- Yalnız İslâm değil, başka dinler ve mezhepler
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de öğretilecek,
- Skolastizmden uzaklaşılacak.
İlk bakışta makul gözüken ve ilkece doğru sayı

labilecek olan bu maddeler, aslında hiç de gerçekçi 
değildir. Bunların bir kısmı fikri alt yapıdan, bir kıs
mı fiili gerçekliklerden uzak bulunuyor. Şöyle ki:

a) itaatkar insan yerine şüpheci nesiller ye
tiştirmek:

Peşinen belirtelim ki itaat da özümseme gibi bir 
sosyal davranış biçimidir; birlikte oluş, statüler, 
hak ve ödevler bu tür davranış örüntüleri üzerine 
kurulur. Dolayısıyla itaat bizatihi olumsuz değildir. 
Burada önemli olan itaatin neye karşı ve hangi dü
zeyde olduğu, diğer süreçleri ortadan kaldırıp kal
dırmadığıdır. Mesela itaatin Guenon’un deyimiyle 
manevi otorite veya fiziksel iktidara karşı olması 
bile çok şey değiştirmektedir. Gerçi itaat manevi 
otoriteyedir. Fiziki erke itaat bir boyun eğmedir.

Kaldı ki tüm modern ulus yapıları fiziksel ikti
dara itaat üstüne kuruludur. Bizdeki mevcut sistem 
de tek elden tek tipten kullaştırma esasına dayalı
dır. Bütün müdahaleler “zorunlu” eğitim, toplumu 
itaatli kılmak için yapıla gelmişlerdir. Bu bakım
dan orada duran sistem adına konuşup yazanların 
buna hakkı olmamalıdır. Amacı itaatkar insan 
üretmek olan bir sistemin itaatkarlığa karşı çıkma
sı söz konusu olamaz. Ötesi demagojiden ibaret 
olur.

“Şüpheci insan yetiştirmek” ifadesine gelince, 
burada da bir yanlışlık vardır. Ünlü filozof Augusti- 
nus’ün de belirttiği gibi şüpheciliği sonuna kadar 
götürdüğünüz yerde, orada duran doğrularınız ola
maz. Descartes’ın dile getirdiği bilimsel şüphe bile 
tam yerine oturmuş değildir. Bilindiği gibi şüpheci
lik, dogmatizme bir tepki olarak doğmuştur, bu ha
liyle de eleştirinin ötesinde bir işleve sahip değildir.

Bu açıklamalardan sonra denebilir ki şüphe 
edici değil sorgulayıcı ve eleştirici olmak gerekir. 
Şüpheciliğin muhatabı din değildir. Mesela İs
lam’da Allah, kendini tartışmaya açmıştır. Günü
müzde asıl doğmatizm modernlik adına dikilen şey
lerdedir. Türkiye’nin 18. yüzyıl aydınlanmasından 
mülhem, devrini doldurmuş politik temelleri tartı- 
şılabilmelidir. Mesela ülke laikliği tartışamamakta
dır. Bu toplumda aydınlar bile maalesef tartışmayı 
bilmemekte, kendi doğrularını dayatmayı (mono- 
luğu) tartışma zannetmektedirler. Demek ki şüphe
ci değil sorgulayıcı nesiller yetiştirebilmeliyiz.

b) Ezbercilikten uzak olmak:
Modern çağlarda insanların büyük bir kısmı 

özellikle de aydın kesim güya ezberciliğe karşı çı
kar. Ne var ki ezberin de ezberciliğin de “ezberci 
eğitimin” de ne anlama geldiği üzerinde pek dü
şünmemişlerdir. Bir başka deyişle fikri yapıları ez
bercilik üstüne kuruludur ama yine de ezberciliğe 
karşıdırlar.
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Bir kere belirtelim ki ezber ile ezbercilik, hele 
ezberci eğitim farklı şeylerdir. Ezber bir bilgi edin
me formudur. iradi veya irade dışı insan hayatında 
önemli bir yere sahiptir. Ezberle yürütülen pek çok 
şey vardır. Önemli görülen ve öylece öğrenilmesi 
istenen şeyler ezberlenir. Ezbercilik, ezberlemeden 
çok anormal bir bilme ve düşünme biçimidir. En 
temel özelliği de bilgileri konkre (uygulamadan 
uzak, tekrarlar içinde dönüp duran) bir halde bı
rakmaktır. Ezbercilik formel bilgilerle yetinmek, 
özümsemeden kaçınmaktır.

Kur’ân gibi kutsal metinlerden bazı ezberleme
ler yapılması nedeniyle ezberciliğin din ile ilgili bir 
şey olduğu sanılmaktadır. Halbuki bir kutsal metni 
ezberlemek ezbercilik değildir. Ezbercilik bizim gi
bi ülkelerin daha çok seküler kılmaya çabaladığı 
bir dünyada daha etkin ve egemendir. Özellikle di
ni eğitime kapısını kapatabilmek için getirilen 8 
yıllık “zorunlu” eğitim bir ezberci eğitim sistemidir. 
On binlerce çocuğun ilköğretiminin son üç yılı na
karatlarla geçmektedir. Yine 11 yıl tekrarlanan in 
kılap dersleri birer ezbercilik örneğidir.

Sayın Bakan da Din Kültürü derslerinde sûre 
ezberlemeyi, diğerleri gibi ezberci eğitime örnek al
mış olmalıdır ki ezberci eğitime son verebilmek 
için ilk elden namaz surelerinin ezberlenmesini 
kaldırmayı elindeki reform metnine yerleştirmiş 
bulunmaktadır. Halbuki Müslüman olabilmek için 
namaz kılmak, namaz kılabilmek için de on sure ve 
beş duayı düzgünce okuyabilmek gerekir. Bunu kal
dırmak ezberciliği kaldırmak demek değildir, bu 
mantığın bizzat kendisi ezbercidir. Çünkü yaptığı
nın işlevlerini görebilecek durumda değildir.

c) Skolastizme son vermek:
Söz konusu projede dikkat çeken noktalardan 

birisi de skolastizme karşı çıkmasıdır. Şüphesiz bir 
olumsuz zihniyet olarak skolastizme karşı çıkılmalı
dır. Ne var ki bunun da din karşıtlığı gibi anlaşıldı
ğını sanıyorum.

Latince scool kökünden gelen ve sözlük anlamı 
okul demek olan skolastizm, terim olarak “resmi öğ
reti, bir otoriteye bağlı bilgi sistemi” anlamını taşımak
tadır. Skolastizmin doğrudan din ile bir ilişkisi yok
tur. Ancak tarihte skolastizmin en meşhurlarından 
birisi 7-15. yüzyıllar arasında Hristiyanlık çevresin
de meydana geldiği için skolastizmin dini bir olgu 
olduğu sanılmaktadır. Ancak bu tür konularda tar
tışmak için temel niteliği yakalamak lazım.

Skolastizmin birbirini tamamlayan iki temel 
niteliği vardır:

1) Değişmediğine inanılan bir bilginin varlığı,
2) Diğer tüm bilgilerin bu bilgiden referans alıp 

ona uymak zorunda olduğu ve ona uymayan bilgi
lerin geçersiz sayılması.

Eğer bir kanaat temel alınır ve diğer tüm bilgi
ler bir biçimde ona indirgenmek istenirse orada bir 
skolastizm oluşmuş demektir.

Şüphesiz tarihte Hıristiyanlık çevresinde bir di
ni skolastizm oluşmuştu. Başlangıçtan bazı şanssız
lıkları bulunan Hıristiyanlık özellikle 5. yüzyıldan 
sonra kilise babaları aracılığıyla din temellendiril
mek istenmiş buna da Aristo felsefesi temel kılın
mıştı. Kabule göre bu felsefe Tanrı buyruğuyla öz
deşti. Kilise adına kutsanan bu felsefe kendi çevre
sinde ördüğü ağ içerisinde mahsur kalmıştı. 8. yüz
yıldan sonra bu çerçevenin açıklamasını yapmanın 
dışında bir fikir üretmek veya dışarıda oluşmuş bir 
görüşü savunmak imkansız hale gelmişti. Hıristi
yan skolastizmi bu açmazdan kurtulmasını İslam 
düşüncesinin çevirisiyle başlayan çözücü, güçlü et
kisine borçludur.

Ne yazık ki skolastizmin tek tipi yoktur. Yuka
rıda belirtilen oluşum şartlarına uygun olarak ya
kın zamanımızda pek çok skolastik örneğine şahit 
olmaktayız. Mesela; tüm bilgilerimizin açıklamalı 
bilgi olması gerektiğini savunan ve bunun dışında
ki bilgileri buna indirgemeye çalışan, uymadığı 
taktirde geçersiz sayan pozitivizm dört dörtlük bir 
skolastizm örneğidir. Yine bir zamanlar Marksist 
paradigmanın yegane bilgi biçimi kabul edilen bu 
ideolojik-politik bilgi tipine uymayan tüm bilgileri 
geçersiz sayan Marksist-Sovyet zihniyet, küçük bir 
skolastizm örneğiydi. Vakıa tüm bilgileri teknoloji
lere indirgeyen ve diğer formatları küçümseyen an
layış, tam anlamıyla bir teknoloji skolastizmidir.

Bu açıdan bakıldığında Kemalizm ya da A ta
türkçülük bir skolastizmdir. Çünkü her şeyi bir şe
ye indirgemeye çalışırken her türlü skolastizm gibi 
kendini değişim dışı görmekte ve her şeyi 1930’lar 
düzeyinde tutmaya çalışmaktadır. Mevcut eğitimde 
de skolastizmin temel nitelikleri vardır. Eğitimin 
“milli” niteliğiyle ısrarla çerçevelenmesi, eğitimi 
kademeli olarak felsefi derslerden ayıklama; dinin 
kendisinin bireyselliğini bozacağına inanma, tipik 
skolastik belirtilerdir.

Şüphesiz eğitimin ortak, birleştirici bir yönü 
vardır ve olmalıdır da. Ancak din karşıtlığında ıs
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rar bu ortaklığı önlediği gibi; laiklik üstüne kurdu
ğu paradigmalar sistemi iyice skolastikleştirmekte- 
dir. Dolayısıyla bu konuda söylenenleri de, bazı ya
zarların taltifkâr tutumunu da gerçekçi bulmak 
mümkün değildir.

Yukarıda da belirtildiği üzere bütün bunlar her 
şeyin bir biçimde dine alternatiflik içinde kuruldu
ğu izlenimini vermektedir. Halbuki unutulmamalı
dır ki Türkiye’de dini eğitim sorunu çözülmeden 
milli eğitim sorunu çözülemez. Herkesi kapsayan 
kaba saba bir ulusçuluk değil de en azından top
lumla örtüşmek anlamında “milli” olmaya ihtiyacı 
vardır.

Din Eğitimi Konusunda 
Bazı Çarpık Paradigmalar

Türkiye’de dini eğitimi -dolayısıyla da milli eğiti
mi- köstekleyici bazı paradigmalar üretilmiştir. Bu 
mantığın temel esprisi bağnazlığından dolayı genel 
geçer bir mantık yoksunluğudur. Burada onlardan 
bir kaçına değinmek istiyoruz:

a) Kendisini laik-cumhuriyetçi olarak nitele
yen ve toplum genelinin karşısına koyan bu man
tığa göre aslında dini eğitime hiçbir biçimde ihti
yaç yoktur, dolayısıyla en iyi çözüm de dini eğiti
min her türlüsünü yasaklamaktır. Bu mantığın sa
hipleri dine inanıyormuş da fazlasına ihtiyaç yok
muş gibi davranır ki en çok kullandıkları argüman 
da “herkes Müslüman’dır ve ekstra öğrenilmesine 
gerek yoktur” önermesidir.

Buna göre din sanki genetik bir sorundur. Ba
balarının ve annelerinin zamanında dindar olması, 
annesinin başını örtmesi, babasının hacca gitmesi, 
ona da yetmektedir. Belki de geçmişte dedelerin
den birisi Şeyhülislamdır. Kaldı ki komşular da 
Müslüman ve içlerinde üç aylar orucu tutanlar bi
le vardır.

Bir kültürel sürecin genetizme, akrabalık siste
mine bağlanması garabeti ancak böylesi bir zihni
yetin ürünü olabilir. Anneni boş ver, sen kaç krat- 
lık Müslümansın diye sorarlar adama. Ama zinhar 
böylesi bir görüşün sahibinin Müslüman olmadığı
nı söyleyemezsiniz. Ama Kur’ânî ifade yerini tam 
buluyor: “Ağızlardan taşanı bu kadar, şüphesiz içle
rindeki daha büyüktür”. Müslümanın günde (beş 
vaktin tüm rekatlarında) kırk defa okuduğu fatiha
yı bilmediğinden şüphe yok; ama o bilmediğiyle de 
kalmıyor, başkalarının öğrenmesine de karşı çıkı
yor.

Işin gerçeği her şeyin bir bilgisi vardır ve ihti
yaç duyulduğu nispette öğrenilmesi gerekir. Eski 
dilde “zarureti diniye” denilen ve Müslüman’ın 
Müslamanca yaşayabileceği kadarıyla bir dini bilgi
ye sahip olması herkesin üzerine vacip (dini bir 
mecburiyet) tir. Anne ve baba da çocuklarına bu 
bilgiyi vermek veya verdirmekle yükümlüdür.

Hemen herkes her mesleğin hayat tarzının bir 
bilgisinin olduğunu kabul eder. Öğretmen, doktor, 
mühendis veya bir başka alan, hepsinin kendine 
özgü bir bilgi donanımına ihtiyacı vardır. Ama ma
alesef bazı insanlar, siyasal şartlandırmalara, ulusçu
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manipülasyonlara da bağlı olarak, hiçbir yerden 
kazanımı olmamasına rağmen din için bilgi edin
meye, özel olarak eğitim ve öğretimini almaya aklı 
yatmamaktadır.

b) Bunun indirimi olan bir başka paradigmaya 
göre (madem din eğitiminde ısrar ediliyor, olmasa 
daha iyi olurdu ama madem ki olacak) din herkese 
öğretilmeye kalkışılmasın. Yaygın ifadesiyle din 
eğitimi isteğe bağlı olsun. Din eğitiminden uzak ol
mak en temel haktır. Sanki dinsiz bir toplum var
dır, dindarlar azınlıktadır ve dinsiz geniş bir kesimi 
rahatsız etmemek için özel olarak din eğitimi beya
nında bulunmaları gerekmektedir (!).

İşin gerçeği din eğitiminin isteğe bağlı olması, 
dünyanın hemen pek çok yerinde, din mezhep 
farklılıklarıyla dopdolu, çelişkiler yaşayan ve birile- 
rinin kazanımından birilerinin kaybettiği toplum- 
larda başvurulan işlevsel bir ilkedir. Bizdeki bu tür 
düşüncelerin ise böyle bir işlevi yok, ancak perdeli 
bir İslâm karşıtlığının eseridir. Kahir ekseriyeti 
Müslüman olan bir toplumda din eğitimi tartışma
sının konusu ve yaklaşımı bu olamaz. Asgari bir İs
lâm bilgisini herkese verirsiniz. Müslüman olma
yanlar kendilerine uygun olmayan bir eğitimin ve
rildiğini, gerçek ihtiyaçlarının devletçe veya en 
azından kendilerince karşılanması talebinde bulu
nurlar. Ne yazık ki bu ülkede yüzde 99’luk Müslü
man azınlıktan başkasının bir din eğitimi sorunu 
yoktur. Azınlıklar gönüllerince zaten eğitimlerini 
verebilmektedirler. Müslümanın sıkıntısı bu azın
lıktan kaynaklanmıyor, yine Müslüman etiketli 
seçkinlerine dayanıyor.

Bu mantıkta daha çok din herkese bulaştırılma
mak, mümkün olduğunca sınırlı ve lokal tutulmalı 
düşüncesi yatmaktadır. Toplumun kazanımlarını 
kendi hanesine bir kayıp sayan birilerine göre din 
ne kadar toplumdan, toplum da dinden uzak tutu
labilirse kazanç kabul etmektedirler ve bunu ta
mamlayıcı çarpık düşünceler sergilemektedirler.

c) Yine bu görüşlerden birisine göre (ki eğitim 
reformu tasarısında da yer aldığı anlaşılıyor) bu ül
kede yalnız İslâm ve Sünnilik öğretilmemeli, başka 
dinler, başka mezhepler de öğretilmelidir. Buna gö
re (hemen içimizde öğretilecek farklı bir din olma
dığına göre çok uzağımızdaki dinleri mesela) Bu
dizm’i, Konfüçyanizm’i öğretmeliyiz ki çocuk ter
cih yapabilsin; Budist mi olacak, Hıristiyan ya da 
Müslüman mı olacak ona karar verebilsin.

Gerçekten de eğitimin “milli” diye çerçevelen
diği bir ortamda, bir düşünce ancak bu kadar çeli
şik ve ancak bu kadar çarpık olabilir. Sanki bu ül
ke gökten zembille inmiş, tarihi, tecrübesi olma
yan, hangi dine inanacağını bilmeyen bir toplum, 
çocuklarımıza çeşitli dinleri öğretelim ki tercihte 
bulunsun ve içindeki çelişkileri çözsün(!).

Dinler elbette okutulur, ancak bunlar bir kültür 
olarak öğretilir, tercihlerde bulunsunlar diye değil. 
Bir ülkenin “milli” eğitimi kendini inkar etmeksi
zin bunları düşünemez. Dinler bir kültür olarak öğ
renilir, hatta bunun tartışma yeri de haftadaki bir 
saatlik (ifademi mazur görün) sözde Din Kültürü 
dersi değildir. Daha üst bir din eğitim düzeyidir, da
ha kapsamlı derslerdir.

Yine bu çerçevede bir başka görüş, yalnız Sün
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ni mezhebin öğretildiğidir. Ancak bu görüşün sa
hipleri mesela Alevi vatandaşlarımız değildir. Şüp
hesiz mensuplarına Aleviliğin de öğretilmesi gere
kir. Ne var ki Sünni eğitime karşı çıkanların böyle 
bir talebi yoktur. Söyledikleri “kimseye dini eğitim 
verilmesin” söyleminde toplanabilir. Yani kendi 
adına istediği bir şey yok, istemediği vardır ve bu 
genel olarak din eğitimidir.

Hatta köşelerinde köşeli laflar edenlerden bazı
ları “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde ate
izm bile tartışılmalı” diyor. iyi de Islâm’ı rahatça 
tartışamadığımız, kendine özgülüklerde ele alama
dığımız bir ortamda ateizmi nasıl tartışacağız? Bir 
saatlik Din Kültürü dersinde mi? Tarihinde tüm 
toplumlara hoşgörü ile dolu bir kültürün varisleri
yiz. Her şeyi yerinde ve zamanında tartışmasını bi
len bir kültürümüz vardı. Laikçi mantığın kavraya
mayacağı kadar, dinler, mezhepler öğretilir, tartışı
lırdı. Hem de siyasal bağnazlık sıkboğaz etmeden.

Herkes için hazırlanan Sünni Islâm’a ağırlık 
verdiği söylenen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ki
taplarını sıradan inceleyen bir kişi, adı Islâm olan 
ulusçu bir din ile karşı karşıya olduğu izlenimini 
edinir. Burada siyaset dine boylu boyunca girmiş 
durumdadır. Sözün kısası yalnızca Sünni İslam öğ
retildiği iddiası da doğru değildir.

İşin gerçeği her dinin, her kültürün savrulduğu, 
yaygınlaşma imkanlarının alabildiğine arttığı bir 
dünyada milli eğitimin görevi başka dinleri tanıt
mak değil, öncelikle kendi toplumunun dinini sağ
lıklı biçimde kendi vatandaşına verebilmektir.

d) Yine mevcut paradigmalardan birisine göre 
din eğitimi bir meslek eğitimidir. îslâmi bilgi dini bir 
meslek edinecek olanlara gereklidir ve ne kadar ele
mana ihtiyaç varsa o kadar kişi din eğitimi almalıdır.

Bu görüşün temel hatası, dini eğitimi, bir mes
lek eğitimine indirgemiş olmasıdır. Sanki sıradan 
vatandaşın dinini öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Şüp
hesiz İslâm’da Allah ile kul arasında aracı anlamın
da bir din adamı sınıfı yoksa da mürşit, öğretici, yol 
gösterici anlamında bir din adamlığının olduğunda 
ve bunun için bir eğitimin gerekliliğinde şüphe 
yoktur. Kur’ân “Herkesin toptan savaşa çıkmamaları
nı, binlerinin geride kalıp dini daha iyi öğrenip savaştan 
dönenlere öğretmesi gerektiğini” tavsiye eder. Yani di
ni sıradan insanlardan daha iyi bilen ve diğer in
sanlara da rehberlik edebilecek müminler olmalı
dır. Bu anlamda bir meslek eğitiminden elbette söz 
edilebilir.

Ne var ki din eğitimini sadece bir mesleki eği
tim olarak görmek yanlıştır ve bu anlayışın kendi 
içinde bir yığın tutarsızlığı vardır. Mesela bu anla
yışa göre imam Hatip Liseleri bir meslek eğitimi
dir. Uzmanlık üstüne kurulu bir çağda bir orta öğ
retim kurumunu bir meslek eğitimi olarak gören 
mantık gerçekten dikkate şayandır. Bilindiği üzere 
İmam Hatip Liseleri sonuç itibariyle bir ortaöğre
tim kurumudur. Ortalama bazı dini bilgiler de ve
ren liselerdir.

Bir taraftan başka dinlerin rahip ve papazları
nın en az iki üniversite bitirmiş, birkaç dil bilen in
sanlar olduğunu söyleyeceksiniz, bir taraftan da bir 
lise mezununu ilahiyatçı sayacak ve yetersizliğini 
gördükçe de burun kıvıracaksınız. işin gerçeği cahil 
sayılan halk kitleleri seçkinci kesimden çok daha 
basiretlidir. Çünkü o bu liselere hiçbir zaman bütü
nüyle bir mesleki formasyon yüklememiştir. Başka 
eğitim kurumlarında verilmeyen genel din eğitimi
nin burada verildiğini düşünmekte, yani onu her 
şeyin kognitif bir alt yapısı olarak kabul etmekte
dir. Dinini asgari öğrendikten sonra hangi mesleğe 
giderse gitsin diye düşünmektedir. Yoksa kız öğren
cilerin buralarda okutulmasını anlamak mümkün 
değildir. Kızının imam ve hatip olmasını düşünen 
tek aileye rastlanamaz. Aslında laik mantığın da bu 
gerçeği gördüğünü ama mesleki eğitimin dışındaki 
bir din eğitimini kabul etmediğinden dolayı gör
mezlikten geldiğini söyleyebiliriz.

Bu çarpık mantık herhangi bir insanın dindar 
bir meslek sahibi olmasını kabul edememekte; bir 
insanın hem doktor hem de dini bilen bir insan 
görmek istemediğini, fütursuzca söyleyebilmekte
dir. Halbuki din bir beşeri alt yapı, bir arka plandır. 
İnsan ondan soyutlanamaz. Antropolojik bir ifa
deyle inanmayan insan olmayandır. Dolayısıyla 
mesela hem gazeteci veya hukukçu olmak hem de 
(sekülerlik dinine inanan bir) laik olmak ne derece 
mümkünse, hem dindar olmak hem de doktor veya 
mühendis olmak aynı derecede mümkündür. Bizde 
laiklik sosyal/ politik bir ilkeden çok bir din, bir 
inanç sistemidir. Dolayısıyla din de laiklik de en 
azından bir inanış ve yöneliş olarak kognitif ve nor
matif bütün alanlara yön verir. Birinin bir meslek
le yan yana bulunması mümkünse diğeri de müm
kündür. Görmezlikten gelinen gerçek de budur.

Hemen bunlarla yakından ilgili bir başka garip 
kanaat de din eğitimi veren okulların ihtiyaç fazla
sı öğrenciyi istihdam ettiğidir. ilk bakışta makul gi
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Seçkinci yapı din ile eğitim arasına sınırlar koymakta, dini, eğitimden dışlamaya 
çalışmaktadır.

bi gözüken bu iddia da genel geçer bir mantıktan 
yoksundur. Sistem hangi liseden, hangi üniversite
den mezun ettikleriyle mezunları arasında bir bağ
lantı kurabiliyor ki? Mesela binlerce ziraat mühen
disi işsiz diye Ziraat Fakültelerini kapatmamız mı 
gerekiyor? Ülkenin hangi mesleklere ne kadar ihti
yacı var ve o alanlarda ne kadar eleman yetiştirili
yor, bunun bir hesabı, bir planı var mı? Bu konu
larda bir planın olmadığı, bir dengenin bulunmadı
ğında şüphe yoktur, ama din eğitimi için bir maze
ret olarak ileri sürmede bir beis görülmemektedir.

Türkiye’de Din Eğitiminin 
Genel Bir Değerlendirmesi

Daha geniş düşünüldüğünde, belki de diğer eğitim 
biçimlerinden “soyutlanmış bir din eğitimi” nden 
söz edilemez. Çünkü bilgisel, inançsal ve değersel 
(kognitif) bir dünyada yer alan bir olgu olarak din 
her şeyle yakından ilgilidir. En azından bir niyet ve 
yöneliş, bir etiksel davranış olarak bütün eylemle
re eşlik eder. Dolayısıyla her türlü eğitimin dinle 
de bir ilgisi vardır. (Yeri gelmişken seçkinci tavrı 
gösterebilmek için hemen belirtelim; ülkenin tepe
sindeki yetkiliye göre başta aile olmak üzere dinin 
bütün kurumsal yapılarla bağlantısı koparılmış ol
malıdır). Bu çerçevede mesela Osmanlıda Tanzi
mat’a kadar dini ve din dışı olarak nitelenen eğitim 
tipleri yoktu. Mesela en yaygın eğitim seviyesi olan 
mahalle mektepleri veya sübyan okullarında (bu
günün diliyle ilköğretimde) okuma- yazma, mate
matik, âdâp ve ilmihal bilgileri paralel olarak veri

liyordu. Ayırım Batılılaşma süreci ile başladı, ayrı 
bir din eğitimi sorunu ortaya çıktı ve sorun günü
müze kadar süregeldi.

Cumhuriyet döneminde bu ikilem derinleşti. 
Otoriter ulus devlet mantığına göre her şey gibi din 
eğitimini de devlet tekeline aldı. Bu çerçevede 
eğer bir din eğitimi verilecekse bu da bu laik(!) 
devletin işiydi; Tevhidi Tedrisat Kanunu da bunu 
âmirdi. Ama devlet bu işi hep kötüye kullandı. 
1950 yılına kadar din eğitimini ne kendi verdi ve 
ne de başkasına verme hakkı tanıdı. Hatta diğer 
eğitim girişimleri de açık ya da kapalı bir din kar
şıtlığı üstüne kuruldu.

1945 sonrasında Liberal Batı, Doğu Bloğuna 
karşı Islâm dünyasını dost ve müttefik ilan etmişti. 
Buna uyan Türkiye’deki sistemde de din konusun
da yumuşamalar oldu. 1950’den itibaren toplumun 
ve özellikle konjonktürün zorlamasıyla Kur’an 
Kursları, imam Hatip Liseleri ve ilahiyat Fakülte
leri açıldı. 1990 sonrasındaki politik değişmeler, 
hem ulusal hem küresel siyasetin bir din sömürüsü 
yaptığını ortaya koydu. En yetkili mercilerin, belli 
güç odaklarının yıllarca devletçe açılıp geliştirilmiş 
bu okullara karşı mücadele vermesinin ve mensup
larını düşman olarak ilan etmesinin bir başka açık
laması olamazdı. Yani artık ulusal ve küresel siya
setin Müslümanla ittifaka ihtiyacı kalmamıştı, ar
tık enseleme zamanıydı, küçük de olsa pirim ver
menin anlamı yoktu. “Müttefik, düşmandan sonra
ki düşmandır” özdeyişine uygun olarak dünün müt
tefiki İslam artık hedef tahtasında idi.

Politik bir manevra sonucu ortaya çıkmış olma
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sına, laik devletin din politikasına kuşkuyla bakma
sına rağmen toplum bu kurumlan benimsemişti. 
Çünkü halkın tavrı, seçkinlerinki gibi ideolojik de
ğil, işlevseldi. Seçkinci yapı bu kurumlan ideoloji
sine uygun biçimde ve keyfince tırpanladı. Aklınca 
din çağdışı bir yapılanmanın eseriydi.

Türkiye’deki kendine özgü laik anlayışın, din 
ile ilgili görüşlerinin arkasında ilkel bir pozitivizm 
yatmaktadır. Buna göre bilim eşyanın yasalarına 
dayanır. Sosyal politik kurallar da dinin yerini dol
dururlar. Toplumsal yasaların olduğu yerde artık 
din yasalarının gereği yoktur. Esasen din devrini 
doldurmuş, bir bakiye dönemi yaşamaktadır.

Halbuki bu anlayış tarih mezarlığına gömüleli 
çok zaman olmuştur. Çünkü bırakın eşyanın kanu- 
niyeti ile sosyal kanuniyet arasındaki farkı; kültürel 
dünyanın herhangi (mesela sanat ve hukuk gibi) 
iki olgusunun kanuniyetleri bile aynı değildir. Pozi- 
tivist mantık bunları tek ilkeye indirgemeye çalış
mıştı. Sözde inandıklarını iddia ettikleri felsefe ve 
bilim 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde hiçbir kurumun 
yasalarının diğerleriyle aynı olmadığı, dolayısıyla 
da bilimin (veya herhangi bir ideolojinin) dinin ye
rine ikame edilemeyeceğini açıkça ilan etmişti. 
Özellikle 20. yüzyılın ortalarından beri yaşanan di
ni gelişmeler dinin devrini doldurmadığını, aksine 
dipdiri ayakta durduğunu gösterdi, ilkel pozitiviz
min bu konudaki görüşlerini temelden çürüttü.

Ne var ki kurumların farkını ve birbirleriyle 
ilişkilerini göremeyen seçkinci yapımız din ile eği
tim arasına sınırlar koymaya devam etmekte, mo
dern dönemlerde artık bir tipi kabul edilen dini 
eğitimi dışlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla da en 
bazit görünen sorunlar çözümsüz kalmaktadır. 
Çünkü yoğurdu yumrukla yeyip karın doyurmak 
mümkün değildir.

Sonuç

Sonuç olarak denebilir ki modern çağlarda artık 
lokalleştirilmiş ve dini eğitim olarak nitelenen bir 
eğitim alanı vardır. Bu din eğitimi de kendi içinde 
“genel olarak halkın dinen bilgilendirilmesi” ve “din 
adamı yetiştirmesi” gibi iki düzeye ayırabiliriz. Tür
kiye’nin öncelikli sorunu genel dini eğitimdir. 
Ama seçkinci yapı din eğitimini bir mesleki eğiti
me indirgemekte ve burada lokalize edip buharlaş
tırmaya çalışmaktadır.Yani genel dini eğitime hiç 
yanaşmamaktadır. Öyle ki ilk ve ortaöğretimdeki 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi gibi haftalık bir saat

lik (tabir caizse ilaverlemeli bir) dersin içeriğine ve 
hatta varlığına tahammül edememekte bunun da
ha laik bir dönüşümünü istemektedir. Bakanlık da, 
din ve laiklik ikilemi arasında zevahiri kurtaracak 
projeler üretmeye çalışmakta, burada toplum çıkış 
noktası yapılmamaktadır.

Halbuki meşhur deyimiyle yüzde 99’luk kitle
nin talebi, bu ülkede, azınlıklar kadar olsun dini 
eğitim hakkına sahip olabilmek, örgütlenip okulla
rını açabilmek, çocuklarına istediği dini eğitimi 
verebilmektir.

Türkiye’de din eğitimi gerçekten önemli bir so
rundur; bastırmakla problem sadece azdırılır, hiçbir 
zaman çözülmez. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebili
riz: Din eğitimi çözülmeden, milli eğitim çözüle
mez. Bunun en azından iki önemli sebebi vardır:

a) Mevcut eğitim sistemi, potansiyel gücünü di
ni eğitimden kaçabilmeye harcamaktadır. Planla
dığı işlerde, aldığı kararlarda dine uzak durabilmek 
için gayret sarf etmekte, bu da onu güçsüz ve des
teksiz kılmaktadır. Mesela İmam Hatip liseleriyle 
partallaşma çerçevesinde meslek liselerine getiri
len ambargo, eğitimin toplum desteğini sarsmış, 
doğal bir yarışın önünü kestiğinden dolayı da genel 
eğitimi fevkalade olumsuz etkilemiştir.

b) Bu eğitim politikası motivasyonu yok etmek
tedir. Halbuki eğitim gibi bir kurumun güçlü bir 
motivasyona ihtiyacı vardır.

Anlaşıldığı kadarıyla Bakanlık eğitimle ilgili 
bir metin üzerinde çalışmakta formel bazı şeyler 
düşünmektedir. Bu düşünülenler arasında makul 
şeyler bulunuyorsa da daha çok zevahiri kurtarma
ya yönelik maddeler içermektedir. Hatta yukarıda 
belirtildiği üzere düşünülen bazı şeylerin, mevcu
dundan daha olumsuz olacağı izlenimini vermekte
dir. Göründüğü kadarıyla Milli Eğitim ve YÖK gi
bi konularda düzeltmeler yapabilmek çoğunluk 
sağlamayı değil, gerçek anlamda iktidar olabilmeyi 
ve kararlılığı gerektiriyor. İktidarın bazı konularda 
kendini tam yetkili göremediği yoğunlaşamadığın- 
dan da anlaşılmaktadır. Buradan hareketle iktida
rın, gerçekten kendini iktidarda göremediği yer ve 
durumlarda bir girişimde bulunmaması gerektiği 
söylenebilir.

Bir de tabii ki Müslüman, talep hakkı olmakla 
birlikte her şeyi sistemden ve kurumlarından bek
lememeli, dinini asgari bilmenin bir zorunluluk ol
duğunu bilmeli, onu öğrenmenin ve öğretmenin 
yollarını bulmalı, mesela evini aynı zamanda bir 
dini eğitim kurumu haline getirebilmelidir. ■
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TÜRK EGITIM SİSTEMİNDE 
DEĞİŞİM PERSPEKTİFİ

ASIM ÖZ

B irey ve toplum için en önemli etkinlikle
rin başında gelir eğitim. insanın kadim de
ğerleri, ahlaki ve dini değerleri, yurttaşlık 

bilgilerini ve mesleki bilgileri edinebileceği bir et
kinliktir eğitim. Tarihin farklı dönemlerinde fark
lı toplumlarında farklı eğitim sistemleri geliştiril
miştir. Modernliğin ve endüstri toplumunun en 
önemli kurumlarından biri olan “okul” endüstri 
sonrası toplum kuramcıları tarafından çeşitli eleş
tirilere tabi tutulmuştur. Geleceğin okul sistemi
nin nasıllığının yanı sıra eğitimin felsefi konsepti- 
nin ne olması gerektiği hususunda değişik para
digmalar sözkonusu olmakla birlikte günümüz 
toplumsal yapısı “Bilgi Toplumu”, “Endüstri Son
rası Toplum” gibi kategorilerle anılmaktadır. Eği
tim sisteminde değişim arzusu hemen hemen bü
tün dünyada dillendirilmektedir. Türk Eğitim Sis- 
temi’nin ve siyasal yapısının kendine özgü sorun
larının yanında dünya eğitim sistemlerinin de cid
di sorunları sözkonusudur. Okulun nasıl yapılan
dırılması gerektiği hususunda farklılaşan yanıtlara 
karşın günümüz toplumsallığının nesnel koşulları
nın sorunlu yapısına yönelik tasvirler ortaktır. Sa
nayi sonrası paradigmalarının zihinleri ve toplu
mu köklü biçimde dönüştürümesine karşın eğitim 
kurumlarının bu enformasyon patlamasına cevap 
üretmediği görülmektedir. Eğitim talebi küresel 
ölçekte artmakta; kitlesel eğitimi hedefleyen mo- 
dernist okul anlayışı hem artan bu talebi karşıla
yamamakta hem de farklılaşan/çeşitlenen eğitim 
talebine esnek yanıtlar üretmemektedir. Öğret
menlerin statü kaybının eğitimcilerin kalitesini

düşürmesi nedeniyle öğrencilerin eğitilebilirlik 
durumu azalmaktadır. Eğitim talebi, personel gi
derleri eğitimin finansman sorununu gündeme ge
tirmektedir. Eğitim maliyetlerinin karşılanama
ması eğitsel kalitesizliği, niteliksizliği arttırmakta
dır. (1996-3-5)

Eğitim sisteminin küresel ölçekteki sorunları, 
eğitim kurumlarının işleyişine yönelik yaygın bir 
hoşnutsuzluk duygusunun oluşmasına neden ol
muştur. Bu durum “eğitim sistemine ilişkin bek
lentilerimizin her geçen gün farklılaşarak daha da 
yükselmesinin yanı sıra eğitim sisteminin perfor
mansındaki yetersizliklerden kaynaklanmakta
dır.” (Tekeli, 2003:9)

Eğitim kurumlarının işleyişine yönelik hoşnut
suzluk durumu kronikleşmekte ve yılların ağırlığı
nı üzerinde taşımaktadır. Eğitim sorunlarının çö
zümü öncelikle siyasal iradeyi gerektirmektedir. 
Eğitim sorunlarının çözümü; eğitimin ve okulun 
amaçlarını gerçekleştimekte karşılaşılan güçlük
lerin giderilmesini amaçlayan, öğrenci ve toplu
mun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen di
namik program geliştirme çalışmalarıyla gerçek
leştirilebilir. (Özyılmaz; 1998)

Modernleşme sürecimiz eğitim sorununu siya
sal ve toplumsal cemaatlerin değişim stratejileri
nin merkezine yerleştirmiştir. Eğitim toplumu de
ğiştirmenin, devleti dönüştürmenin “ideolojik ay
gıtı” olarak algılanmıştır. Hükümetlerin ve koalis
yonların paylaşamadıkları bakanlıklar sıralama
sında ilk sıraya oturan Milli Eğitim Bakanlığı her 
zaman ideolojik tartışmaların odağında bulun
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M illi E ğ itim  B akan lığ ı h e r za m a n  id e o lo jik  ta rtışm a la rın  oda ğ ın da  
y e r a lm ıştır.

muştur. AKP hükümetini en çok uğraştıran tarih
sel blok kurumlarından YÖK’ün reform çabaları
na direnç göstermesi ve meslek liselerinin üniver
site sınavında karşılaştıkları adaletsiz uygulamala
rı gidermeyi amaçlayan kısmi düzenlemelere karşı 
geliştirilen tarihsel blok direnci eğitimin ideolojik 
aygıt olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır.

Eğitim sorunlarının, adaletsizliklerinin kro
nikleştiği Türkiye’de eğitim reformu yapmanın 
güçlüğü ortadadır. AKP hükümetinin Milli Eği
tim Bakanlığı görevini yürüten Hüseyin Çelik
2003 Eylül ayından itibaren üzerinde çalıştıkları
nı belirttiği ilköğretim kademesini hedefleyen 
müfredat değişikliğini 11 Ağustos 2004’te İstan
bul Kabataş Erkek Lisesi’nde açıkladı.

Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin destekle
diği “eğitim reformu” Türk Eğitim sistemi’nin 
oturtulabileceği iki referans çerçevesinin finans
man desteğini sağlamasıyla da anılacak. Türki
ye’de eğitim reformu önerileri, kendi kültürü, ta
rihi ve medeniyet tecrübesinden ziyade dünyada 
yaşanan ve “büyük dönüşüm” nitelemesini hake- 
den yetmişli yıllardan sonraki iletişim, bilgi tek
nolojilerinde gerçekleştirilen yenilikler, zihinsel 
dönüşümlerle ifade edilen “küreselleşme” ile bir 
medeniyet projesi olarak algılanan AB’nin zorla

dığı değişim gereksinimlerini karşılamaya çalışan 
değişimlerden beslenmektedir. (Tekeli 2003:15) 
Eylül 2003’ten itibaren üzerinde çalışılan müfre
dat programının hazırlanmasında 38 sivil toplum 
kuruluşu, 53 akademisyen, 26 bin 304 öğrenci, 9 
bin 192 veli, 2 bin 259 öğretmen, 697 müfettiş 
farklı alanlarda katkıda bulunmuş. 2004-2005 
eğitim ve öğretim yılında Ankara, Bolu, Hatay, 
İzmir ve Kocaeli olmak üzere altı ilde belli okul
larda pilot olarak uygulanacak olan yeni ilköğre
tim programı talim Terbiye Kurulu’nun koordina
törlüğünde hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Hüse
yin Çelik yeni İlköğetim programını “Geleceğin 
İnşası”, “Türkiye’nin birikimi” ifadeleriyle takdim 
etti.

Yeni ilköğretim müfredatı, sekiz yıllık eğitime 
göre düzenlenmesi, anlamlı öğrenmeyi amaçlama
sı, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımını esas alması, 
çoklu zeka teorisinin gerektirdiği öğrenme stilleri
ni gündemleştirmesi ve öğrenci odaklı olmakla 
barizleşiyor. Programın basında ve akademisyen
ler arasında tartışma yaratan boyutu, mekanik dü
şünceyi esas alan Newtoncu paradigmadan çoklu 
sebep-sonuç ilişkilerine dayalı Kuantum paradig
masına geçişti. Yeni ilköğretim müfredatının he
deflediği gelecek nesil tahayyülü “iyi birey, hür
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beyin ve hür insan” şeklinde özetlenebilir.
Eğitimcilerin yeni müfredat programına uyum

ları 5 yıla yayılan hizmet içi kurslarıyla sağlana
cak. Değişik uzmanlık alalarında gelen bilima- 
damlarının kollektif çalışmasıyla oluşturulan müf
redat programı pilot okullarda uygulandıktan son
ra, programda görülen eksikler tamamlanarak bü
tün ilköğretim kurumlarında uygulanmaya başla
nacak. Program geliştirme çalışmaları eğitim siste
minin yeniliklere açılımasını sağlayan dinamik 
boyutunu oluşturur. Yeni ilköğretim müfredat 
programının “söylem” yönü güçlü bir program ol
duğu Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklamala
rın basında uyandırdığı etkilerden anlaşılıyor. 
Ancak programın öğrenci ve toplumun beklenti
lerini ne kadar yansıttığı uygulama sonrasında gö
rülecektir.

Türk Eğitim sistemi’ne, modernist eğitim pa
radigmasına eleştirel bir gözle bakan ve sıkıntıla
rın aşılması için Kuantum paradigmasını alterna
tif olarak gündeme getiren Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’in açıklamalarına tarihsel blok’la 
şu ya da bu şekilde ilişki içerisinde bulunan Oktay 
Ekşi, Haluk Şahin, Türker Alkan gibi yazarlarca 
odağında dini anlayışın ötekileştirildiği eleştiriler 
yöneltildi. Müfredat programı açıklanmadan önce 
29 Temmuz 2004’te CNN  Türk’te yayımlanan 
“Ankara Kulisi” programına katılan CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal, Bakanlığının ilköğretimin
6, 7 ve 8. sınıfları için “bilişim, yabancı dil ve 
mesleki teknik eğitim koridoru” açacak olmasına 
tepki gösterekek “Bu 8 yıllık temel eğitimi parça
lar” dedi. Niyet okuma, ötekileştirme stratejileri
ne rağmen uygulanacak olan yeni ilköğretim müf
redatının temel referans çerçeveleri küreselleşme 
ve AB üzerinde hiç durulmadı. Oysa yeni ilköğre
tim programı küreselleşme ve AB perspektifinde 
asıl anlamını ortaya koyar.

Küreselleşme’n in  Etkileri

Günümüz dünyasını açıklamaya, anlamaya çalı
şan düşünürlerin ait oldukları politik cemaatlere 
göre tavırları farklılaşmış olsa da üzerinde durma
dan edemedikleri küreselleşme kavramına ülke
miz aydınlarının çoğunluğu ve siyasal elitlerince 
nüfuz edilememiştir. Garaudy’nin “Pazar Tektan- 
rıcılığı” olarak nitelendirdiği değersizleştirme sü

reci özünde dünyanın batıklaştırılmasının hız ka
zandığı bir dönemdir. itaat ettirme stratejilerinin, 
kültürel soykırımların, yok etmenin ve maddi-ma- 
nevi yıkımların yaşandığı bu süreci Bauman “yeni 
dünya düzensizliği” olarak nitelendiriyordu. 
(1999; 69) Doksanlı yıllardan sonra ekonomik ve 
siyasal olayları açıklamak için en çok kullanılan 
kavramların başında gelen küreselleşme, “dünya
nın herhangi bir yerinde meydana gelen sosyal, si
yasal ya da ekonomik olayın yakın ve uzaktaki 
başka yerlerde kendisini hissettirmesi” şeklinde 
tanımlanabilir (Ayhan; 2002: 247) Atmışlı yıllar
dan itibaren yaşanan bir dizi teknolojik ve bilişsel 
dönüşümün küreselleşme sürecini derinden etki
lediği bilinmektedir. “Sanayi toplumundan bilgi 
toplumuna, Fordist üretimden esnek üretime, ulus 
devletler dünyasından küresel dünyaya, moder
nist düşünce çizgisinden postmodernist düşünce 
çizgisine geçiş yaşanmaktadır.” (Tekeli; 2003: 15) 
Talim Terbiye Kurulu’nun program geliştirme ça
lışmalarının taslak m etninin referans çerçevele
rinden birini küreselleşme süreci oluşturmaktadır. 
Ilhan Tekeli’nin “Tüm düyada eğitim sistemleri 
şu ya da bu ölçüde, bu dönüşümü yaşamaktadır. 
Türkiye için tasarlanacak reform da tabii ki bu dö
nüşümden etkilenecektir. Dünyada yaşanmakta 
olan bu deneyim tasarlanacak reformun ana yol 
göstericilerinden biri olacaktır” düşünceleri Ta
lim Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk tarafın
dan şöyle sahiplenilmektedir. “Dünya son 50 yıl
da eğitim alanında 5 büyük reform gerçekleştirdi. 
Türkiye 5’ini ıskaladı şimdi 2000’li yılların eğitim 
anlayışını yakalamayı amaçlıyoruz. Bu eğitimin 
bilgi toplumuna göre düzenlenmesidir. Türkiye’de 
eğitim 1940’lı yılarda kalmıştır. Oysa, dünya ikin
ci Dünya Savaşı öncesine ait olan bu eğitim anla
yışını, önce sanayi toplumuna geçişte değiştirdi. 
Şimdi de bilgi toplumuna geçişte değiştiriyor. Biz 
de bu dalgayı yakalayacağız. (Akit, Bila; 2004) 

Talim Terbiye Kurulu’nun hazırladığı progra
mın “programların geliştirilmesini gerekli kılan 
nedenler” bölümünde eğitimin siyasi ve toplumsal 
ve kültürel bütünleşmenin ve değişimlerin yönel
tilmesindeki etkin araçlardan olduğu vurgulana
rak bir referans çerçevesi olarak küreselleşme sü
recine vurgu yapılmaktadır. “Demokrasi ve yöne
tim kavramları farklılaşmakta, teknoloji hızla iler
lemekte tüm bunlara paralel olarak küreselleşme
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ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sı
kıntıları yaşanmaktadır. Belirtilen hızlı değişim 
ve gelişim ile hakim olmaya başlayan küreselleş
me süreci, sadece ekonomik alanda belirleyici ol
makla kalmayıp, sosyal ve kültürel alanlarda da 
etkili olmaya başlamıştır.” Küreselleşme sürecine 
uygun bir zihni dönüşümün başlatılabileceği ku- 
rumların başında gelen eğitim kurumlarının mo- 
dernist paradigma tortularıyla bu süreci nasıl ba
şaracağı sorusu hala cevap beklemekte olan bir so
ru olmanın yanında küreselleşmeye uyumlu gele
cek nesil tahayyülünün sıhhati üzerinde de düşün
mekte yarar var. Postmodern hakikatsizlikle, ço
ğulculuk, özgürlük, özgüllük, görecelik söylemle
riyle hakikat özlemi hakikat terörizmi olarak ste- 
reotipleştirilirken küresel talanın ve soykırım ih
tiraslarının canlı tutulduğu tarihsel bağlamda 
postmodern epistemolojiye oturan bir eğitim an- 
layığı nesillerimize büyük rüyalar gördüremez. 
(Rosenau; 1998) Çok kültürcülük söylemi küre
selleşme süreci ile birlikte yükselişe geçmişti. Mil
li Eğitim Bakanı Müfredat Tanıtım  Toplantısında 
“Yeni müfredatta farklılıklara tahammül etme an
layışı verilecek” cümleleriyle küresel ideolojinin 
başka bir söylemini dillendiriyordu.

ilköğretim müfredat değişikliğinin öncesinde 
Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği’nde gerçekleşti
rilen reform programlarının hareket noktası ola
rak kabul edildiği hem taslak programda hem de 
Ziya Selçuk’un açıkla
malarında bulunmakta
dır. Ingiltere, İrlanda,
Kore, Singapur, Dani
marka ve Finlandiya 
eğitim reformunu ger
çekleştirmiş İtalya, Is
panya, Almanya ve Ma
lezya ise reform çalışma
larını sürdürmektedir.
Bu ülkelerde uygulan
maya çalışılan reform 
hareketlerinin çıkış 
noktası taslak öğretim 
programlarının başında 
şöyle açıklanıyor:

“Sanayi toplumu 
için uygun olan eğitim 
modellerinin bilgi top-

lumunun rekabetçi yapısını kaldıramaması olarak 
değerlendirilir.” ilköğretimde okullaşma oranını 
ülke çapında gerçekleştirmemiş bir ülkenin batılı 
modellere hemen sarılmasını anlamak güç. Perso
nel yetersizliği, kalitesizliği, eğitim araç ve gereç
lerinin eksikliği gibi eğitimin yürütülmesi için ol
mazsa olmaz unsurların eksik olduğu bir sistemde 
söylem yönü güçlü ve “Pazar Tektanrıcılığı”nın 
metalaştırıcı eğitim programlarının ufkunun ne 
olabileceği üzerinde düşünmek gerekiyor. Progra
mın Ekonomik Temeller bölümünde “gittikçe 
küreselleşen dünya” ifadesinin yanı sıra “girişimci 
ruh’a yapılan vurgu küresel metalaşma olgusunun 
örneği niteliğindedir.

Küreselleşme ile birlikte yükselişe geçen söy
lemlerden biri olan hoşgörü kavramı programda 
vurgulanmakta, küreselleşmeye uygun zihin yapı
sının oluşturulması için yapılacak etkinliklerde 
“hoşgörüye dayalı bir zihin modeli oluşturulması 
için gerekli kavramsal alt yapı”nın oluşturulması 
önerilmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin yanı sıra 
batı’da 70’li yıllardan itibaren uygulanan öğrenci 
odaklı eğitim anlayışını benimseyen müfredat 
programı “öğrencinin öğrenmesinin kültürlerarası 
nitelik kazanmasına” öncelik vermekte, Ziya Gö- 
kalp’ten bu yana sorunlu bir anlam haritasına sa
hip kültür kavramını evrensel kültür, öz kültür 
şeklinde sınıflandırmaktadır.

“Küreselleşme olgusu ile birlikte gündeme ge

Yeni ilköğretim programı, küreselleşme ve AB’den yoğun olarak etkilenmiştir.
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len yerelleşme olgusunun eğitim sisteminde nasıl 
konumlandırılacağı, küresel olanın yerel olanla 
çatışması halinde nasıl bir yöntem izleneceği” ko
nusunda programın açıklayıcı olduğunu söylemek 
imkansız. Eğitim sisteminin bütün kademelerini 
kapsayacağı anlaşılan müfredat programını “bay
rak direği”ne benzeten Talim Terbiye Kurulu 
Başkanı Ziya Selçuk “Bayrak direğinin alt kısmı 
kalındır pek sallanmaz. Üst kısmı ise daha incedir 
ve sallanır. Esnektir. Eğitim modelinde de ilköğ
retim ve lise bayrak direğinin alt kısmı gibi olma
lıdır. Fazla sallanmamak, sağlam olmalıdır. Eğitim 
sisteminin temeli böyle olmalıdır. Bu kısım ulusal 
kısımdır. Direğin ince olan üst kısmı ise üniversi
te eğitimidir. Daha esnektir. Eğitimin küresel kıs
mıdır. Ulusal kısım bayrak direğinin altı, küresel 
kısmı ise üstüdür. Eğitim sistemimizin böyle dü
zenlenmesi gerekir.” diyor. Eğitim sisteminin 
özellikle de ilk ve ortaöğretimin “kültürel direnç 
hatları” oluşturması gerektiğini belirten Ziya Sel- 
çuk’a katılmakla birlikte bunların hangi unsurlar
dan oluştuğu noktasında henüz yeterli bilgi edine
bilmiş değiliz.

AB’n in  Etkileri

Medeniyet projesi olarak algılanan Avrupa Birliği 
yeni hazırlanan ilköğretim müfredatını hem viz
yon hem de finansman açısından etkilemiştir. 
Programın hazırlanması sırasıda AB uzmanlarının 
katkı sağladığını müfredat Tanıtım  Toplantı
sında ME Bakanı Hüseyin Çelik ifade etmişti. 
AB’ye uygun hale getirmesi gerektiğini söyleyen 
bakan Çelik “Türkiye’nin istikbalini aydınlatacak 
bir program yaptıklarını” ifade ediyordu.

Türkiye’nin Aralık ayında müzakere tarihi 
beklediği ve üye olma perspektifini güçlendirerek 
sürdürdüğü AB, eğitim sisteminde reform yapılır
ken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken 
koşullar getirmektedir. AB perspektifinin eğitim 
sistemine getireceği etkileri üç grupta toplayan Il
han Tekeli’ye göre: Birinci grupta “Türkiye’nin 
eğitim ve gençlik konusunda AB’nin müktesaba- 
tını kabul etmesi dolayısıyla yapmak zorunda ol
duğu değişiklikler” yer alırken ikinci grupta “Tür
kiye’nin Avrupa’nın geliştirmiş olduğu değişik 
gençlik ve eğitim programlarından yararlanmaya 
başlamasıyla doğacak” olan etkiler yer alır. Ü çün

cü grupta “AB’nin eğitim konusundaki uzun 
erimli perspektifinden gelecek” etkiler yer alır 
(Tekeli, 2003: 21: 22)

Hazırlanan ilköğretim programının esnek zi
hin  modelini öngörmesi çokkültürcü duyarlılığı 
benimsemesinin getirdiği etno göreceli yakla
şım AB perspektifinin etkileridir. Yaşam boyu 
öğrenme ilkesi Haziran 2002’de Bratislava’da 
toplanan eğitim bakanları toplantısında benim 
senmiştir. A B’nin  2004 yılını “Spor Yoluyla Eği
tim Avrupa yılı” olarak ilan etmesi spor ve eğiti
m in birlikteliğine özel önem vermesinden kay
naklanmaktadır.

Yeni programda yer alan “Spor, insanların zi
hinsel, duygusal ve psiko-motor eğitimin vazgeçil
mez bir aracı olarak görülür. Programlarda spor 
kültürünün gelişmesi, öğrencilerin yaş gruplarına 
göre uygun spor dallarına yönlendirilmesi ve top
lumsallaşmanın bir aracı olarak sporun çeşitli 
derslerle ilişkilendirilmesi önemsenir” ifadeleri 
AB perspektifinin programa yansımaları olarak 
görülebilir. Bahçesiz, altyapısız, spor salonu yoksu
nu betonizme teslim okul yapılarının söylem yönü 
güçlü bu programları nasıl pratize edeceği ayrı bir 
tartışma konusudur.

ilköğretim müfredat programının yenilenmesi 
ve geliştirilmesi çalışmalarının referans noktala
rından birini oluşturan AB programda şu şekilde 
yer alır. “Türkiye Avrupa Birliğine üye olmayı he
defleyen, bunu bir medeniyet projesi olarak ele 
alan, bu konuda gerekli kanunları çıkaran ve 
adımları atan ülke olarak tüm çalışmalarını ve ça
basını bu doğrultuda yönlendirmiştir. Bu nedenle 
taslak öğretim programları, üçüncü referans nok
tası olarak Avrupa Birliği normlarını, hedeflerini 
ve eğitim anlayışını kabul eder.”

Eğitimin vizyonu AB’yi hedeflemektedir. Bu 
medeniyet projesi olmanın yanısıra eğitim siste
mindeki eksikliklerin sıralanması, Sekizinci Beş 
yıllık Kalkınma Planı ve Ulusal Programlar gerek
çe gösterilerek daha geniş bir çerçeveye oturtul
maktadır. Eğitimde kalite ve seviyenin arttırılma
sı gerekliliği, ilköğretim, ortaöğretim ve yükse
köğretimdeki okullaşma oranı, eğitim harcamala
rı AB ile kıyaslanmakta; ve eğitiminin kalitesi, 
uluslararası geçerliliği ve kabul edilirliği arttırıl
mak isteniyorsa acil bir reformun gerekliliği vur
gulanmaktadır.
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Uluslararası Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, eğitim faaliyetinin ol
mazsa olmaz unsurlarındandır. Ancak ölçme ve 
değerlendirmenin nasıl yapılacağı üzerinde farklı 
fikirler ve bunları destekleyici gerekçeler öne sü
rülmektedir. Mceğitim ölçme ve değerlendirme bi
çimleri de ister istemez tekdüzeleştirmiş, fast fo- 
odlaştırmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilik gerekçe
leriyle sorunsuz olduğu kabulü ile uygulanan ölç
me ve değerlendirme araçları sorunlu yapısına 
rağmen küresel ölçekte uygulanmaktadır. ilköğre
tim taslak programlarının hazırlanmasının gerek
çelerinden birini “ülkemizin mevcut eğitim özel
liklerinin belirlenmesini, başarı ve başarısızlıkla
rın değerlendirilmesini ve ortaya çıkan sonuçları” 
oluşturur. “PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslara
rası araştırmalarının ortaya koyduğu bulgular bu 
çerçevede ele alınır” denilmektedir.

LGS, ÖSS sonuçlarının açıklanmasından son
ra gençlik kategorilerine bir yenisi daha eklendi. 
“sıfırcı gençlik.” Erkek öğrencilerin daha başarısız 
olduğu sınav sonuçları eğitim sisteminin öteki yü
zünü görmemizi sağladı. Sınavlarla ilgili olarak 
uluslararası ölçme ve değerlendirme verileri de 
Türk Eğitim Sistemine ilişkin ipuçları vermekte
dir. Yeni ilköğretim müfredat progrmanını refe
rans noktalarından biri olan TIMSS-R (Third In- 
ternational Mathematics and Science Study) fen 
ve matematik alanında dört yılda bir yinelenen 
uluslararası bir seviye tesbit sınavıdır. Üçüncüsü 
1999 yılında yapılan bu sınava aralarında Türki
ye’nin de bulunduğu 38 ülke katılmıştır. Türki
ye’den 2204 okulun 8. sınıf öğrencilerine uygula
nan ve ayrıntılı raporu 2000’de yayımlanan bu 
araştırmaya göre Türkiye 38 ülke arasında fende 
33, matematikte 31. sırada yer almıştır. 2003’te 
tekrarlanan sınava ise Türkiye katılmamıştır. (Eş
me; 2004, Belge; 2004)

Uluslararası seviye belirleme kuruluşunun 
uluslararası okuma becerilerinde gelişim projesi 
(PIRLS) amacıyla 35 ülkede ilköğretim 4. sınıf 
öğrencilerine uygulandı. Türkiye’de 62 ilde uygu
lanan sınava 154 ilköğretim okulundan toplam 5 
bin 390 öğrenci katılmıştır. Türkiye bu sınavda 
28. sırada yer almıştır. Uluslararası ortalamaya gö
re çocukların yalnız %19’u bu orana sahipti. Araş
tırmaya göre Türkiye’deki okullarda okuma çalış
maları sadece ders kitaplarındaki metinlere dayalı

olarak yapılmakta diğer araçlara (çocuk kitapları, 
gazete ve dergilere) fazla yer verilmemektedir.
(Eşme; 2004)

Sonuç Yerine

Türk eğitim sistemi modernist paradigmanın aşın
ması, Newtoncu paradigmadan çıkışın sancıları, 
küreselleşme süreçleri gibi üst anlatısal sorunlarla 
yüzleşmeye çalışıyor. Mevcut eğitim sisteminin 
ideolojik ve felsefi konsept sorunları çok fazla. 
Eğitim seferberliği ise kamusal eğitimi aşındıracak 
şekilde özel okulları güçlendirerek “liberal fark
sızlığı” besliyor. Hükümetler personel giderleri dı
şında eğitime kaynak aktarmada cesur davranamı
yor. Yarışmacı anlayış okulların sınava hazırlama 
dışındaki etkilerini azaltıyor. Sınava odaklı eğitim 
anlayışının mevcut sorunları yanında 2005 yılın
dan itibaren zorunlu olacağı belirtilen LGS sınav
ları eğitim sisteminin sınav odaklı anlayışının sü
rekliliğini sağlayacaktır. Küresel olanla milli ola
nın yeniden tanımlandığı yeni ilköğretim müfre
dat programı küreselleşme sürecine nasıl bir yanıt 
üretilebilir? küresel ihtiraslara karşı kültürel di
renç hatları nasıl oluşturulabilir? sorularını utan
gaçça sormuş, ancak nitelikli, onurlu, kişilikli bir 
geleceğin inşası için olmazsa olmaz Türkiye’nin 
nomosu/namusu İslam’ın hayır(lı) imkanlarını 
görmezden gelmiştir. Felç olmuş eğitim sistemi sa
dece teknolojik imkanlardan, bilgi teknolojilerin
den faydalanarak diriltilemez. Büyük idealler, an
lam haritaları yeretmeyen bir eğitim sistemi bü
yük söylemlerle bizi biraz daha oyalayabilir ancak. 
Sorunlarımızın çözümü için “çocuklarına büyük 
idealler, büyük rüyalar armağan eden” bir eğitim 
kopsepti gerekiyor. ■
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TÜRKÜM, DOĞRUYUM, 
ÇALIŞKANIM, YASAM...

NUREDDİN ÖZCAN

B abamı bir gün, ağabeyimi o sert edasıyla 
uyarırkan gördüğümde henüz çocuk dene
cek yaştaydım. “-onun hakkında bir daha 

böyle konuşmayacaksın” diyordu. Aradan geçen 
nice yıllardan sonra, babamın o gün farkında ol
madan toplumsal tarihselliğimiz içinde sürüp ge
len bir dogmaya, güçlü bir tabuya can verişine ta
nık olmuştum. Ben ve akranlarım o yıllarda öyle
sine kırılgan bir fay üzerinde gidiyorduk ki, o gün 
kendisi hakkında konuşulan kişinin tarih içinde
ki gerçek kimliğini ancak yıllar sonra ve nice ha
yal kırıklıklarıyla öğrenebildim. Çocukluk düşle
rimde Peyami Safa’nın “Simeranya”sı gibi o nahif 
güzelliklerle kurmaya çalıştığım dünyam tarihsel 
gerçeklikler karşısında, sanki Pompei’nin külleri 
altında kalmış harabeler gibiydi. Bazı özel kişile
rin, toplumun diri tutulmak istenen bilincine su
nulan kimliği ile tarihsel kişiliği o kadar farklıydı 
ki!. Daha sonraları bilincimiz, kurulması hayal 
edilen yeni bir toplumsal yaşayışı temellendirecek 
sayısız kimsenin uğrak yeri olacaktı. Genç nesille
rin şuuraltı, yavaş yavaş bir mitoloji vitrinine dö
nüyordu... Ama onun ve diğerlerinin müstesna ki
şilikleri bize öyle özentili bir hayranlıkla ve gele
neksel motiflerle sunuluyordu ki, onları sahiplen
menin bir emel haline geldiği saf çocukluk mu
hayyilemde bıraktığı izler gitttikçe derinleşiyordu. 
Kafamdaki Hz. Ali’nin Hayber kalesinin fethinin 
yerini başka fetihler, Koç Köroğlu efsanesinin ye
rini de ondan daha etkili modern argümanlar al
maya başlamıştı.. Yetiştiğimiz daha o ilk çocukluk 
günlerimizde, islami motifler toplumun bütün ke-

Doğruluğu ne kadar aşılarsan aşıla 
çürük kökümüzde bizim, 

Eski meyvelerin tadı gitmiyor kolay kolay!
OPHELIA

simlerinde temel öge idi. Yâni öyle görünüyordu... 
Yâni en azından dillerde öyle idi... Yaşanılan kül
tür ortamı her şeyin islami mefhumlarla dillendi- 
rildiği bir karakteri temsil ediyordu ama çocukluk 
yaşıma rağmen bir şeylerin yanlış seçilmiş olabile
ceğini düşünüyor, ne olduğunu bir türlü anlayamı
yor, söylenenler ile yaşanılanlar arasında ilgi kura- 
mıyordum. Babamın evinde, duvarın birisinde Hz. 
Muhammed’in veda hutbesi asılmış, onun karşı
sında da 27 Mayıs’ın meşhur reisi Salim Başol bü
tün çalımıyla poz veriyordu. Şefkatin sonsuz pına
rı ile darağaçları karşı karşıya duruyordu. Odaların 
duvarlarında mağrur pozlarıyla boy gösteren mo- 
dernizmin imparatorlarının sert bakışları altında 
ilk gençlik merakıyla dinlediğimiz geleneksel evli
ya menkıbeleriyle de ruhumuza hayat (!) vermeyi 
ihmal etmiyorlardı...

Bir şeyler eksik kalıyordu ama ne ?!...
Bir gün ağabeyimden Hz. Ömer’i dinledim. 

Ömer diye birini ilk kez duyuyordum. Müşriklik 
ve iman ediş çizigisinde yaşadığı serüvenler beni o 
kadar etkilemişti ki, hem hayret ediyor hem de 
hayran kalıyordum.. O dönemlerde Sezgin Bu
rak’ın gazetelerde çizgi roman tefrikası yayınlanan 
“Tarkan “ ın, o ele avuca sığmaz Hun Türkünün 
kahramanlıklarını imrenerek okuyorduk. Ama 
Ömer öyle değildi, karşıma çok değişik bir figür 
olarak birdenbire çıkıvermişti. Sahip olduğu bü
tün farklı çizgileriyle, önümüzdeki karakalem Tar
kan efsanesinden daha canlı duruyordu ve ruhu
muza telkin etiği o müthiş heybetiyle de Tar
kan’ın muhayyilemizdeki tahtını sallıyordu. Ne
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sağlam iradeydi o öyle!... Öylesine ceberrut, öyle
sine pür hiddet ve öylesine katı bir yürek’in nasıl 
olup da birkaç sayfalık hitap karşısında mum gibi 
eriyiverdiğini bir türlü anlayamamıştım. Neydi 
onun içinde biriken nefreti ve hiddeti söndüren 
aydınlık?!.. Eğer Ömer’in ürpermeyen yüreğini bir 
alev karşısında çaresiz kalmış mum gibi eriten, 
eğer O kitabın hikmet dolu satırları idiyse, aynı 
satırlar, yaşadığım kentin kocaman insanlarını 
zincirlerinden neden kurtaramıyordu hâla?! O nla
rın da saçları sakalları ağarmıştı ama yüzleri neden 
hikayelerini dinlediğim Ömer’inki kadar aydınlık 
değildi?!..

Birşeyler eksik kalıyordu ama ne?!...
Okullarımızda “Adalet Mülkün Temelidir” di

ye öğreniyorduk... Ömer’i tanıyınca; tamam de
dim, işte kitaplar bu Ömerin adaletini anlatıyor... 
Allahım! Ne müthiş adalet anlayışıdır o ufacık 
yürekte taşınan... iyi ama onun için neden çöl be
devisi diyordu bazı büyüklerimiz?! Bize, yıllarca 
dayanılmaz bir hayranlıkla benimsetilenler, içi
mizde büyüttüğümüz efsanelerin illüzyonlarında 
Ömer’den çok daha büyük(!) duruyorlardı, çünkü 
o çöllerde yetişmişti, bizimkiler ise kent soylu idi
ler... Daha o yaşlarda, Buda’nın da Hindistan’ın 
Ganj vadisinde yetiştiğini ama daha sonra, Hima- 
layaların doruklarında Minerva’ya kanatlandığını 
bilmiyordum ki!... Ömerin de, çağın yelesinden 
tutup geçtiği bütün zamanların matemini silerek 
yüzyıllar sonrasına taştığını bilebilir miydim?!... 
içimdeki duru pınarlar hep çalkantılı akıyordu.. 
Ne okuyorduk ders kitaplarında; “...muasır mede
niyet seviyesi...” Biz çöllerde kalamazdık, modern 
olacaktık ve mihrabımız da batı olacaktı... Evet, 
batı.... Her köşesinde yosma bir tanrıçanın kur 
yaptığı, Olemp’in fahişelerinin cilveleşerek kırış
tırdığı batı... Ünlü bir şairimiz;

Yarınlar senindir; bu inkılap, bu yenilik hep se
nin...

Herfley senin değil mi ki zâten?... Sen, ey gençlik, 
demiyor muydu?... Üzerimize Zeus’un kutsayan 
gölgesi düşmeliydi. Her gün okullarımızda “Padi
şahım çok yaşa” diyerek derse başlamayacaktık... 
Önümüzde, koskoca bir çağı yakalayacağımız yep
yeni söylemlerimiz olacaktı.. Evet, ne diyorduk?!.. 
Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam:..

***

Ağabeyimden bunları dinlerken gazetelerin baş
lıklarına Ankara’daki bir parlamenterin sözleri 
düşüyordu. Mecliste yeni bir vergi konuşulurken 
Emin Sazak, sefaletiyle perişan düşürülmüş toplu
mun bu aç, bu yoksul, bu çaresiz insanları adına 
feryat ediyor ve şöyle diyordu: “Niçin arttırıyor
sun birader, sana ne yaptı?... Bu adam ayağına bir 
don bulsa niçin onu çıplak bırakmaya çalışıyor
sun?..”1 Evet köylüsü kara sabanına demir bulamı
yordu ama üst düzey kimi kamu görevlilerinin, 
mebusların ve hatta bakanların bazılarının bile 
karaborsacılık, stokçuluk yaptıkları, ülkenin için
de bulunduğu zor koşullardan yararlanarak çeşitli 
yollarla büyük kazançlar sağladıkları söylentileri 
de almış yürümüştü. Başbakan Refik Saydam 
T.B.M.M’ de [ 30 Ocak 1942 ] bu söylentilere kar
şı çıkarak şöyle diyordu: “...Hangi vekil ne topla
mış? Bunu kendilerinden sarahaten [açıkça] iste
rim. Büyük bir şehirde değiliz. Aynı mahallenin 
hemen çocukları ve komşuları gibiyiz, karşı karşı- 
yayız. Hepimizin evine ne giriyor, ne çıkıyor hepi
miz biliriz... Hiçbir vakit bir hükümet uzvuna bu 
şekilde, müphem[belirsiz] isnatlar [dayanaklar] ya
parak bozguncu bir ruh doğmasına meydan vere
mem.”2 Ekselanslarının yurda seslenişi böyleydi 
ama kısa süre sonra vefatının hemen ardından 
evinden çok sayıda stoklanmış çuvallar ve mallar 
çıkacaktır... Okullarda temel ilkemizi: “Adalet 
Mülkün Temelidir” diyerek öğreniyorduk ve bu 
Ömer’inkine pek benzemiyordu ama olsun, Refik 
Saydam bir kent soylu idi ve gündelik siyasetin 
imtiyazı ona bazı ayrıcalıklar veriyordu!.. Halkına 
müreffeh bir hayat, batı standartlarında refah va- 
adeden, çölün vahalarını değil batının görkemli 
katedrallerini gösteren ve kendilerini toplumun 
terbiye edicileri olarak gören modernizmin bilge
leri halkın geleceğine ölü ceninler çiziyordu!.

Evet, bir şeyler eksik kalıyordu ama ne?!..
Yeni yetişen nesiller olarak çok karmaşık bir 

harmoni içinde yetişiyor ve âdeta şuuaraltımıza 
yapılan ütopik yüklenmelerle, tarihsel ve kültürel 
bir kopukluk içindeki serüvenimizde kirli olmaya 
ayartılıyor gibiydik.. Bu inişler ve yokuşlar içinde
ki tereddütlerin, korkuların ve buyrukların derin
leştirdiği zig-zaglarla, ama kurtarıcı hiçbir sevin
cin görülmediği yeni yeni dönemlere gelinir. A r
tık yaşanılan çok yoğun ivmelerle birey, inandık
larını değil, inanması gerekli bulunanları yaşaya
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cak ve ne gariptir ki, bu yeni norm’u kendisi için 
armağan edilmiş yeni bir hayat olarak bütünüyle 
sahiplenecektir.

1950’den sonraki muhalefet döneminde, ismet 
İnönü kendisini ziyarete gelen Pakistan büyük el
çisini kabul eder. Tercüman olarak da yanında Er
dal İnönü bulunur. iki ülkeyi ilgilendiren pek çok 
mesele konuşulur. Bu arada Pakistan büyük elçisi
nin konuştuğu her konuda fikrini kuvvetlendir
mek için Kur’an’dan bir sûreye atıfta bulunması 
Erdal İnönü’nün dikkatini çeker. Ziyaretçi gittik
ten sonra dayanamaz ve konuyu ismet Paşa’ya 
açar. ismet Paşa, gülerek şöyle der: Biz de vaktiy
le öyle idik. Osmanlı döneminde biz de her görü
şümüzü Kur’an’dan güç alarak ifade etmeye çalı
şırdık”3 Ardından Osman Nuri Çerman, yeniden 
kaleme aldığı 54 farzı ile toplumda yaratılacak ye
ni prototip bir insan için yeni bir hafıza, yeni bir 
kimlik ve yepyeni normlar sunmaya başlar. Top
lumun genç üyeleri mutlak bilgilere Nebîlerin de
ğil Nuri Çerman’ın gösterdiği öğretilerden ulaşa
caklardır artık. Öyle ya! Roma Isa’yı mademki 
çarmıha germişti, biz de çölün dışında yeni baştan

doğacaktık!.. Fakat bu yeniden 
doğum, yeniden hayat bulma pro
jesi, yalnızca siyasi unsurlarla de
ğil, aynı zamanda halkın Kur’an 
orjinli bir kaynaktan beslenen 
hayat anlayışını da zehirleyecek 
enstrümanlarla yeni baştan inşa 
edilir... Yetişen bütün nesiller, Is- 
lam peygamberi ve diğer bütün 
Nebîler dahil tüm Kur’anî kav
ramların somut değerlerini yitire
rek soyutlaştırıldığı pasif figürler 
haline getirilirken, halkın dimağı 
birçok yeni menkıbe kahramanla
rıyla fethedilir. Aslında bunun 
böyle olmadığı ve insanların te
mel hassasiyetlerini sürdürdükleri 
söylense de, gerçekte kalabalıkla
rın zihinleri artık kutsal Ganj kı
yılarındaki H ind Brahmaniz- 
mi’nin pınarlarından beslenmeye 
başlar. Öyle ki, bu kültürün önde 
gelen portrelerinden Beyazid Bis- 
tami’ye nisbet edilen şu sözler: 

“Ben öyle bir denize daldım ki, pey
gamberler onun sahilinde kalmıştı. 

Cehennem dediğin nedir? Hırkamın ucuyla sön
dürürüm onu. Kendimi tenzih ve tesbih ederim, 
benim şanım ne yücedir. Benim bayrağım Mu- 
hammedin bayrağından büyüktür. O ’na ulaşma
dan Kabe’nin etrafında döner dururdum, O ’na 
ulaşınca gördüm ki Kabe benim etrafımda dönü
yor. ilk haccımda evi (Kabe), ikincisinde ev sahi
bini, üçüncüsünde ise ne evi gördüm ne ev sahibi
ni. Levh-i mahfuz benim. Hz. Musa A llah’ı gör
mek istedi. Ben öyle bir şey istemiyorum fakat O 
beni görmek istiyor.”4 Kur’an’ın temel yapısına ve 
Allah’ın ihtişamına ve asla esnekliği olmayan 
mutlak otoritesine ters düşse de, bu yapılanmanın 
önderleri tarafından bütün çelişkiler gözardı edilir 
ve (aşk -  vecd hâli) gibi mekanizmalarla meşru
iyet ve masumiyet kazandırılarak halkın dimağına 
sunulur. Toplum hind mistisizminin egemenliği
ne teslim edilirken bu geleneğin gelecek kuşaklar
da da sürmesi güvence altına alınır. Bu öylesine 
karmaşa ve çelişki yüklü bir dünyadır ki, bunun 
yaydığı anaforun derin izlerini ilgisiz gibi görünen 
pek çok siyasi ve düşünce adamının hayatında da
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görebiliriz. Temel projeksiyon olarak, 1839’dan 
çok daha önceleri başlayan toplumu İslam’dan ve 
islâmî çağrışımlardan arındırma projeleri, toplum
sal hedefleri ve tutarlılığı bozan ruhsal çelişkiler 
olarak asla sonu gelmeyecek hezeyanlar halinde 
sürmektedir. Bir dönemin şeflerinden Fevzi Çak
mak, dindarlığı ile ünlüdür ve ömrü boyunca Aru- 
si tarikatına bağlı kalmıştır. İsmet Paşa Kur’an 
okumayı hiç bırakmaz. Hasan Ali Yücel Mevlevî- 
dir. 1931’e kadar üstün hitabetiyle devrimleri sa
vunan, milliyeti bir din olarak gören Hamdullah 
Suphi, Cerrahi tarikatine mensuptur ve “kalben” 
bu tarikate bağlı kalmıştır. 1931’de lâik bir devlet
te dini bayram tatillerinin olamayacağını ileri sü
ren, kuşağının duygu, düşünce ve özlemlerini en 
iyi yansıtan yazarlardan biri olarak kabul edebile
ceğimiz Yakup Kadri’nin Bektaşi tarikatine men- 
supluğu vardır ve 1912’ de yazdığı bir yazıda, Eski
şehir önünde şehid düşen askerlerin ruhuna oku
tulan mevlid’e katılınca, din değiştirmeye benzer 
bir dönüşüm geçirir. Kendisinin ve kuşağının İs
lam’dan uzak geçmiş yıllarını her bakımdan kötü 
yıllar olarak tanımladıktan sonra, “Rabbe bin ke
re hamd-ü senalar olsun ki dünden beri hakikat ve 
selametin bir cami ile cemaat haricinde olmadığı
nı biliyorum”5 der. Evet, Ankara adlı eserinde o 
dönemin imrenilen bir kahramanına, müslüman 
bir şahsiyeti göstererek: “Kara terör” dedirten Ya- 
kup Kadri’nin bu ruh hâletini anlayabilmek elbet
te mümkün değildir.

Bütün bunlarla anlatmak istediğim, şimdiye ka- 
darki hayatımızda seçkinlerin bize sunduğu hayat
ların aslında bizim yaşamayı seçtiğimiz hayatın 
kendisi olmadığıdır. Meşrutiyetten günümüze ka
dar (hatta daha önceden ) bize sunulan heyecan
lar, korkular, sevinçler, tepkiler, isyanlar hiçbir 
zaman içimizde duyduğumuz, hissettiğimiz olgular 
olarak karşımıza çıkmamıştır. İşte bu yüzdendir ki, 
bu toplum; daima kendisine yakıştırılan düş kırık
lıkları ile başkalarının heyecanlarının, ihtirasları
nın ve tükenmez hazlarının bedellerini ödeyecek
leri kirli sunaklarda hayat sürmektedir... Çünkü 
halk hiçbir dönemde kendisine yön vermek iste
yen önderlerin temsil ettiği iradenin neyi hedefle
diğini anlayamamıştır. Aydın zümre, yaşadığı bu 
toplumda sürekli feda edilen gerçekler karşısında

bir entelektüel kaygısını hiçbir zaman taşımadığı 
için, dâima içlerinde gizledikleri şahsi ikbal kaygı
ları ile belli dönemlerde belirli siyasi hareketlerin 
sözcülüklerini ya da lejyonerliklerini yapmışlardır. 
Bu bakımdan en dürüst olduklarını hissettirdikle
ri, en masum zamanlarında bile söyledikleri sözler, 
daima özentili bir yalana sürünmüş olan güvensiz 
sözler olarak kalmıştır. İşte bu samimiyetsiz, bu tu
tarsız, bu ikiyüzlü, bu fikir fîrarîsi aydınların varlı
ğı sebebiyle genç nesiller olarak ne yazık ki hayat
larımıza hep yenik başladık... Meşrutiyet öncesin
den günümüze kadar devam eden süreçte entelek
tüel kesim o kadar aşırı ve tutarsız zig-zag lar çizer 
ki, onları hergün karşı bir fikrin ya da bir süre son
ra tamamen karşısında olacakları bir îmanın tem 
silcisi olarak gördük. Bu sebeple sosyal hayatımız, 
önümüzde, belki de birkaç asırdır son derece ta t
minsiz, ahenksiz, renksiz ve yakışıksız iğreti bir ya
ma gibi durmaktadır. Çocukluğumuzdan bu yana, 
neyi ne şekilde algılamamız gerektiği konusunda 
ortaya konulmaya çalışılan yeni ritüeller bana 
Amerikadaki zencileri aşağılayan beyaz bir âilenin 
durumunu hatırlatırlatıyor; Sherif şöyle bir olayı 
anlatır: “... sokak kapısını açan küçük kız, annesi
ne koşup onu bir hanım efendinin görmek istedi
ğini söyler. Annesi gidip kendisini arayanla görü
şür ve döndüğünde küçük kızına, “o bir hanım 
efendi değildi çocuğum” der. “ Sadece zenci bir 
kadındı ve sen zencilere hanım denmeyeceğini ar
tık öğrenmelisin”6 Evet, durum budur. Babamın 
evindeki tablolardaki zıtlığına hayret ettiğim ama 
sokakta ise bizzat acı gerçeğine tanık olduğum bu 
içsel çatışmanın, aslında dolaylı olarak İslam’ın 
gözden düşürülmesi, ruhlardan ve fikirlerden ko
vulması oyununun bir projeksiyonu olduğunu gör
düm. Zaten Ağaoğlu A hm et’in ifadesiyle; İslam 
medeniyeti mağlup, Batı medeniyeti galipti. Kur
tulmak, yaşamak, idame-i mevcudiyet etmek isti
yorsak hayatımızın tamamı ile (yalnız libasımız ve 
bazı müesseselerimiz değil) kafamız, kalbimiz, 
tarz-ı telâkkimiz, zihniyetimiz itibariyle de ona uy
malıyız.. Bunun haricinde halas yoktur7 şeklinde 
yeni hayatımıza model biçilmiyor muydu?..

Modern uygarlığm(l) seçkin sözcülerinin bizzat 
kendi bünyelerini arındıramadıkları paradokslarla, 
tutarsız ve hesapsız bir batılılaşma adına başlatılan 
ve hiçbir zaman tamamlanamamış olan bu değişim 
anaforu, toplumsal bünyemizdeki sosyal ve siyasal
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çatışmaları gündeminden hâlâ indirememiştir. 
Uygarlaşma adına ithal edilen ve modern kültürü
müzün inşasında kullanılacağı söylenen ve hatta 
topluma bir üst kimlik kazandıracağı iddia edilen 
hiçbir sosyal ve siyasal kavram, bırakın insanımıza 
modern özgünlükte bir kimlik kazandırmayı, biza
tihi kendisi teorik olarak bile gündelik hayatımız
da batılı kalıplar içinde kabul görme şansını bula
mamıştır. Yapılan bütün yeni kurumsallaşmalara 
ve batı normundaki yapısal reform söylemlerine 
rağmen, hatta tek partili ve çok partili yıllar ayırı
mı bile yapmadan, bütün dönemlerde, uygarlığa 
geçişi sağlayacak yetenekler sürekli kitaplarda sak
lı tutulmuştur. Yıllar önce demokrasi gibi sihirli ve 
şûh bir kavram girmişti sosyal hayatımıza. Oysa 
Demokrat Parti’nin programı hükümete verilme
den önce tek parti şefi, Cumhurbaşkanı ismet İnö
nü’nün vizesinden geçecektir. DP programını is
met İnönü’ye bizzat Celal Bayar götürür ve Bayar, 
İnönü’ye laiklik, eğitim ve dış politika konuların
da güvence verir.8 Yani birtakım taahhütlerde bu
lunulur ve sonuçta şartlı icazet alınır. Demokrasi
nin bizdeki hâliyle cüzzamlı bir suratı vardı ve ba
tıdaki yaşıtlarına da yalnızca söylemleriyle benzi
yordu... Recep Peker onun için: “Biz farklıyız, za
man gelir ona karışırız, zaman gelir istediğimiz gi
bi, bize uyacak şekilde makyajını tazeleriz.” diyor
du. Çürümüşlükleri bu kadar tehlikeli olan aydın
lar, ne yazık ki çok uzun yıllar boyunca toplumun 
en masum geleceğini ağır bir alın yazgısı olarak gü
nahlarıyla yoğurdular...

Ve bugün, ötesi görülmeyen derin açmazlar 
içinde siyaset; bireyin üzerinde her geçen gün 
ağırlaşan ve özgürlüğünü biraz daha kısaltan tav
rıyla, şikayetsiz, sefil ama zevk düşkünü niteliksiz 
insanların toplumunu yaratmayı sürdürür... Ger
çekten öyle olmuyor mu? Politikadaki hürriyet, 
bir yığın hürriyetsizliğin anahtarı ya da ardına ka
dar açık kapısıdır. “Ben bu kadar zıddı ile beraber 
gelen, zıtların altında kaybolan nesne görmedim. 
Kısa ömrümde gittiğini hiç kimse söylemediği 
halde (hürriyetin) memleketimize yedi sekiz defa 
geldiğini işittim. Ve o geldi diye davul -  zurna so
kaklara fırladık. Bu hüriyeti sımsıkı yakalayamadı
ğımıza göre, demek ki kimsenin ona ihtiyacı yok”9 
diye dert yanan A hm et Hamdi Tanpınar, bu ya
karışlarında maalesef haklıdır. Türk aydınının ya
şadığı çelişkileri ve riyayı gördükçe baba evindeki

tabloları duvarlara astıran zaafı da görüyorum. 
Önce yüreğe sonra da duvara perçinlenen bu sonu 
gelmez düş kırıklıkları adeta Luther’in kendi hal
kına olan iki yüzlü tavrını anlatır. Hani Luther, 
ezilen halkına önce destek olmuş ama derebeyle- 
riyle anlaştıktan sonra da kendi halkına dönerek: 
“hırsız ve cani sürüleri” diyordu!... Ve 1 Haziran 
1960’da Akşam’da Vecihi Ü nal’ın yazısı da, tıpkı 
Luther’i çağrıştıran bir heyecanla darbeyi (ihtila
li), güç sahiplerini destekleyenlere hakim olan 
kindar bir ruh halini yansıtır: “Üniversiteli gence 
çapulcu, profesöre kara cüppeli, aydına devrim 
yobazı diyen zihniyet, murdar bir leş gibi milli tik
sintinin çukuruna gömülmüştür”10 diyen yazar, 
kendisine karşı sosyal sorumluluklar taşıdığı hal
kına sırtını döner ve bütün fiyakasıyla, ihtilal ko
mitesine yakın gayr-i hukuki bir duruş sergiler.

İşte Yeni Osmanlılardan beri kendi halkını h i
zaya getirmeye çalışan aydınlarımızın samimiyet
siz, ruhsuz ve uslanmaz gündelik yüzü... Zaten bü
tün bu karşılıklı paslaşmaların arasında, hiçbir za
man hatırlanmayan ve daima unutulmuş bir de
ğersizlik içinde yapayalnız bırakılmış halkın karşı
sında, bir dönemin kudretli Albayı Alparslan 
Türkeşde yönetimdeki gücü elinde bulunduran 
mücadeleci bir seçkin olarak, iktidardan düşürü
len Menderes hükümeti için: “Ezanın Arapça 
okunması hakkındaki kararın iktidara gelir gel
mez hemen ilk iş olarak ele alınması bizlere sami
miyetsiz geldi”11 diyecek, kitlelerin önündeki söy
lemleriyle niyetlerinin farkını açıkca ortaya koya
rak, halkına da bazı îmalı göndermelerde buluna
caktır. Böylece benim inanç alanımdaki özgürlü
ğümden duyulan rahatsızlık bu vesileyle de göste
rilecektir. Baba evinin duvarındaki şövalyenin 
kendini beğenmiş o kurumlu, mağrur, beni ciddi
ye almayan ve hizaya getirmek isteyen alaylı ba
kışlarındaki duygularıma yönelik rekabet duygusu 
ise benim inanç alanlarımı sürekli kuşatma altın
da tutmaya çalışanların ne yazık ki bir döneme ait 
zaferidir. Bizde temeldeki problem, teknik olarak 
batıdaki oluşumun tam tersine, aydınların, hiç ke
sintisiz bir şekilde kendi insanının karşısında ol
mak ve onu hayata bağlayan bütün değerlerini ve 
sevinçlerini yok etmek için âdeta kutsal bir ittifak 
halinde olmalarıydı, ama ellerinde de, yok saydık
larının yerine koyabilecekleri tutarlı toplumsal 
ögeleri hiçbir zaman olmadı. Uzun yıllar ülkenin
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siyasal konjoktüründe entellektüeller, hiçbir za
man pasif durumda kalmadılar. Zaman zaman ama 
özellikle 1839’dan bu yana güç odaklarına aktif 
hedeflerini çizerek, göz kamaştıran bir düzeysizlik 
içinde geleceğin çok aktif belirleyicisi de olmuş
lardır. Yönetimde kendilerini bu ülkenin temel 
direği olarak görenler ile aydın zümrenin bazen 
çatışmaları, ama çoğu zaman da gizli kapaklı flört
lerinde halk kitleleri daima dirençleri kırılmış 
olarak, çaresizlik içindeki itaatkar figüranlar ola
rak kendilerine sunulan rollerine mecbur tutul
muşlardır. Hadisenin en hazin tarafı; kitleler ken
dilerine verilen rollerin içeriğini daima gözardı 
ederek onu bir yurttaş yükümlülüğü , insani bir 
borç ya da kutsal bir ödev olarak yerine getiriyor 
olmalarındaki garabettir. Bir dönemde istiklal 
Mahkemelerinde yargılanan kimselerin sokaklar
da asılması sırasında, tıpkı bir meddah, bir orta 
oyunu seyreder gibi simitçilerin simit sattığı, ga
zozların içildiği, şen kahkahaların atıldığı12 ellerin 
kirletildiği ve kalabalığın bu idamları seyrederken 
zevk aldığı, çılgın hazlar duyduğu bir toplumsal 
doku, ne yazık ki yalnızca karanlık dillerin hakim 
olduğu ve yalnızca kötülüklere doğurgan bir ra
him olarak tarihin utanç hanesine düşmüştür...

Aradan nice uzun yıllar yıllar geçti; I.Meşruti- 
yet, II. Meşrutiyet, ittihatçılar, Yeni Osmanlılar, 
Jön Türkler, Halk Fırkası, Terakki Perver, Serbest 
Fırka... vs... Peki ne değişti?!.. Evet evet ne değiş
ti?!.. Etrafımızda yaklaşılması sürekli yasak kılın
mış kutsal surlar bulunmadı mı? Ve tepemizde göz 
alan ışıltısı ile sürekli kuvvet kazanan Demoklesin 
ağır kılıncı?!...

Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz 
akar...

E vet birşeyler eksik kalıyordu ama ne?
Bu öykünün sonunda öylesine duygularını, 

hassasiyetlerini ve toplum bilincini kaybetmiş yı
ğınlar ortaya çıkar ki, hani o meşhur taş bebek 
yontucusunun heykelleri gibi bir yerlerde kaybet
tikleri utançlarıyla yorgun ve bîtap ve günahkâr 
yığınlar halindedirler. Hani o taş bebek yontucu
sunu bilirsiniz. Yumuşak taşlardan sürekli heykel
ler yontan o yaşlı yontucuyu... Hergün bütün hü
nerini gösterip, alın teri ve göz nûruyla birbirin
den güzel heykeller yaparmış. Fakat bir gün yaşlı 
yontucunun hiç beklemediği bir şekilde, yonttuğu 
heykellerden biri, yaşlı yontucunun en sevdiği gü

zel kız heykeli ile birlikte gizlice kaçar. Bu kaçışa 
yaşlı yontucu önce çok üzülür, bu kadar özen gös
terdiği, en ince kıvrımına kadar şekiller vererek 
güzelleştirdiği bir heykel, efendisine bu ihaneti 
nasıl yapabilirdi?.. Yaşlı yontucu nerede hata yap
tığını uzun uzun düşünür ve sonunda nerede hata 
yaptığını farkeder. Evet, o bütün hünerini göste
rerek heykellerini titizlikle yontuyordu ama onla
ra hissedebilecekleri bir kalp vermiyordu... Evet; 
çocukluğumdaki baba evinin duvarları ve saf 
umutlar... Babamın o sert uyarısı: “O nun hakkın
da bir daha böyle konuşmayacaksın...” Evet, evet 
birşeyler yanlış gidiyordu... Hep o çocukluk günle
rimin saf umutlarını yeniden yaşatacak sözleri arı
yorum. Ömer gibi tutunsam çağın yelesine, kurtu
labilir miyim yalana bulaşmış bu sahteliklerden?... 
Ve bütün bütün etrafı saran hayal kırıklıklarının 
ardından, kalp duyguların teker teker döküleceği 
bir ilk yaz’a erebilir mi insan?..

Sen, ey çocukluğum! Ey gün ışımasında kopa
rılan mor menekşe!.. Ve gecelerin koynunda dizi 
dizi gizlenen umutlarım.. Ve her seher yeni bir hü
zünle açan çiçeklerim... Neden içimdeki hüzün 
bir türlü durulmaz? Oysa gözlerim masmavi gök
lerle dolu.. Ve ey çocukluğumdan kalmış, dudağı
mın kenarında sakladığım gülüşlerim! Neden hâ
lâ çıkmazsınız bilirim.. Çünkü ağustos güneşinde 
buz kesmiş yürekler... ■

Dipnotlar
1. Doç. Dr. Ç etin  Yetkin, Türkiyede Tek Parti Yöneti

mi, shf.196
2. a.g.e, shf.191
[3. Erdal İnönü, Anılar ve Düşünceler/c.1 s.259
4. Dr.Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 

shf.169
5. Hasan Ünder, Atatürk imgesinin Siyasal Yaşamdaki 

R olü/ shf.147
6. J.A.C. Brown, Beyin Yıkama, shf.35
7. Nuray Mert, Kemalizm, Cumhuriyet Türkiyesinde 

Laiklik ve Karşı Laikliğin Düşünsel Boyutu, shf.203
8. Doç.Dr. Bayram Kaçmazoğlu, Demokrat Parti Döne

mi Toplumsal Tartışmaları / shf.24
9. Nurşen Mazıcı, 27 Mayıs Kemalizmin Restorasyonu 

mu?, shf.555
10. a.g.e / shf.562
11. Alparslan Türkeş, KİM  Dergisi, 29 Haziran 1960, 

clt.3 / shf.21
12. Sümer Kılıç, İzmir Suikasti, shf.238

Umran-Eylül -2004 51



DOĞRU DÜŞÜNME VE 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER

MUAMMER YALÇIN

H enry Ford’un dediği gibi, düşünmek, zor 
bir iştir; o nedenledir ki, düşünürlerin sa
yısı oldukça düşüktür. Peki düşünmek 

neden zordur? Bir kere, düşünmek için insanın bir 
sorunu ve o sorunu çözme gayreti olmalıdır. Dün
yada sorunu olmayan insan yok gibidir; ne var ki 
ekseriyet, düşünüp bir yol bulmayı değil, bir baş
kasına sormayı ve sorduğu kişinin aklıyla yol al
mayı yeğlemekte. Bunun temelinde yatan da, in
sanların özgüvenlerini yitirmiş olmalarıdır. Özgü
ven kazanmak kolay değildir; zira düşünme ve dü
şündüklerini ifade edebilme özgürlüğüne sahip ol
mayan insanlar korku içinde yaşar. Bir yerde ne
yin suç, neyin suç olmadığı belli değilse, başka bir 
deyişle yasakların sayısı çoksa insanların “tosla
ma” korkusu olacaktır. Bu da özgüvenini yitirmiş 
insanlar topluluğu, yığınlar meydana getirmekte
dir. Böyle toplumlarda bırakın düşünen, sorunla
rın çözümüne yardımcı olacak insanların oluşma
sı, dini bir konuyu (namazı bozan bir durumu) il
mihal kitaplarına bakıp öğrenebilecek bir duruma 
gelmesi bile zordur.

Baharat, nasıl yemeklere tat veriyorsa, eşyaya 
vasıflarını veren de insanların düşünceleridir. As
lında bütün nesneler aynıdır. Nesneleri kıymet
lendiren, birini diğerinin önüne geçiren insan ge
reksinmeleridir. insanın en temel ihtiyaçları, ha
yatını sürdürebileceği kadar yiyecek ve su olması
na karşın genel yaşam içinde en ucuz olan da gıda 
maddeleri ve sudur. Öyleyse kıymetli olan, hem 
ihtiyaç hem de az olan nesnelerdir.

Aklı olan herkes düşünür; ancak herkes doğru

düşünemez. Doğru düşünebilmek için asgari şart
lar vardır. Bu şartlar, ortada yoksa, başka bir deyiş
le asgari şartlardan yoksun bir ortamda ortaya ko
nan düşünceler her ne kadar mantıklı, tutarlı olsa 
da bir yönüyle eksik olacaktır. Biz burada, doğru 
düşüncenin asgari şartlarını ortaya koyarak değil, 
doğru düşüncenin önündeki engellerden söz ede
rek konuya açıklık kazandırmaya gayret sarf ede
ceğiz.

Doğru Düşünm enin Ö nündeki Engeller

Doğru düşünce, insanların iyiliğini, sağlıklı, özgür 
bir yaşam sürmesini hedefleyen düşüncedir. En 
doğru düşünce ise, insanların hem dünyada sağlık
lı, özgür bir yaşam sürmesini hem de nefesi kesil
dikten sonraki yaşamının istenen biçimde olması
nı sağlamaya çalışan düşüncedir. Bir düşüncenin 
doğru ya da yanlış olması kuşkusuz muhatabının 
dünya görüşüyle ilgilidir. Kişinin eşyaya bakışı gi
bi, düşünceleri değerlendirmesi de içinde bulun
duğu duygusal ve fiziksel durumlarla doğrudan 
doğruya ilgilidir. Zira, insan inancında bir değişik
lik olmamasına karşın sırf içinde bulunduğu mad
di -  manevi ortamın etkisiyle dün çok güzel gör
düğü bir nesneyi pekala bugün daha az güzel, hat
ta çirkin bulabilir. O nedenledir ki, doğru görece
dir. Ancak görece olmayan doğrular da vardır: 
Değişmeyen doğrular, yani vahiy. Vahiy, değişme
yen doğrudur; çünkü onun doğruluğunu Allah be
lirlemiştir, insanlar değiştiremez. Bir düşüncenin 
doğruluğu da “değişmeyen doğru”ya göredir. Öyle
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ya, bir nesnenin uzunluğu bir başka nesneye göre
dir.

Vahiy ile hiçbir irtibatı olmayanların doğru 
düşünmesi olanaksız mı? Hayır. Allah, bütün in
sanları aynı özelliklerde yaratmıştır: akıl, fikir ver
miş sonra da vahye muhatap kılmıştır. Öyle olma
sa insanın dünyaya geliş/getiriliş gayesi ortadan 
kalkar. Zaten vahiy, genel olarak insan akıl ve 
mantığıyla çatışmaz. Çatışır gibi göründüğü olur; 
fakat aslında çatışır göründüğü zamanlar insanla
rın vahiyden uzaklaştığı durumlardadır. Bir müd
det sonra çatışan düşüncenin bir yanılgı olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır: Darwinizm gibi.

Peki, doğru düşüncenin önündeki engeller ne
lerdir? insanları yanlış düşünmeye sevk eden ne
dir? insanlar aklı, fikri olduğu halde niçin her za
man doğru düşünemez? Bütün bu ve benzeri soru
lara verilebilecek oldukça çok yanıt vardır. Biz 
burada toplumun her kesiminde var olan ve her
kesi aynı ölçüde olmasa bile ilgilendiren nedenle
rini sıralamaya çalışacağız:

1. Kendini ve İşlerini Beğenme (Kibir ve Ucub):
Kibir ve ucup olarak da adlandırılan kendini 

ve yaptıklarını beğenme, başkalarına ve onların 
yaptıklarına mesafeli olmayı, tepeden bakmayı ve 
amaçlı bakmayı beraberinde getirir. Kişi neye na
sıl bakarsa, bir şeyi nasıl görmek isterse öyle görür. 
O bakımdan kendini beğenenlerin sağlıklı düşün
mesi, gelişime yol açacak, sorunları çözecek dü
şünceler üretmesi olanağı yok gibidir.

insanlar düşüncelerini başkalarına açarsa, or
taya attığı düşünceyi destekleyen ve karşıt düşün
celerle karşılaşır. Bunun, düşünen kişi için aslında 
bir nimet olması gerekir. Her şeyden önce, insan
ların eleştirmeye değer gördüğünün bir göstergesi
dir. Beğenenler eksik kalan taraflarını da söyleye
rek hem düşüncenin daha bir bütünlük kazanma
sına hem de moral destek olmasına yardımcı olur. 
Karşı çıkanların ortaya attıkları düşünceler de ol
mazlarını ortaya koyar. Olumlu ve olumsuz eleşti
riler de dikkate alındıktan sonra yapılacak düzelt
meler sonucunda kolektif bir düşünce ortaya çı
kar. Bu da toplumun hepsini olmasa bile büyük 
bir kesimini kucaklamış olur. Kendini beğenmiş
lerin kolektif düşüncelere tahammülü yoktur; 
çünkü her şeyin en iyisini o bilir, o yapar...

Aklı olan herkes düşünür; ancak herkes doğru düşünemez.

2. Ön Yargı:
“Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli bir 

şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden 
edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı, peşin hü
küm” dür, ön yargı. Bilim adamlarını çok tedirgin 
eden bir haslettir. Einstein: “Ön yargıyı ortadan 
kaldırmak, atomu parçalamaktan daha zordur.” de
miş. Öyle sanıyorum ki, Einstein, bu benzetmeyi 
ilintilendirebileceği daha zor bir benzetme bula- 
madiği için böyle söylemiştir.

Batı sosyolojisinin getirdiği bir kolaycılıkla in
sanlar; ait olduğu düşünce sistemleri, ideolojileri, 
din, etnik grup... göz önünde tutularak grupla
ra/kamplara ayrılmakta. Bu ayrımla insanların ne 
söylediği, nasıl söylediği dikkate alınmamakta; 
düşüncesinden önce aidiyetine bakılmakta. Böy- 
lece hakim unsurların yanlış/doğruları bütün bir 
toplumun kaderi yapılmakta. Halbuki, doğru dü
şünme hakkını yaratıcı kimsenin tekeline bırak
mamıştır. Bu, belki de beraberinde bir meydan 
okumayı, kendini beğenmeyi ve neticede “büyük 
dağlar neyse de şu küçükleri de ben yarattım”ı ge
tirmekte. Ö n yargı da tıpkı kibir gibi kolektif dü
şünmenin, gelişimin en amansız düşmanlarından 
biridir.

3. Hırs:
Hırs, sonu gelmeyen istek, aşırı tutkudur. Eski

ler ona “tûl-ı emel” derler. İnsanın gözünü hırs
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bürüdü mü etrafını görmez, başkalarını dü
şü n em ez . Hırs, çoban aldatan kuşu gibi insanı 
peşine takar ve sonu gelmez, ulaşılması olası ol
mayan tutkular, hesaplarla uğraştırır. insan, ölüm
lü olduğunu bilerek ardıllarına (kendisinden son
ra geleceklere) öncüllerinden aldığı mirastan da
ha iyi bir miras bırakmayı amaç edinirse doğru dü
şünebilir. Tûl-ı emel sahipleri, ışığa odaklanmış 
kelebekler gibi hedeflerine gözlerini diktikleri 
için önlerini göremezler; geleceği/emellerini dü
şünmekten onlarla ilgili hayaller kurmaktan için
de yaşadığı günü değerlendirmeye vakit bulamaz
lar. Onlar için yarın asla gelmeyecektir; çünkü o 
ulaştığı her günün yarınını düşünecektir. Bu du
rumdaki insanlar sağlıklı düşünemez. Çünkü hırsı 
gözünü bürümüştür; doğruyu göremez.

4. Taassup (Bağnazlık):
Gerek ilahi ve gerekse beşeri yasalar karşısında 

insan, işlediği suçun cezasını ve toplum için yap
tığı bir yararlı iş, buluşun ödülünü bireysellik öl
çülerinde görür. Ancak bunların yansımaları, ya
ni etrafa verdiği zarar ya da fayda bireysellikten 
uzaklaşıp toplumsal bir mahiyet kazanır. Bu ve ya
ratılış itibariyle tek başına yaşamını sürdürme ola
nağından yoksunluğu yönüyle insan, toplumsal 
bir varlıktır.

insanların, toplumsallığın bir vazgeçilmezi 
olarak aynı ortak değerleri paylaşanlarla grup 
özelliği taşımaları da kaçınılmaz bir olgudur. Bu 
nedenle de kendi kadar olmasa bile toplum için 
de yaşamak, düşünmek, üretmek zorundadır in
san. Burada belirtilmesi gereken bir durum da 
grupların da tıpkı birey gibi diğer gruplar için ya
rarlı düşünceler üretmek zorunda olduğudur. H iç
bir grup başka bir grubun zararına çalışma hakkı
na sahip olmadığı kesin kes bilinmesi gerekir.

Bireylerin gruplarına, grup liderlerine bağlılık 
göstermeleri ve gruplarının menfaatlerini koru
maları, gruplarının düşüncelerini yaymaları böy- 
lece gruplarındaki birey sayısının artması için ça
lışmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ancak bu, en 
doğru ve mükemmel düşüncenin kendi düşünce
leri, en sağlıklı grubun kendi grupları ve en mü
kemmel liderin de kendi liderleri olduğunu, diğer 
grup ve liderlerin de beş para etmezliğini anlatma
larını gerektirmez. Zira bu, insanlar arasındaki çiz

gilerin kalınlaşmasına ve başkalarının, diğer grup
lar kadar kendi grupları için de yararlı olabilecek 
düşüncelerini dışlamalarına, onlardan yararlana- 
mamalarına neden olur. Bütün bunların yanında 
taassup/bağnazlık, insana kendi grup ve liderleri
ne karşı aşırı sevgi, diğer grup ve liderlere de düş
manlık duygusu verir ki bu, bireylerin özgür ve 
sağlıklı düşünmelerine mani olur.

5. Tabular:
Kısaca söylemek gerekirse insan, kendi duygu, 

düşünce, grup ve liderlerini tabu haline getirme
melidir ki sağlıklı düşünebilsin ve başkalarının 
düşüncelerinden de yeteri kadar istifade edebilsin.

Peki tabu nedir? Bu terimi bir Ingiliz olan Kap
tan Cook, 1777 yılında Pasifik adalarına yaptığı 
bir gezide burada yaşayan yerli halktan öğrenmiş
tir. Kaptan Cook, gezilerini kaleme almış, yazıla
rında “tabu” terimine özel bir yer ayırmıştır. Böy- 
lece terim; Batı literatürüne girmiş, etnoğrafik 
araştırmalarda geniş biçimde kullanılmıştır.

Kelime anlamı yasaklanmış herhangi bir yiye
cek, yer veya eylem olan tabu sözcüğü, günümüz
de dini ve sosyolojik bir terim karşımıza çıkmak
tadır. Tabu, toplum içinde kutsal ile profan (dış 
dokusal) dünya arasındaki ayrımı gösteren ve he
lali haramdan ayıran bir yasaklar sistemi olarak 
görülmüştür. Bütün ilkel toplumların sosyal yapı
larında mevcut olduğu bildirilen tabu, toplumdan 
topluma değişebilen karmaşık bir sistemdir. Ö rne
ğin, Mana inancına sahip bir kişi için yer ve bü
tün nesneler kutsaldır. Dolayısıyla tabudur. Bir 
Polinezya kabilesinde sıradan insanlar kabile re
isine yaklaşmamalıdır; zira kabile reisleri kutsal 
bir güce sahiptir.

Günümüzde, kimi siyasal ideoloji veya ilkele
rin “tartışılmaz” kabul edilmesi, bazı liderlerin do
kunulmazlığı, tabu kavramıyla doğrudan ilgilidir. 
Bidat ve hurafeler de tabu inancının bir devamı 
gibi kendini göstermektedir. Aziz Nesin’in de ifa
de ettiği gibi, bir ülkede ne kadar çok tabu varsa, 
o ölçüde özgürlükler kısıtlıdır. Doğru düşünebilme 
özgürlüğü bütün özgürlüklerin en başındadır; zira 
diğer özgürlüklerin kısıtlanması, düşünme özgür
lüğüne vurulan prangaların bir dışavurumudur. ■
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“Din Eğitimi”nden “Din Öğretimi”ne Geçerken
İSLÂMÎ EĞÎTÎM İLKELERİNİ 
TEKRAR HATIRLA(T)MAK

ABDULLAH YILDIZ

M illi Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bu yıl 
uygulanacak olan yeni eğitim reformu
nu açıkladı. ilk ve ortaöğretimi kapsa

yan değişiklikler Bakanlığın web sitesinde de ya
yınlandı.

Sayın Çelik yeni düzenleme hakkında ilginç 
açıklamalar yaptı. Basına yansıdığı kadarıyla; eği
tim reformunun temel hedefinin “itaatkâr kullar 
yetiştirmek değil... septik(şüpheci) bir düşünce 
yapısı”kazandırmak olduğunu belirten Çelik, sis
temin silbaştan değişeceğini, tüm derslerin müfre
dat programlarının yeniden yazılacağını ve içerik
lerinin gereksiz ayrıntılardan ayıklanacağını söy
ledi. Çelik, ortaöğretimde felsefe derslerine yeni
den önem verileceğini ve 1982 Anayasası ile zo
runlu olan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi
nin içeriğinin de değişeceğini; bu derste öğrenci
lere yalnızca tek bir din değil bütün dinler hakkında 
bilgi verileceğini de açıkladı.

Milli Eğitim Bakanının, din eğitimi konusun
da söyledikleri hayli manidardı: “Bu dersin yeni 
müfredatına göre (özü), ‘leaming about religion’ 
(din hakkında öğrenim) olacak, doğrusu da bu- 
dur. Çünkü ‘leaming religion’ (din öğrenimi) baş
kadır ve Anayasa’ya göre mecburi olduğuna göre, 
Musevi’ye de, Ermeni’ye de, ateiste de bu ders ve- 
rilir.(...) Amaç, mukayeseli olarak dinleri öğrete
lim; insan Budizm nedir bilsin. Aleviliği onun 
için ilave ediyoruz, bunu öğrensin. ‘Doğru-yanlış’ 
sorgulaması da yapmadan mukayeseli öğretelim; 
hangisi doğru, seçimi öğrenciye bırakalım...”

“A rtık  öğrencilere sûreler de ezberletilmeye

cek .” müjdesini(!) de veren Çelik, çocuklara öğ
retilen bütün bilgilerde ayıklama yapılacağını da 
ekledi: “Lüzumsuz ve gereksiz bilgilerden kurtulaca- 
ğız. Çarpım tablosu gibi ezberi zorunlu unsurlar kala
cak...”

“D in Eğitimi”nden “D in Ö ğretim i”ne

Biz bu yazımızda, yeni eğitim reformunu ya da 
Milli Eğitim Bakanı sayın Hüseyin Çelik’in açık
lamalarını uzun uzadıya değerlendirme konusu ya
pacak değiliz. (Zira Umran yazarları (Yıldırım Ca- 
noğlu, Mustafa Aydın ve Asım Öz), eğitim siste
mi ve yeni eğitim reformunu çeşitli yönleriyle ele 
alıyorlar.) Biz, sadece Sayın Çelik’in Din Eğitimi 
hakkındaki bazı beyanlarına ve bunların yansıma
larına kısaca dikkat çekmekle yetinecek ve genel 
hatlarıyla “İslâmî Eğitim /Terbiye” sistemine da
ir bazı hatırlatmalarda bulunacağız.

Bir kere, Sayın Çelik’in açıklamalarının, Tür
kiye’de “din”den ve din dersinden rahatsız olan 
kimi çevreleri memnun etmeye yönelik olduğu iz
lenimini verdiğini belirtmeliyiz. Sanki bu ülkede 
yılardır cari olan ezberci eğitim sisteminin yegane 
simgesel örneği öğrencilere sûre ezberletmekmiş 
gibi, kalkıp da “artık sûre ezberletilmeyecek” beya
nında bulunmak büyük bir talihsizliktir. Nitekim 
‘bir yerlere’ verilen mesajlar adresini bulmuş ol
malı ki, malum medya çarşaf çarşaf yeni eğitim re
formunun faziletlerini ilk sayfalarından verdiler: 
“Din Eğitimi yerine Din Öğretimi geliyor”, “A r
tık sıralar üzerinde namaz kılma eğitimi yapıl-
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İslamî eğitim sistemi “terbiye” kavramı etrafında
şekillenir.

mayacak”, “Din derslerinde sadece İslamiyet 
değil diğer dinler de öğretilecek” vs...

Sayın Bakanın ‘din eğitimi’nden ‘din öğreti- 
mi’ne geçileceğine dair yukarıdaki ifadesine bakı
lırsa, din derslerinde öğrencilere bütün dinleri ay
nı tarafsızlıkla öğretmeyi ve o yaştaki öğrencilerin 
hangi dine inanacaklarının tercihini kendilerine 
bırakmayı hayli önemsediği anlaşılıyor! Bu, keli
menin tam anlamıyla ‘kaş yapayım derken göz çı- 
karmak’tır. Halkının kahir ekseriyeti Müslüman 
olan ama yeni nesillerle Islâm’ı tanıştırmamak ve 
buluşturmamak için her türlü önlemin alındığı bir 
ülkede ve küresel fesadın alabildiğine yaygınlaştı
ğı, seküler nassların insanlığa bir ‘din’ gibi dayatıl
dığı bir dünyada körpecik dimağları “din tercihi” 
ile karşı karşıya bırakmak öyle mi? Bunun taşları 
saklayıp köpekleri salmaktan ne farkı var?

Muhafazakâr demokrat hükûmet, ‘bir yerlere’

kendini kanıtlama psikolojisinden bir 
an önce kurtulup IHL ve Kur’ân kursla
rının tırpanlanmasından doğan boşluğu 
dolduracak düzenlemelere hızla ve ce
saretle başlamalı, halkın öncelikli bek
lentisinin de bu olduğunu unutmamalı
dır.

imdi, eğitim sisteminin ve özellikle 
din eğitim inin tekrar gündemimize 
oturduğu bu süreçte biz, Islamî eğitimin 
amaçları, ilkeleri, özelliklerinden bazı
larını hatırla(t)mak istiyoruz. Kuşkusuz 
bu saha oldukça hacimli ve derinlikli- 
dir; biz ise el yordamı ile ulaştığımız ba
zı tespitleri aktarmakla yetineceğiz:

İslâm’da Terbiye

İslâm’da eğitim ve öğretim faaliyetleri, 
bu kavramlardan daha ihatalı bir terim
le ifade edilir: Terbiye.

Terbiye; “Rabb” ve “ribâ” köklerin
den gelir. Bunların anlamları; beslen
mek, tamamlanmak, ziyadeleşmek, art
mak, toplanmak, çoğalmaktır.

Kısaca terbiye; lügatte tamamlatmak 
ve ıslah etmektir. Terim olarak ise; bir 
şeyi derece derece olgunluğa eriştirmek, 
yetiştirmektir.

Terbiye terim inin köken olarak 
Rabb kelimesiyle ilişkili olması oldukça önemli
dir. Bu, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin odağına 
doğrudan Rabb Teâlâ’yı yerleştirir.

Rabb: Malik, sahip, ulu anlamındadır. Elmalı- 
lı’ya göre “aslında terbiye manasına mesdardır.” 
Mürebbi (terbiye edici) demek olup bir şeyi dere
ce derece, halden hale, nitelikten niteliğe geçire
rek olgunluk amacına eriştirinceye kadar yetişti
ren yaratıcı mutlak kudrettir. (Hak Dini-Kur’ân 
Dili, c.1, s.63-64)

Rabb kelimesi, Kur’ân’da A llah’ın adı olarak 
965 kez geçer. “A llah” adından (2799 kez) sonra 
en çok tekrarlanan addır. Rabb adının çok tekrar 
edilmesi, İslâm’da eğitim sisteminin tevhîdî ka
rakterini yani Allah inancına dayandığını ve ilk 
mutlak yetiştiricinin Allah olduğunu açıkça orta
ya koyar.

Bu bağlamda, ilk kulluk sözleşmesini ifade
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eden Araf sûresindeki âyet, ilk terbiye/ eğitim 
sözleşmesi olarak da okunabilir: “Hani Rabbin 
(yetiştiricin) AdemoğuUarından, onların bellerinden 
zürriyetlerini almış ve ‘Ben sizin Rabbiniz (yetiştirici- 
niz:mürebbiniz) değil miyim’ diye onları kendilerine 
şahit tutmuştu. ‘Evet şahidiz’ dediler...” (7/172) O 
halde, insanoğlu, “Qâlû belâ” ile A llah’ın “rablı- 
ğmı:mürebbiliğini” kabul etmiş, kendisi de buna 
tanıklık etmiştir. Bu yüzden Rabbanî/tevhîdî eği
tim aynı zamanda fıtrî eğitimdir.

Kur’ân, insan bilgisinin kaynağının da A l
lah’ın sonsuz mutlak bilgisi olduğunu söyler:

“O, insana bilmediği şeyleri öğretti.” (96 Alak 5) 
“O, Adem ’e bütün isimleri öğretti.” (2 Bakara 31) 
Rab Teâlâ, yeryüzünde halifelik görevini yük

lediği insanoğlunun, bu görevini ancak ilahî kay- 
nakli bilgi donanımı ile gerçekleştirebileceğini 
beyan buyurur(2 Bakara 30-33).

Ancak, insanoğlunun sahip olduğu ve sahip 
olabileceği bilgi sınırlı ve izafîdir; mutlak bilgi sa
hibi olan yalnızca A llah’tır: Â yetü’l-kürsî’de; 
“O ’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O ’nun ilmin
den hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.”(2 Bakara 
255); bir başka âyette de “Size ilimden pek azı ve
rilmiştir.” (17 Isrâ 85) buyurulur.

Buna karşılık A llah’ın mutlak bilgisi sonsuz bir 
hazinedir: “Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, 
deniz de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz ona 
yardım etse, Allah ’ın kelimeleri tükenmez.”(31 Lok
man 27) “De ki: Rabbimin sözleri(ni yazmak) için 
deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenme
den önce deniz tükenir.”(18 Kehf 109)

Hiç kuşkusuz, bu durum insanın “A llah’ın tü
kenmeyen kelimeleri”ni ve evrendeki değişmez 
yasalarını (sünnetullah) keşfetmek için çaba gös
termemesi anlamına gelmez.

Islâm’da Terbiye’n in  Tem el ilkeleri

Yukarıdaki tespitlerden de hareketle İslâmî eğiti
min temel ilkelerinden bazıları şöyle sıralanabi- 
lir(Ayasbeyoğlu, 25-26):

- İslâmî eğitim/terbiye; mutlak kudret ve irade 
sahibi olan Allah inancına dayanır. O Rabb’dır ve 
mürebbîdir yani terbiye eden, eğiten ve yetiştiren
dir.

- Peygamberler, Rabb Teâlâ’dan aldıkları vah- 
yî hakikatler doğrultusunda insanlığı eğitmek ve

onlara model/örnek olmak için gönderilmişlerdir.
- Rabb olan Allah, mutlak iradesi ile özgürlü

ğün, mutlak adaletiyle de evrendeki değişmez ve 
zorunlu düzenin kaynağıdır.

- Rahmân(esirgeyici) ve Rahîm(bağışlayıcı) 
olan A llah’ın Dini Islâm’ın fıtrata uygun olması, 
İslâmî terbiyenin iyilik, merhamet, şefkat, sevgi 
ve saygı ilkelerine göre düzenlenmesini zaruri kı
lar.

- Islâm Dini salt akla hitab etmez; hem akla 
hem de gönül dünyasına (kalb-i selim / vicdan) 
hitab eder.

- iyilik, sünnetullaha(ilahî düzene) uymak; kö
tülük ise bu düzene uymamak için direnmektir.

İslâm’da Terbiye’n in  Genel Amaçları

- İslâmî terbiye sisteminin ana hedefi; akledebile- 
cek kalpleri, işitebilecek kulakları ve görebilecek 
gözleri olan(7/179) muvahhid, akıllı, basîretli, er
demli insanlar yetiştirmektir.

- İslâmî eğitimin amacı; insanları -sırasıyla- is
lim, îman, ıhsan basamaklarını kat ederek dengeli 
bir kişiliğe, yüce bir ahlâka, birr’e ve hikmet’e ka
vuşturmaktır.

- İslâmî eğitimin amacı, bireylerin Kur’ân ah
lâkı ile ahlaklanması, Hz. Peygamber(s)’i örnek 
alarak “yaşayan Kur’ân” haline gelmeleridir.

- İslâmî terbiyenin kesin ve nihaî amacı; in
sanları mutlak gerçeğe, mutlak adalete, mutlak 
iyiliğe ve mutluluğa erişmektir.

- Islâm’da eğitimin biricik amacı: insanı dünya 
va ahiret saadetine kavuşturmaktır. Buna da, bu 
dünyada Ahiret’i / Hesap G ünü’nü hayatın m ih
veri kılmakla ulaşılabilir.

Lokman Sûresi Bağlamında İslâmî Terbiyenin 
Hedeflediği İnsan Tipi

Kur’ân-ı Kerim, vahyî ilkeler doğrultusunda yetiş
tirilmesi hedeflenen insan tipini, Lokman aleyhis- 
selâm’ın oğluna tavsiyeleri ile örneklendirir. Lok
man 31/12-19. âyetler dikkatle okunduğunda; İs
lâmî eğitimin hedeflemesi gereken insan tipinin 
karakteristik özellikleri ortaya çıkar:

- Lokman (a.s)’ın oğluna ilk tavsiyesi tevhîd 
inancından sapmamak ve asla A llah’a şirk koşma- 
maktır.
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- İkinci tavsiyesi anne-babaya iyi davranmak, 
şükretmek ve -şirke zorlamaları hariç- itaatte bu
lunmaktır.

- Herhangi bir düşünce ya da inancı iyice araş
tırıp incelemeden körükörüne kabul ya da reddet
memek.

- A llah’a inanıp yönelen muvahhidlerin yo
lundan gitmek (‘Ben’ değil ‘biz’ olunması gerekti
ğini bilmek).

- Sonunda A llah’a dönüleceğinin ve bu dün
yada yapılanların hesabının mutlaka verileceği
nin bilincinde olmak.

- Yapılan her iyilik ve kötülüğün gerek bu 
dünyada gerekse öbür dünyada karşısına çıkaca
ğından emin olmak.

- Her an A llah’ın denetim ve gözetimi altında 
bulunduğunun farkında olmak.

- Namazını ikâme etmek; yani huşû ve hudû 
içinde, gereği gibi, dosdoğru ve devamlı namaz 
kılmak.

- İyiliği(ma’rûf) emredip kötülük(münker)den 
alıkoymak ve bu uğurda başına gelenlere sabretmek.

- Kibir ve gurura kapılıp kendini beğenerek insan
ları küçük görmemek ve onlardan yüzçevirmemek.

- Eylem ve söylem biçiminde (yürüyüş/gidişât 
ve konuşma üslûbunda) mutedil ve dengeli olmak.

Kuşkusuz, Kur’ân’ın öngördüğü insan tipinin 
özellikleri bunlarla sınırlı değildir. Kur’ân, insanın 
Rabbi ile, insanın kendisiyle, insanın insan ve 
toplumla ve insanın eşya ile ilişkilerini düzenle
yen ilkelerle doludur. Allah Rasûlü(s.)’nün en gü
zel örnek olan hayatı da bu ilkelerin uygulanma
sından ibarettir.

İslâmî Terbiye/Eğitimin Özellikleri

- Dinamik ve pratik eğitim: Kur’ân’ın 23 yılda, 
değişen ve gelişen İslâm toplumun pratik ihtiyaç
larına tekabül ederek peyderpey inmesi, İslâmî eği
tim/terbiyenin dinamik ve pratik karakterini orta
ya koyar. İslâmî eğitim teori ile pratiğin atbaşı git
mesine ve öğretilen bilgilerin pratik hayatta test 
edilerek değerinin anlaşılmasına özen gösterir.

- Sürekli ve kesintisiz eğitim: İslâmî terbiye 
sistemi, “beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi”(ha- 
dis) öngörür. İslâm’da eğitim/terbiye ameliyesi ha
yatın belli dönemlerine özgü olmadığı gibi zaman 
ve mekan kayıtlarıyla da sınırlı değildir. Kur’ân,

İslâm toplumuna 23 yıl boyunca ilahî hakikatleri 
sürekli hatırlatmış ve sık sık tekrar etmiştir.

- Aşamalı eğitim/terbiye: İslâmî eğitim, insa
nı ve toplumu yetiştirip kemâle erdirme hedefine 
bir çırpıda ulaşmayı sünnetullah’a ters bulur. Bu 
yüzden terbiye işlemi kademeli olarak, kemâl ba
samaklarını bir bir tırmandırarak gerçekleştiril- 
melidir. (İslâm’da içkinin üç aşamada yasaklan
ması, aşamalı eğitime tipik bir örnek teşkil eder.)

- Muhataba uygun eğitim: İslâmî eğitim, ya
rarlı bilgilerin, belli düşünüş ve davranış kalıpları
nın muhataplarına en uygun biçimde, yaş, zekâ, 
kapasite, altyapı, karakter, çevre... gibi faktörleri 
göz önünde bulundurularak yüklenmesini öngö
rür. Hiç şüphesiz “herkes kendi şâkilesine(huy, seci
ye, karakter, tabiat) göre hareket eder.”(17 İsrâ 84)

- Bütüncül eğitim: İslâm Dini, insan fıtrî ya
pısını ve hayatının her alanını kuşatan bütüncül 
bir âhengin, uyum ve dengenin adıdır. İslâmî eği
tim sistemi de bu bütünlüğü inşa etmeyi hedefle
diği için çeşitli birimleri ve aşamaları arasında bir 
tutarsızlık bulunmaz. “Kur’ân’ı inceden inceye dü
şünmüyorlar mı! Eğer Allah’tan başkası tarafından 
gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.”(4 
Nisa 82) İnsan hayatını ve insanın bizatihi kendi
sini farklı kompartımanlara ayırıp parçalayan mo- 
dernizm ve modern eğitim ile İslâm terbiye siste
minin önemli farklarından biri burada ortaya çı
kar.

- Yaygın eğitim: Kur’ân’da yer alan “hakkı ve 
sabrı tavsiye etmek’(103 Asr 3), “iyiliği emredip kö
tülükten sakındırmak”(31 Lokman 17) “hakkı gizle
memek”(2 Bakara 159)... gibi ilkeler; bilgili ve er
demli insanlara başkalarını da eğitme, terbiye et
me, bilgilendirme görevini yükler. Bu ilkeler, ha
kikatin ve doğru davranışların insanlar arasında 
yaygınlaşmasını sağlar.

- Yararlı eğitim: Hz. Peygamber(s.)’in “Fayda
sız ilimden A llah’a sığınırım.” hadisi, eğitimin in
sana “faydalı” bilgi ve beceriler kazandırmaya yö
nelik olması gerektiğini vurgular. İnsanın bu dün
yada ve öbür dünyada mutlu olmasını sağlamaya 
yönelik olmayan, hayatta bir karşılığı bulunma
yan lüzumsuz ve amaçsız bilgilerden ısrarla kaçın
mak gerekir. Faydalı bilgi esasına dayanan İslâmî 
eğitim sistemi ile, bizatihi bilgilenme ve öğrenme
nin, okuyup yazmanın kendisini amaç haline ge
tiren, amaçtan yoksun araçsal eğitimi esas alan
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modern eğitim arasındaki temel farklılık da bura
da yatmaktadır.

Eğitim, Öğretim, Okuma Prensipleri

- Rabbin adıyla okumak: Kur’ân’ın ilk âyeti 
“Oku! Seni yaratan Rabbin in adıyla!’’(96 Alak 1) 
diye başlar. “Oku” emri, ister bir metni okumak, 
ister işitileni tekrarlamak, isterse de anlamak, bel
lemek şeklinde anlaşılsın; sonuçta Islâm’ın ilk 
emri, tüm eğitim, öğretim, okuma, yazma faaliyet
lerinin Kerem sahibi Rabbimizin adıyla ve O ’nun 
rızasını kazanmak amacıyla yapılmasıdır. “Kalem
le öğreten de O ’dur. O  insana bilmediğini öğretti.” 
(96 Alak 4-5)

- Şeytandan A llah ’a sığınmak: “Kur’ân oku
duğunda kovulmuş şeytandan A llah ’a sığm.”(16 
Nahl 98) âyeti, bütün okuma ve öğrenme faaliyet
lerimizden hayırlı bir sonuç elde etmek için; zih
nimizin anlamasını ve kalbimizin akletmesini za
yıflatıp engelleyebilecek bütün maniaların orta
dan kaldırılmasını, bunu sağlamak için de şeytanî 
ve nefsanî dürtülerden, kuruntulardan, vesvese
lerden kurtulmak amacıyla A llah’a sığınmayı em
reder.

- Önyargılardan kurtulmak: Kur’ân, saçma 
sapan önyargılarıyla hakikatleri algılayıp anla
maktan kendilerini mahrum bırakan inatçı inkar
cıların kalplerinin üzerindeki kabuklar/örtüler ve 
kulaklarındaki ağırlıktan söz eder.(17 Isrâ 45-46) 
Önyargı, gerçekleri anlamaya, yeni şeyler öğren
meye, araştırmaya, okumaya engel teşkil eder.

- Gönül hazırlığı yapmak: Zihin ve kalp şey- 
tani-nefsanî etkilerden ve çeşitli önyargılardan 
kurtulduğunda hakikati anlamaya hazır hale gelir 
ama yetmez; aynı zamanda kalbin/gönlün okuyup 
işittiğini algılayabilecek yumuşaklıkta(huflü) ol
ması gerekir. “iman edenlerin A llah ’ın Zikri ve 
O ’ndan  inen Hakk’ı (anlamak) için kalplerinin yu
muşaması zamanı daha gelmedi mi?”(57 Hadîd 16) 
Kişi, okuyup işittiği şeye gönülden kulak vermek 
ve anlamaya çalışmak zorundadır: “Kur’ân okun
duğu zaman, onu can kulağıyla dinleyin ve susun ki 
rahmet olunasınız.’’(7 A ’râf 204)

- Duâ edip Rabb’den yardım dilemek: İnsan, 
Rabbinin sınırsız ilim hazinesinden yararlanmak 
için yoğun bir çaba sarfetmek ve bu konuda kal
ben, zihnen hazır hale gelmek için yegane müreb-

bisi olan A llah’a dua etmelidir: “Rabbim göğsü
me/kalbime inşirah ver.”(20 Taha 24); “De ki: Rab
bim, ilmimi artır.”(20 Taha 114)

- Şüpheci olmamak: Rabbimiz, kutlu rasûlü 
Muhammed(s.)’e; “Sana inen şeyden kuşkuda isen, 
senden önce Kitab okuyanlara sor. Andolsun, sana 
Rabbinden hakk geldi; sakın şüphecilerden olma!”(10 
Yunus 94) diyerek kendisine gelen vahiy karşısın
da içine düştüğü heyecan ve şaşkınlıktan bir an 
önce kurtulmasını, bunun için de kendilerine ki
tab verilenlere sorup öğrenerek, araştırarak “şüp
hecilikken kurtulmasını emretmiştir. Zira sürekli 
şüphe içinde olmak marazî bir haldir; kişi ulaştığı 
bilgileri araştırıp sorgulayarak emin olmalıdır ki, 
onu gereği gibi anlayıp özümseyebilsin ve uygula
yabilsin.

- Düşünerek okumak: Kur’ân, hemen her say
fasında muhataplarını A llah’ın yazılı ve kevnî 
âyetleri üzerinde düşünmeye (tefekkür, tezekkür, 
tedebbür, taakkul, tefakkuh..) davet eder ve akıl 
sahiplerine (ûlü’l-elbâb, ûlü’l-ebsâr, ûlü’n-nühâ..) 
hitap eder: “Sana da bu mübarek K itabı, âyet lerini 
derin derin düşünsünler ve temiz akıl sah ipleri öğüt al
sınlar diye indirdik.”(38 Sâd 29) “Kur’ân’ı hiç dü
şünmüyorlar mı! Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi 
var?’’(47 Muhammed 24) “Kur’ân’ı inceden inceye 
düşünmüyorlar m ?  Eğer Allah ’tan başkası tarafından 
gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.”(4 
Nisa 82) Kur’ân’da çok sıkça yer alan bu tür âyet
ler; vahyî hakikatler başta olmak üzere okunan 
metinlerin akıl, idrak, zihin, kalp/gönül süzgecin
den geçirilerek algılanması gerektiğini vurgular.

- Okumak için en uygun zamanı seçmek: 
Müzzemmil sûresinde Allahu Teâlâ kutlu elçisine, 
Kur’ân talimini gece vakti yapmasını emreder ve 
“Kur’ân’ı ağır ağır oku”(73/4) buyurur; zira Kur’ân 
anlamak ve hayata aktarmak için yoğun bir zihnî 
çabayı gerektiren, “(sorumluluğu) ağır bir söz- 
dür.’(73/5) Bu yüzden Kur’ân, okuyup anlamaya 
ve üzerinde derin derin düşünmeye en müsait za
man dilimi olan gece vakti okunmalıdır. “Gerçek
ten gece kıyamı (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir 
uyuma ve sağlam bir okumaya daha elverişlidir.” 
(73/6) Dolayısıyla, göz, kulak, kalp arasında tam 
bir uyumun bulunduğu, zihnin en dingin ve uya
nık olduğu bir zamanda okunan şeyler elbette da
ha iyi anlaşılıp özümsenir.

- Acele etmeden dikkatle okumak: “(Ey Mu-
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hammed!) Sen, Kur’ân’ın vahyi tamamlanmadan, 
onu okumakta acele etme.”(20 Taha 114); “Onu 
tekrarlamak için aceleye kapılarak dilini kıpırdatıp 
durma.’’(75 Kıyamet 16) Bu âyetlerden hareketle 
bir bilgiyi özümseyip kalbe yerleştirmek için acele 
etmemek, heyecan ve telaşa kapılmamak, dikkat
li ve uyanık bir zihinle okuyup öğrenmek gerekir.

- Bölüm bölüm, ağır ağır, sindire sindire 
okumak: Kur’ân’da bizatihi kendisinin okumasıy
la ilgili olarak kullanılan kavramlar (tertîl, tilâ
vet, kırâet), vahyin ağır ağır, dura dura, bölüm bö
lüm, anlayıp düşünerek ve sindirerek okunmasını 
ifade ederler. “Kur’ân’i insanlara dura dura oku- 
man(kırâet) için okuma parçalarına ayırdık ve onu 
azar azar indirdik.’’(17 Isra 106) “Kur’ân’ı ağır ağır 
oku(tertîl)”(73 Müddessir 4) “Kendilerine kitap 
verdiğimiz kimseler, onu tilâvet hakkını vererek okur- 
lar.’’(2 Bakara 121)

- Okuma-öğrenmeyi kolaylaştırmak: Yarattığı 
insanı en iyi tanıyan yüce Rabbimizin, 
“Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyunuz.”(73 Müz- 
zemmil 20) talimatı, sadece namazda Kur’ân tila
veti veya onun dışında Kur’ân okuma-öğrenme 
faaliyetinde değil bütün eğitim-öğretim faaliyetle
rinde kolaylık ve pratikliğin esas olduğunu vurgu
lar. Kolay ve pratik bir okuma işlemi insana se
vimli gelir ve bu alışkanlık bir ömür boyu devam 
eder.

- Okunup öğrenilenleri sık sık tekrarlamak:
Unutkan bir varlık olan insan, öğrendiklerini 
unutmamak ve pratik hayatta kullanmak için tek
rarlamak ihtiyacındadır. Kur’ân, içerdiği temel 
hakikatleri, 23 yıllık süreçte muhataplarına sürek
li hatırlatmıştır. Bir adı da “Tezkira/hatırlatma” 
olan Kur’ân(74 Müddessir 55), bu yüzden sık tek
rarlara yer verir.

- Okunup öğrenilenleri birlikte müzakere e t
mek: Hz. Peygamber(s.), “Sizler Kur’ân’ı daima 
okuyup birlikte müzakere ediniz.”(Buharî, Fedâilü’l- 
Kur’ân, 52) buyurmuştur. Okunup öğrenilen şey
ler üzerinde, nefisleri öne çıkaran bir tartışma de
ğil de, işin ehli olanlarla münazara ve müşaverede 
bulunmak, insanın olaylara farklı açılardan bak
masını sağlayıp ufkunu genişleteceği gibi, kendi 
düşünce kanaatlerini test etme fırsatını da verir.

- Yazıdan ve yazı araçlarından yararlanmak: 
Sağlam ve kalıcı bir öğrenme için yazma eylemi
nin okuma ve işitmeye eşlik etmesi gerekir. “Oku”

diye başlayan ilk vahiy “O  kalemle yazmayı öğret- 
ti”(96 Alak 4) şeklinde devam eder. Rabbimiz 
Kur’ân’da yazıya, kaleme, hokkaya yemin ederek 
önemini vurgular: “Hokkaya, kaleme ve satır satır 
yazdıklarına andolsun.”(68 Kalem 1. Ayrıca bkz:
31 Lokman 28-29 ve 3 Âli İmran 44. )

Sonsöz

Yukarıda maddeleştirmeyi denediğimiz hususlara, 
Kur’ân, sünnet ve diğer İslâmî kaynaklarla binbeş- 
yüz yıllık İslâmî terbiye tarihinin engin tecrübele
rinden yararlanarak sayısız ilaveler yapmak müm
kündür.

Biz bu yazımızda, -yukarıda da ifade ettiğimiz 
gibi- sadece İslâmî terbiye sisteminin el yordamı 
ile tespit edebildiğimiz bazı ilkelerini hatırlatmaya 
çalıştık. Bununla da Islâm terbiye sistemi ile gü
nümüzde egemen olan “terbiye”den yoksun, mut
lak terbiye edici Rabb Teâlâ’dan kopuk, insan fıt
ratına ters seküler eğitim sistemi ve onun çarpık 
bir kopyası olan, halkına ve değerlerine yabancı 
Türk Milli Eğitim sistemi arasındaki temel farklı
lıklara işaret etmek istedik.

Dinî eğitimin her fırsatta kısıtlandığı, yeni ne
sillerin Kur’ân’la, Islâm’la buluşmasını engelle
mek için her türlü önlemin alındığı bir dönemde 
duamız ve çabamız şudur:

“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan kıl, 
neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çı
kar, bize ibadet usûllerimizi göster, tevbemizi 
kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok mer
hametli olan ancak sensin.” (2 Bakara 128)

“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eş
ler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahipleri
ne önder kıl!” (25 Furkan 74) ■
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KÜRESEL FAŞİZMİN 
TURNUSOL KAĞIDI: BAŞÖRTÜSÜ

DİLAVER DEMİRAĞ

G örünen o ki “kaos imparatorluğu” ya da 
sadece “imparatorluk” olarak adlandın- 
lan ama klasik boyutu ile olmasa bile 

farklı bir emperyalizm biçimi olan küresel kapita
list sistem  ve onun sürdürdüğü küresel sıkıyöne
tim hali varoldukça, dahası bizim basbayağı tota
liter niyetler taşıyan kemalist devlet biçimi olduk
ça ben bu başörtüsü konusu üzerine bin kitap bile 
yazacak konuma geleceğim.

Ancak bu yazıda başörtüsünün metafizik, fel
sefi ve sosyolojik anlamlarından çok, başörtüsü
nün giderek bir faşizm haline gelen Amerikan ve 
Avrupa yeni sağı için olduğu kadar giderek faşist 
bir parti emarelerini gösteren CHP için de turnu
sol kağıdı işlevi gördüğünü ortaya koymaya çalışa
cağım. Dahası faşizmin batı modernliğine içkin 
olduğunu, modernitenin bir yanı ile özgürleşmeyi 
temsil ederken diğer yanı ile de tam tersi bir ko
numu yani baskıcı ve totaliter bir düzen olarak fa
şizmi içerdiğini söyleyeceğim. Bu tezleri tahkim 
etmeden önce faşizm üzerine küçük bir hatırlatma 
yapmak istiyorum.

Klasik biçimi ile faşizm ırkçı, dışlayıcı, hizaya 
sokucu ve devleti kutsayıcı bir düzendir. Faşizmi 
diğer modernleşme biçimlerinden farklı kılan ya
nı da bu devlet kutsamasıdır. Diğer modernleşme 
tarzları için, yani klasik Marksist sosyalizm için 
de, liberalleşme içinde en azından kuram düzeyin
de, devlet amaç değil bir araçtır. Devlet fikri bir 
siyasal söylemlerde katlanılması gereken zorunlu 
bir kötülüktür. Ama modernleşmenin getirdiği iş
levsel bölümlenme, yahut işbölümü sonucu top

lumsal yapının parçalanması, iş bölümünün derin
leşmesi sonucu toplumsal hayatın fonksiyonel 
alanları olarak ekonomi, siyaset ve kültür gibi 
farklı uzmanlaşmış ve birbirleriyle ilintisiz oluşan 
alanların birbiriyle bağlantısının kesilmesi sonu
cu, toplumsal düzeni bir arada tutup, bu farklı 
alanları birbiriyle bağlantılandıran farklı alanlar, 
farklı toplumsal talepler arasında bir denge, bir 
koordinasyon sağlamak için asıl işi bu koordinas
yonu, yönetsel bir biçimde sağlayabilecek bir or
gan gerekliydi. Bu da bürokrasi olacaktı. Nesnel 
biçimi ile bürokrasinin bir yönetsel uzmanlık biçi
mi olarak ideolojik bir tercih içinde olması bekle
nir. Ancak gerçek bu değildir. Bürokrasi doğası 
gereği kendi yetki alanını giderek geliştirmeyi 
içermesinin yanında, kendini muhafaza refleksine 
de sahiptir. Ancak bürokratik iktidar son tahlilde 
“hiç kimsenin” olmayan bir iktidar görüntüsü su
nar. O  nesnelliğin ve rasyonel akılcılığın cisimleş- 
miş hali olarak, rasyonel düzlemde yapılması gere
ken ne ise onun yapılmasını sağlayan, bir “sorum
suzlar” iktidarıdır. İşte faşizm bu anonimliğe son 
vererek, bir ritüel haline gelmiş bulunan siyaset 
oyununa son verilmesi, iktidarın tek bir karizma- 
tik lider etrafında cisimleşmesidir. Ancak modern 
iktidar hiç kimsenin tek başına hükmedemeyece- 
ği kadar karmaşık ve işlevsel alt bölümlere ayrışa
rak uzmanlaşmayı gerektiren bir mekanizmadır. 
Bu nedenle aslında faşizm bürokratik tahakkü
mün tüm kamusal hayatı hükümranlığı altında al
masıdır.

Faşizmi oluşturan ikinci bileşen ise ırkçılıktır.
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Irkçılık kan bağına dayanan organik bir toplum 
özleminin, modern toplumun anonim ve çok par
çalı, karışık yapılanmasına tepkidir. Ama özünde 
bir kimlik ihtiyacıdır. Modern toplum aklın nes
nel iktidarını cisimleştirerek akılcı olmayan ya da 
rasyonel bir yani bulunmadığını düşündüğü dinsel 
aidiyetin yok olmasını içerir. Daha önce yeni mo
dern öncesi varolan aidiyet yapısı bir altın zincir 
ile toplumu, toplumu, evreni ortak bir bütüne ait 
olma duygusunu bahşediyordu. insanlara da bü
yük bir bütüne ait olma duygusunu dayandırıyor
du. Modern öncesi insanın kimlik gibi bir aidiyet 
ve varoluş biçimine ihtiyacı yoktu.

Modern toplum bunu yıkınca insanların ken
dilerini içinde tanımlayabilecekleri aidiyet duygu
sunu tatmin edeceği bir kimlik ihtiyacı ortaya çı
kar. Modern insan için kimlik ihtiyacını bu denli 
elzem kılan şey öncelikle geleneksel aidiyet bağla
rından koparak, yalnız bir bireye dönüşmesi ve 
modern toplumun anonimliği olmuştur. Milliyet
çilikte bu noktada devreye girdi. Laiklikle bozulan 
dinsel aidiyet, kan ve toprak ikilisi üzerine kuru
lan ve bunları tarih adı verilen modern mit için
de yeniden anlamlandıran milliyetçilik tarafından 
dolduruldu. İşte faşizm milliyetçi aidiyetin uçlaştı
rılarak tümüyle homojen bir toplum kurmak ça
basını içerir. Diğer devlet biçimlerinden daha za
limane olmasının nedeni de homojen toplum ha
yalini içermesidir.

Bu tanımları yaptıktan sonra faşizm modernlik 
ilişkisine ve bu bağlam içinde başörtüsü özelinde 
modern iktidarların başörtüsüne karşı oluşturduk
ları hurucun nedenlerine değinebiliriz.

Egemenlik Kimin: 
Türk M odernleşmesinin Schm ittyen Boyutu

Türkiyeli egemenler sık sık bir hukuk devleti ve 
hukuk düzeni içinde yaşadığımızı vazederler. Ve 
yine sistemin eleştirmenleri de sık sık devleti hu
kuka uymaya, hukuka saygı göstermeye çalışırlar. 
Bu aslında kolektif bir yalanın herkesçe kabulle- 
nilmesidir. Çünkü devlet eğer dışsal bir egemenli
ğin kurucu dışarılığı içerisinde oluşmuş bir düze
nin sonucu teşkil etmemiş ise, hiç bir zaman ger
çek anlamda hukukun olduğu bir nizamın ürünü 
olamaz. Bu nedenle laikliğe dayalı bir sistemin 
nesnel ve yadsınamaz bir Hak temelinde, oluşma
dığı düşünüldüğünde, metafizik bir tanım içinde 
oluşmuş Hakkın uygulaması olarak hukukun üs
tünlüğünü gerçek kılabilmesi de mümkün olamaz. 
İşte tam da böyle olduğu için, faşizm aslında libe
ralizmin öne sürdüğü yalana dayalı argümanlar ile 
kıyaslandığında, çok daha dürüsttür. Çünkü o 
egemenliğin, aslında egemenliğin de normlarını 
oluşturan tek egemen olan devlete ait olduğunu 
belirtir.

“Egemenliğin parodoksu şu gerçeğe dayanıyor:
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Egemen (kişi) hukuk düzeninin aynı anda hem dışın
da hem içindedir. Eğer, egemen gerçekten hukuk dü
zenin in kendine istisna durumunu belirleme ve dolayı
sıyla da yürürlükteki düzenin geçerliliğini askıya alma 
yetkisini verdiği kişi ise o zaman “egemen hukuk dü
zeninin dışında bulunmasına rağmen bu düzene aittir. 
Çünkü bu durumda anaya sanın tamamen askıya alı
nıp  alınmayacağına karar vermek bu kişiye düşer.’” 

ilk etapta paradoksal gibi gözüken bu tanımla
manın anlamı şudur. Modern devlet bürokratik 
bir aygıt olarak kendi egemenliğinin kuralları an
lamına gelen normları kendisi saptamıştır. Bu yö
nüyle o hukuk sisteminin kurucusu olarak bu ku
ralların tanımlayıcısı, belirleyicisi olarak hukuk 
düzeninin dışında yer alır. Ama diğer yandan bu 
normları beyan eden kendisi olduğu gibi, kendi 
egemenliğini bu normlara uyduracağını taahhüt 
ederek hukuk düzeninin içinde yer alır.

Ancak devlet kimi durumlarda bu taahütünü 
askıya alır. İşte bu askıya alma haline Schmitt is
tisna tanımını getiriyor. İstisna olağan dışı bir du
rum olarak hukuk kurallarının hangi hal ve du
rumlarda askıya alınacağını ifade eden bir tanım 
sal çerçevedir

Faşizmin filozofu olarak Schmitt istisnayı ka
osa özgü bir durum olarak tanımlıyor.

“istisna bir sın ıfa dah il edilemeyen şeydir, istisna 
genel katlamayı kabul etmez. Fakat aynı zamanda da 
özellikle hukukun resmi bir unsurunu, yani kararın 
mutlaklığını ortaya koyar. istisna, hukuk kuralların ın 
geçerli olabileceği bir durumun yaratılması söz konu
su olduğunda mutlak haliyle ortaya çıkar. Her genel 
kural, kendisin in gerçekten uygulanabileceği ve kendi 
düzenlemelerine uyacak bir gündelik hayat çerçevesi 
takip eder. Kurallar homojen bir ortam gerekti
rir. Gündelik hayattaki bu gerçek düzenlilik, hukuk 
bilimcilerin göz ardı edebilecekleri niteliksiz bir “dışsal 
önvarsayım ” değildir. Bu kuralın içkin geçerliğine ait  
bir niteliktir. Kaosa uygulanabilecek hiç bir kural 
yoktur. Hukuki düzenin anlamlı olabilmesi için 
düzenin tesis edilmesi gerekir. Düzenli bir du
rum yaratılmalıdır. Ve işte egemen böyle bir du
rumun gerçekte etkin olup olmadığına tek başı
na karar veren kişidir. Bütün yasalar kurumsal ya
salardır. Egemen söz konusu durumu bir bütün ola
rak ve her şeyiyle yaratan ve garanti eden kişidir. N i
hai karar üzerinde de tekel sah ibidir. N itekim, aslında 
hukuksal olarak tam karşılığı yaptırım ve kural koyma

tekeli değil de “tekel” sözcüğünün genel anlamda alın
dığı ve duruma göre geliştirileceği olgu olarak, hüküm  
karar verme tekeli olması gereken devlet ege
menliğinin özü de burada yatıyor. Devlet otorite
sinin özünü en açık biçimde ifade eden şey hüküm 
vermektir. Burada hüküm verme, hukuksal düzenle
meden ayırt edilmeli ve (paradoksal bir ifadeyle) oto
rite yasa koymak için yasalara ihtiyaç duymadı
ğını ispat etmelidir. ’”

Bu ifadeler modernliğin elmanın kurdu içinde 
taşıması gibi faşizmi de nasıl içinde taşıdığını orta
ya koyuyor.

Bunun ötesindeyse, Türk modernleşmesinin 
modernleşmenin baskıcı yüzünü nasıl içinde taşı
dığını ve Schmittyen siyaset anlayışının temel 
düsturu olan istisna’yı oluşturan dışlayarak içleş
tirme ya da dışlanın dışlanmışlığına hukuki bir 
kalkan oluşturmasını da gösteriyor bize. Schi- 
m it’in tezlerinden yola çıkan İtalyan Anarşist 
Agamben, “dışlananın dışlanarak içlenmesi” yani 
dışarıda bırakılanın istisna durumu aracılığı ile 
hukuk düzenin ya da devlet nomosu’nun içine 
yerleştirilmesini, bir kuşatma, disiplin ve gözetim 
düzeni ya da sıkıyönetim yasalarının uygulandığı 
yer olarak toplamak kamplarında görür. Bu an
lamda toplama kampı egemenin nomosu’nun uy
gulandığı ve olağan hukukun askıya alındığı yer
dir. Agamben baskının ve baskı aracılığı ile ho
mojen bir toplum yaratma düşünün -ki faşizmin 
asıl özü de budur- Aydınlanmaya mündemiç oldu
ğunu söyleyen Foucault ve onun izleyicisi olan 
Bauman’la aynı düzlemde yer alarak, toplama 
kampını modernleşmenin vardığı son nokta ola
rak tanımlar. Bu anlam da Türk modernleşmesi
nin ve şimdilerde de kapitalist küreselleşmenin 
Amerikan versiyonu olan Kaos imparatorluğu 
olgusunun istisnayı bir norm haline getirerek fa
şist düşü gerçek kılmayla uğraştığını söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla Başörtüsü örneğinden yola çıkarak is
tisnanın norm haline gelme durumunu kendini 
İslami görünürlüğün tüm biçimleri için varettiği- 
ni söylemek hiç de bir abartı değil. Agamben’in 
tezlerini bugüne uyarlarsak hukuk, egemenin ege
menliğini ve bu egemenliği derinleştirmek için 
uyguladığı tüm baskıcı yöntemleri meşrulaştıran 
bir şeydir. Modern anlamı ile hukuk ve şiddet bir 
madalyonun iki yüzüdür. Dolayısıyla devletin  
olduğu her biçimde şiddet egemenliğin ayrılmaz
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gerçeğidir. Faşizmin batı epistemolojisine olan 
mündemiçliği, aslında onun ontoloji kavrayışın
dan doğar. Batı ontolojisi varlığı mevcut olana ir
ca ederek benzerliği kavrayışın merkezine yerleş
tirmiştir. Bundan dolayı da homojen bir dünya, 
homojen bir toplum kurma düşü ve bunun en uç 
hali olan Faşizm batı düşüncesinin her zaman giz
li gölgesi olmuştur.

“Aydınlanma düşüncesi ve modernlik dünyada 
aklın hakimiyetini kurmak istiyordu. Doğa, bilim ara
cılığıyla tamamen anlayabilir hale gelecek ve insanlı
ğın hizmetine sokulacaktır. Aklın ve bilimin evrensel 
yasalarının hüküm sürdüğü modernlikte çit değerliğe 
(ambivalance,) belirsizliğe (ambuity) olumsallığa 
(contigency) yer yoktu. Parçaların birbirine sıkı bi
çimde bağlı olduğu organik yapı içinde kusur kabul 
edilemez bir olguydu. Her şeyin sının net ve kesin bir 
biçimde tanımlanmalı, muğlaklığa, boşluğa kararsızlı
ğa yer bırakılmamalıydı. Zorunluluk, kesinlik, evren
sel mutlak hakikat insanlığı güven altına almak için 
gerekliydi. ( . )  modernlik uyumlu, düzen,i “sapmalar
dan arınmış’’ bir toplum kurmak, “kaotik’’güçleri yok 
etmek için bilimsel, rasyonel, tek sesli, otoriter bir pla
nı sistematik ve acımasız bir biçimde yürürlüğe soka
caktır. Modern devlet, etnik, ulusal, dilsel ve 
kültürel bir homojenlik kurmak için baskıcı uy
gulamalara başvuracaktır. ’”

Modernleşmenin Pozitivist, Jakoben yani bas
kıcı tek biçimleştirici biçimini benimseyen tüm 
modernleşmesi için de geleneksel biçimiyle din, 
modernleştirici elitlerin homojen toplum anlayı
şıyla çelişiyordu. Bu nedenle Türk modernleşme
sinin elitleri geleneksel Osmanlı dindarlığı yerine, 
kendi modernleşme projelerinde sorun çıkarma
yacak rasyonel bir din anlayışını laiklik adına yü
rürlüğe soktular. Doğal olarak da hedefe dinsel gö
rünürlüğün tüm biçimlerini, bu görünürlüğün 
sembollerini oturttular. Laiklik adı altında batılı 
yaşam biçiminin görünürlüklerini, sembollerini, 
dindar topluma dayattılar.

İşte bugün CH P’de vücut bulan ve zamanın 
ruhu ya da bir çağı oluşturan temel kanaatler bü
tününe yani zeitgeiste, küresel kapitalizmin, post- 
modern tüketim toplumunun, çoğul ve modüler 
kimlik modeli karşısında artık bir hayli arkaik ka
lan, fakat derin devlet olarak adlandırılan siste
min asıl aktörlerince benimsenen modernleşme 
olgusu budur. Başörtüsüne duyulan nefretin yahut

öfkenin, başörtülü insanlara uygulanan simgesel 
şiddet ve dışlama pratiklerinin de arkaplanında 
bu modernleşme algısı mevcut. Yani faşizmin kit
le ruhu modeli ile uyumlu “sınıfsız, imtiyazsız kay
naşmış” homojen bir toplum modeli. Eğer bu mo
del zamanın ruhuyla ya da küresel sistemin Müs
lüman coğrafyaya ilişkin hesapları ile ters düşme- 
seydi ve toplum bu modelden cüzzamlı gibi kaç- 
mamaya devam etmeseydi, dindarlara karşı siyase- 
ten katl ya da giyotini teklif eden faşist ruhlu kö
şe yazarı Mine G .’nin istekleri yerine gelir ve ba
şörtülü kızlar sadece dışlanmakla kalmaz , ya idam 
edilir (ki başörtüsü direnişçisi kadınlardan birinin 
idam talebi ile yargılandığını unutmayalım) ya da 
çoktan toplama kamplarına sürgün edilirdi. A l
lah’tan ki CHP ve devlet güçleri tüketimci post 
modernlikle uyuşmazlıklarından ve Türkiye “Soft 
İslam” açısından bir model ülke olarak konumlan
dırılmak istenildiğinden, Faşizan aşırılıklar uygu
lamaya konamadılar. Yine de Başörtüsüne hapis 
cezası gibi bir öneri CH P’nin kurnazlıkları ile ce
za kanunu taslağına girerek, “sistemin” küçük 
mevziler kazanabilmesine olanak sağlanabiliyor. 
Ancak yazının başında ifade ettiğim gibi çıplak 
zora dayanan yöntemler yedekte beslese de yeni 
faşizmin metodolojisi çok farklı. Bu modeli 
AIHM kararlarını da içerecek biçimde ele alan bir 
başka yazıda tartışacağım.

A ra Bölge ya da İstisna O larak Homo Sacer

Schm itt’in istisna kavramı tam bir ara bölgeyi ifa
de eder, olağan hukukun kesintiye uğradığı ama 
hukukilik statüsünün de tamamen yok olmadığı 
özel bir durum. Agamben istisna kavramından 
sonra batı hukukunda yer alan-ki kökleri yine pa
gan Yunan, Roma düşüncesine, hukukuna giden- 
bir başka kavramı Homo Sacer yani Kutsal İnsan 
tezini ortaya atar. Kutsal insan Roma hukukuna 
göre müphem bir ara bölgeyi ifade eder. Agamben 
bu kavramla pagan batı teolojisinin deki kurban 
kavramının müphemliğine yani belirsiz ve çift 
yanlı boyutuna dikkat çeker. Roma hukukununda 
kutsal insan bugün anladığımız anlamda bir saygı 
halesi ile kuşatılan, yüceltilen bir kişiden çok, 
dinsel manada kurban edilemeyen ancak öldürül
mesi de cinayet kabul edilmeyen kişidir. Roma 
hukukunda bu suçlunun konumunu da ortaya ko
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CHP laiklik adı altında batılı yaşam biçimini dindarlara dayattı.

yan bir şeydi. Bu Ibranilerin 
murdarına benzeyen, hem dış
lanmayı ama dışlanırken de hem 
de yeniden toplumsalın alanına 
dahil edilen , dokunan kişiyi kir
leten bir durumdu. Suçlu kişi bir 
kutsal kurban değildi. Ancak 
hukukun güvencesinden yararla
nabilen bir yurttaşta değildi.
Tam anlamıyla ara bölgede tutu
lan ve durumundaki bu belirsiz
liğinden dolayı da, öldürülmesi 
cezai bir işlem gerektirmeyen ki
şiydi. Agamben’in ifadesiyle bu 
durum devletin insan hayatını 
hiçe sayabilen şiddetinin de 
meşruluk kaynağıdır.

“Egemenlik alanı, cinayet iflle- 
meksizin ve kurban etmeksizin adam öldürmenin
meşru olduğu alandır ve kutsal hayat yani öldürebilen 
ama kurban edilmeyen hayat da bu alanda zaptedilen 
hayattır.”4

Bu tezi başörtülülere uyarlarsak. Başörtülü ka
dınlar devletin simgesel şiddetine maruz kalabi
len ve normal yurttaşlık haklarına sahip kabul 
edilmediğinden, hayatları mahvedilebilen mo~ 
dern suçlulardır. Onların suçlulukları devletlerin 
modern devletin homojen toplum düşünü bozma
larından ileri gelmektedir. Onlar modern demok
rasi açısından eşit kabul edilmeyen, dolayısıyla 
normal yurttaşların yükümlülüklerine haiz olan, 
ama normal yurttaşların yararlanabildiği haklar
dan yoksun kabul edilip, kamusal alan içerisinde 
görünmez görünürleşmelerine tahammül edilme
dikleri için de, simgesel olarak yok edilebilen kişi
lerdir. Onlar modern Türkiye’nin batılı toplum 
rüyasını bozmaktan dolayı lanetli statüsüne yer
leştirilen kurbanlardırlar. Agamben pagan 
inançtaki kurbanın statüsünü tartışırken kurba
nın hem saygı duyulan, hem de kork lanetlenen 
bir statüye sahip olduklarını söyler. Modern-Post- 
modern kültürünün tek biçimli totaliter toplum 
rüyasına uymayan bu kadınlar, ataerkil modern
leşmenin dışladığı kurbanlardırlar.

Ara alan kavramına Agamben’den yaptığım 
bu transfere bir başka Foucaultçu Ziygmunt Ba- 
uman’dan yapacağım bir başka transferle devam 
ederek, başörtülü kadınların modernliğin homo

jen toplum düşünü yok etmesi nedeniyle müp
hem liğini göstermeyi sürdürebiliriz. Buradaki 
transfer kavram ise leke ve temizlik düşü üzerine 
-ki var olan nokta yine aynı noktadır- yani homo
jen toplum düşü.

Günümüzün keskin bir gözlemcisi olan Ba- 
uman “Temizlik düşü” başlığını taşıyan makale
sinde Alman Faşizmi’nin uyumlu bir toplum oluş
turmak düşü uğruna nasıl tüm farklılıkları tasfiye 
ettiği üzerinde durur. Bauman temizliğin bir düş, 
bir ideal olarak hazır bulunan bir şey değil, yaratı
lan bir şey olduğunu belirtikten sonra, pisliğin ol
maması gereken yerde olduğu için düzeni bozan 
bir şey olduğunu dolayısıyla temizlik vizyonunun 
her zaman bir düzen vizyonu içerdiğini belirtir. Bu 
anlamda mesela vazodaki çiçek bir estetik harika- 
sidir. Ama artık kuruyarak işlevini kaybeden aynı 
çiçek artık çöpü boylaması gereken bir “atık”tır. 
Ha keza yemeğe lezzet katan salça tabaktayken 
zevk verici bir şeyken, aynı salça masa örtüsüne 
döküldüğünde, örtünün sahibinin kınanmasına 
yol açacak bir lekedir. Homojen bir toplum yarat
mak isteyenler içinde kurdukları hiyerarşik düzen
de “yer değiştirerek” kendi hiyerarşik konumu 
içinde olmaması gereken yerde olarak “düzen bo
zan” kişiler de birer toplumsal leke’ dirler.

“Bunlar her yerde, yani temizlik modelinin geçerli 
olduğu her yerde “münasebetsizdirler. Temizlik ko- 
valayıcılarmm dünyası bunları içeri alamayacak ka
dar küçüktür. Çünkü (...) Bunlar genellikle mobil,
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yani kendilerine biçilen yerde durmayan ve kendi ka
falarınca yer değiştiren şeylerdir. Bunların yarattığı 
sonuç şudur. Davet edilsinler ya da edilmesinler, bu 
tür şeyler oradan oraya geçerler. Kendi yerlerini 
kendileri belirlerler ve dolayısıyla da temizlik kova- 
ayıcılarının şeyleri doğru yerlerine koyma gayretleriy
le alay ederek, sonuçta da tüm konumlandırmaların 
kırılganlığını ve sarnlabilirliğini açığa vururlar.”5 Ba
şörtülü kadınların da bugün küresel faşizm ve mo
dernleştirmeci elitlerin totaliter sistem partisi 
CH P’nin nezdinde düzen bozucu “leke” gibi gö
rülmelerinin nedeni de, onların kendilerine biçi
len konumu kabullenmeyişlerinde yatıyor. A taer
kil bir nitelik taşıyan -ki modernlik eleştirmenle
rinin çoğunun nezdinde modernleşme basbayağı 
erkek egemenliğini, baskıcı, hizaya sokucu otori
tesini temsil eder- türk modernleşmesi de dine sa
dece kişilerin vicdanında varolma hakkını taşı
mış, bundan dolayı dinsel görünürlüğün kamu ala
nında varolmasını yasaklamışlardı.

Başörtüsü dini bir kisve olarak çağdışı bir görü
nümü, aşılması, geride bırakılması gerekeni temsil 
ediyordu. Başörtüsü çoğu kez geri ve gelişmemiş 
tarım toplumlarına özgü “karanlık zihniyeti”, mo
dern aydınlanmaya karşı gerici, karanlık orta çağ 
zihniyetini ima ediyordu. Dolayısıyla yeni düzenin 
çağdaş vitrinin de temsil edilemezdi. Başörtüsü ta
kan kadınlar cahil, eğitimsiz köylülerin cehaletini 
ve bağnazlığını temsil eden geri kalmışlığın sim
gesiydi. Türk modernleşmesi yıllar boyunca bu gö
rüntüyü deyim yerindeyse “halının altına süpüre
rek” yok edilemiyorsa, bari “ortada görünmesin” 
mantığı ile gizlemeye uğraştı.

Ancak bu gizleme çabası uzun sürmedi, gerek 
kırdan kente yaşanan göç, gerekse tek parti ikti
darının baskısı, dinsel görünürlüğü yok etmek bir 
yana, onun daha da güçlenmesine yol açmıştı. Bi
raz da dış konjonktürün de etkisiyle 80’lerden iti
baren modernleştirmeci elitlerin tüm “düzen” 
düşlerini alt üst eden bir biçimde, mahrem alana 
ait kabul edilen, orada kaldığı müddetçe taham
mül edilebilen “dinsel görünürlük” bir anda ka
musallaştı. Dinsel görünürlüğün kamusallaşması, 
modernleştirmeci elitlerin dış görünüş olarak da, 
batıya benzeyen toplum modelini alt üst eden bir 
“münasebetsizlikti”. Ancak bu kez “dinsel görü
nürlük” tüm kodları alt üst edici bir biçim kazan
mıştı. Çünkü yeni dindar kadın modeli, öncelikle 
kendi konumlarını kabullenerek evde olmayı,

“mahrem” ya da “ özel” alan içinde kalmayı kabul 
etmeyerek “mobilize” olmuştu. Üstelik yeni din
dar kadınlar, konumlandırıldıkları gibi “kara çar
şaflı” değillerdi, dahası “cahil”, “bağnaz”, “örüm
cek kafalı” filan olmak şöyle dursun, eğitimli, kül
türlü, dil bilen ve modern kentlilerden çok daha 
donanımlıydılar. Dahası başörtülü kadınlar eşitlik 
talep ediyor, türk modernleşmesinin en büyük id
dialarından biri olan “eğitimli toplum” modeli 
uyarınca eğitim, bilgilenme, meslek sahibi olma 
gibi talepler ile ortaya çıkıyorlardı. Böylesi bir du
ruma karşı son derece hazırlıksız olan devlet bu 
“düzen bozucu”, “münasebetsizlik” karşısında ön
ce tanımlama zorluğu yaşadı ve çareyi Schmittyen 
modernleşme mantığında bularak, başörtülüleri 
bir ara bölgeye yerleştirip “istisna” ve “Homo Sa- 
cer” konumu oluşturmakta buldu. Ve önce huku
ku askıya alarak, daha sonra egemen konumu ekse
ninde duruma uyan bir hukuksal yorum geliştire
rek, başörtülüleri kamusal hayattan dışladı.

Ancak eğitim hakkı bir toplumsal talep olarak 
düzenin kodlarını bozmayı sürdürünce çareyi ba
şörtüsünü düzeni yıkmak isteyen bir militanlık 
simgesi olarak konumlandırmakta buldu.. Böylece 
Onlara yönelik simgesel şiddet “temizlik” çabasını 
kendince meşrulaştırdı. Tüm bu çabalarına da 
yükselen yeni sınıf olan tüketimci, kenti orta sı
nıftan destek bulabilirdi.

Buraya kadar başörtüsünü modernliği gizli ko
du faşizmin homojen toplum yaratma düşü ekse
ninde ele aldım. Konunun bir de batı metafiziğine 
içkin bir boyutu var ki o da hem küresel faşizm ol
gusunu, hem de AİHM kararlarının nedenini teş
kil ediyor, onu da bir başka yazıda ele alacağım. 
Yani günümüz dünyasını yaratan sebepler eksenin
de, hem türk modernleşmesinin kurucu dışarısı 
olarak Batı, hem de İslamcılığa ve dolayısıyla 
İslâm’a karşı açılmış olan üçüncü dünya savaşını 
anlamak açısından İmparatorluk olarak batı ile 
hesaplaşmam sürecek. ■

Dipnotlar
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MODERN/KADİM İNSAN TASAVVURLARI KARŞISINDA

İSLAM İNSAN TASAVVURU: 
HALİFE İNSAN

SERDAR DEMtREL

2 0. yüzyılın önemli bilim adamlarından 
Fransız Alexis Carrel (1873-1944), insanı 
anlattığı kitabına “İN S A N  D ENEN 

M E Ç H U L ” adını vermeyi uygun bulmuştu. Oysa 
ki yaşadığı çağda insan üzerine en yetkin çalışma
lara imza atanların pîrlerindendi, Carell. 1912 yı
lında Nobel Ödülüne layık görülen Carrel, belki 
de modern Batı biliminin herşeye kesin cevaplar 
üretme iddiasına bu çalışmasıyla reddiye veriyor, 
insanı tanımlamada salt akılcı paradigmanın ye
tersizliğini ifşâ ediyordu.

İnsanı tanımlamak sonderece önemli, bir oka- 
dar da çetrefilli bir işdir. Akıl merkezli tanımla
malar insanı sadece düşünebilme yetisinden dola
yı hayvandan bir adım önde görmüş, onu; üreten, 
tüketen, çiftleşen bir varlık tanımlamasına sıkış
tırmıştı. Bunu da bilim adına yapmıştı. Lâkin bu 
özelliklerin tümü hayvanlarda da mevcuttur. 
Evet, hayvanlar da düşünüyor, hernekadar düşün
ce düzeyleri insana oranla düşük olsa da. İnsanın 
hayvanlarla olan müşterek vasıfları insanın sade
ce bir boyutunu içeren bir tanımlamadır. Bu ta
nımlama körlerin fil tanımlamasından bir adım 
öteye gitmez. Mâlesef ideoloji giydirilmiş bilim 
körleşiyor, ufuksuzlaşıyor, haddini aşıyor..

Dünya görüşleri, insanı hedef kitle aldıkların
dan, hangi din ve ideoloji olursa olsun, kendi sis
tematiği içerisinde insana bir tanım getirir ve ona 
bu tanımla örtüşen bir misyon yükler. Yüklenilen 
misyonun kıymet-i harbiyesi onun insana yönelik 
ufkuyla alakalıdır. Ya insanı bu dünyaya mıhlar, 
yaşadığı zaman ve mekana hapseder, bu duruş ide

olojilerin genel karakteristiğidir, ya da insanı dün
yanın dar kalıplarından kurtararak ona fizik ötesi 
sonsuz ufuklar sunar. Bu bağlamda insan tanımla
malarını indî bir kanaat olarak üç grupta toplaya
bileceğimizi düşünüyorum:

1- T anrı İnsan:
Kimi din ve ideolojiler insanı tanrılaştırır, onu 

hayatın merkezi kılar: Muharref Hiristayanlık bir 
insanı; İsa Mesih’i tanrılaştırdı. Bu Hiristiyanlığa 
tepki olarak doğan Batı modernitesi tanrılaşmış 
insan mefhumunu tekten kesrete dönüştürerek 
hümanizm adına insan cinsinin kendisini tanrı
laştırdı. Artık bir İsa Mesih yok, zira herkes bir İsa 
Mesihtir. Herkes İsa Mesih olan kendisine tapa
caktır. Hiçbir şey kendi olan İsa Mesih kadar kut
sal olamaz. Tanrı insandan tevellüd eden hertürlü 
arzu ve istek de kutsaldır, velev ki bu arzu ve istek
ler semâvî bütün dinlerin iğrenç gördüğü neviden 
olsun; homoseksüellik benzeri hertür cinsi sapık
lık gibi. Bu sebepledir ki “demokratım” diyene ho
moseksüellerin fıtrata muhalif amellerine saygı 
duyup duymadığı bir ölçü olarak sorulur. Eğer ve
rilecek cevap negatifse o insanın demokrat olma
sı mevzubahis olamaz.

Tam da burada bir parantez açmak istiyorum: 
“Bruce A lm ighty” ünvanlı filmi sanırım okurla
rımızın çoğu bilmektedir;: Jim Carrey’nin başrolü
nü oynadığı filmde, meşhur siyahi aktör Morgan 
Freeman tanrıyı -  Allah (C.C) demiyorum, zira O 
Cenab-ı Hak’tır- canlandırıyor. Şunu sormak isti
yorum: Böyle bir filmi Müslümanların yapması
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mümkün müydü?
Şüphesiz herkesin vereceği cevap “hayır” ola

caktır. Belki birileri bunu Müslümanların tutucu
luğuna bağlayacaktır. Ancak asıl gerçek cahil de 
olsa hiçbir Müslümanın tanrı tasavvurunun buna 
izin vermeyeceğidir. Küçüklüğümüzden beri çev
remizdeki her müslümandan ister mânâsına cahil, 
isterse âlim olsun duyduğumuz tanrı tasavvuru şu 
olmuştur: “Allah, zamandan ve mekandan m ü
nezzehtir.”

Tanrıyı insana insanı da tanrıya dönüştüren 
Batı gerek din bağlamında gerekse seküler düşün
ce bağlamında fukara olduğu esas nokta; Yaratıcı
yı, zamandan ve mekandan münezzeh tasavvur 
edememesidir. Hele hele postmodernite sonrası 
tekno paganizm başını almış yeni formatlar dahi
linde beşer cinsini hazcı tanrılar kılarak buraya ve 
şimdiye yapıştırarak inanılması güç hızda insanı 
buhranlara sürüklemiştir. Haddini bilmeyen fâni
nin mutlu olması sözkonusu olamaz.

Bu izahlarımız Uzakdoğu toplumları için de 
geçerlidir, ne var ki halihazırda bütün kürede in
sanı suflî değer(siz)ler peşinden sürükleyen Batı 
olduğundan bu çıkmazın altını kalın çizgilerle çiz
memiz kaçınılmazdır.

“Bruce A lm ighty” filminde yapılan aslında 
kökü antik Yunan mitolojisinde olan bedenlen- 
miş tanrı tasavvurunu sanal dünyaya uyarlamak
tır. Toplumun tasavvur genlerinde nesilden nesi- 
le aktarılan traji-komik ilkelliğin çağdaş varsiyo- 
nudur desek yeridir. inananları rahatsız etmesi ge
reken bu filme Batı’da gerekli tepkinin gösteril
memesi sanırım burada yatmaktadır.

Hakikat incitildiğinde karikatüre dönüşüyor..

2- Efendi ve Köle İnsan:
Kimi din ve ideolojiler ise küçük bir azınlığı 

kutsar ve çoğunluğu oluşturan kitleleri aşağılık 
mahluklar derekesine indirir ve böylece azınlıkta 
olan bir “efendiler” tabakasına mukabil insanlığın 
kahir ekseriyetini oluşturan “köle” sınıfı öngörür: 
Muharref Yahudiliğin Yahudi olmayanları tanım 
laması, Hindistan’daki Brahmanizm’in öngördüğü 
kast sistemi buna örnek teşkil eder.

“Biyolojik Ü stün  V arlık” nazariyeli ideoloji
ler de “Efendi-Köle insan” tasavvuru kurbanıdır. 
“Nazizm” örneğinde olduğu gibi parya gördüğü sı
nıflara hertürlü zulmü reva görmeyi meşrulaştıran

bu tür hareketler, ideolojileştirdiği insan tanımı 
gereği müntesiplerine katliam yapmayı rasyonel 
kılmayı başarmışlardır. Bu tarz insan tanımlaması 
faşizmi, çatışmayı ve buna bağlı olarak kaosu kaçı
nılmaz kılar. Tarih laboratuvarı bu tür kötü em
sallerle doludur.

3- Kul ve Halife İnsan:
insan tanımlamasında yukarıda ifade edilen if

rat ve tefrit sapmasına kaymadan insana ulaşabi
leceği “ekrem ” ve “eşref” mertebesini tüm pey
gamberlerin ortak çağrısı sunar: Yaratana kul o l
ma, yeryüzünde onu temsil etme mertebesi. Bu 
tanımın kaynağı beşer rasyonalitesi değil, vahiy
dir. Bütün hümanist söylem ve iddialar vahyin bu 
tanımlaması yanında yaya kalır. Doğası gereği ide- 
ojiler seküler olduğundan hiçbir ideoloji insanı 
taşıdığı mânâ itibarıyla içine alacak kadar geniş ve 
kuşatıcı değildir.

Tüm peygamberlerin istisnasız davetinin özü
nü oluşturan “Kul ve Halife İnsan” vurgusu tâ 
ilk insan ve ilk peygamberin yaradılış serüveniyle 
sembolleşmiş, son Peygamber Hz. Muhammed’e 
(s.a.v) nâzil tüm peygamberlere nâzil olmuş vah
yin konsantre hali Kur’an tarafından da en çarpı
cı şekliyle izah edilmiştir:

“Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir h a 
life var edeceğim” demişti; melekler, “Orada 
bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi 
var edeceksin? Oysa biz Seni överek yüceltiyor 
ve Seni devamlı takdis ediyoruz” dediler; A llah 
“Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim ” de
d i.” (Bakara: 30)

Halife İnsanın Yaratılış Serüveni:

Varedilen varlığın en ayırt edici misyonu “halife” 
sözcüğünde tebellür etmektedir; zira yeryüzünde 
başka bir varlık bu görevle mesul kılınmadı. “Peki 
halife nedir?” sorusu bu sebeple önem kazanmak
tadır.

Halife h-l-f kökünden türemiş, mânâ itibarıyla 
niyâbet etmek; başkasının yerine onun adına gö
rev yapmak veya tasarruflarda bulunmak demek
tir. Halife olmak A llah’a izafe edildiğinde halife 
olanı teşrif manası içerir:1

Halife, tasarruf yetkisine haiz olan vekil, tem 
silci, temsil ettiği makamın isteklerini yerine geti
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ren sorumlu kişi demektir. Demek ki halife m ut
lak mânâda hürriyet sahibi değil, tasarrufatını 
kendisine otorite makamın rızasına uygun yapma 
durumundadır.

insanoğlunun atası ilk insan ve ilk peygamber 
Hz. Âdem halife misyonuyla var edilmiş ve bu 
misyon onunla başlamıştır. Binaenaleyh bu kutsal 
görev kıyamete kadar onun soyundan gelen ço
cukları tarafından devam ettirilecek ve yeryüzü bu 
şuurla inşâ edilerek, halife vareden makam en gü
zel şekilde temsil edilecektir. O ’nun güzel sıfatları 
insan kapasitesinde tezahür ettiğinde halifelik so
rumluluğu da ifa edilmiş olacaktır. Bu misyonla 
tüm insanlar mükelleftir:

“O, sizi yeryüzünün halifeleri yapandır” (el- 
Enam: 165) âyeti de bu hakikate vurgu yapar.

Bu teklife icabet etmek gönül işidir, iman me
selesidir. Halife olma bilincini kuşanmış muvah- 
hitler halife olmaları gereği dünyaya ve dünyalık
lara mâlik olmadıklarının idrakindedirler. Allah 
(C.C) adına yeryüzünü inşâ etmek, çekip çevir
mekle görevli kullar oldukları bilinci onları çepe
çevre kuşatır. Heva ve heveslerine uyamazlar. Bu 
noktada sorumludurlar:

“Ey Davud! m uhakkak ki biz seni yeyüzün- 
de bir halife kıldık, İnsanlar arasında adâletle 
hükmet; keyf(in)e hevaya tabi olma ki seni A l
lah yolundan sapıtmasın, çünkü A llah yolundan 
sapanlar hesap gününü unutm aları sebebiyle 
kendilerine pek şiddetli bir azâb vardır.” (Sâd: 
26)

Hilafet, A llah’a (C.C) izafet edildiğinde, A l
lah’ın (C.C) hâkimiyet hakkının bir tecellisi ola
rak O ’nun buyruklarını yerkürede uygulamaya 
koymaktan sorumlu kulların sıfatı olduğuna göre 
biraz bu makamı temsil etmek üzere varedilen in
sanın bu misyona müsait yaratılması hadisesini 
ele alalım:

İnsanın nasıl yaratıldığı sorusu bizlere gayb 
olan hususlardandır. Bizler bu konu hakkında va
hiy ne kadar bildirmişse okadarına muttali olabi
liriz: Kur’an-ı Kerim insanın yaratılırken iki bo
yutlu bir varlık olarak vucuda getirildiğini bildirir. 
İnsanın maddi/cismani varlığı bir diğer ifade ile 
dünyevi boyutu varediliyor: Bedenin yaradılma- 
sındaki temel malzeme, bozulmuş ve kokmuş ça
murdan elde edilerek kurutulan balçık kılınmıştır. 
Ve bu özde topraktaki elementlerin yanısıra yapı

sına suyun da katıldığını mevzuyu anlatan âyetler
den öğreniyoruz:

“Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm za
m anını takdir eden ancak O ’dur.” (el- En’âm: 2) 

“A ndolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir ça
murdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık .” 
(el-Hicr:26)

“H ani Rabbin meleklere demişti ki: “Ben 
kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçık
tan  bir insan yaratacağım.” (el-Hicr: 28)

“İnsanı kirem it gibi pişmiş çamurdan yarat
t ı .” (Rahman: 14)

Âyetlerden açıkça anlaşılacağı üzere insanın 
cismani sureti çürümüş topraktan yapılmış ve bu 
suret daha sonra kurutulmuştur. İnsan denilen 
meçhul maddi yönüyle aslında böyle değersiz bir 
maddeden mahluktur. Ne hazindir ki faşist ide
olojiler ve dinler beşerin insandan insana değiş
meyen mayasındaki bu değersiz yönünü putlaştır
makta, insan suretinde tezahür eden topraktan ge
len özellikleri; kan ve renk gibi unsurları bir üs
tünlük dâvâsına dönüştürebilmektedir. Aslında 
faşizmin farkında olmadan yaşadığı traji-komik 
hikayenin özüdür bu.

Halbuki Allah Teâlâ’nın ilim ve hikmeti, kud
retinin sanatı bütün insanoğlunda aynı şekilde te
celli etmektedir; kara, kokan bir balçık, ondan 
şekkilendirilerek kurutulmuş bir suret...

Ancak hikaye burada bitmiyor. İnsanı asıl 
meçhul kılan yön insan suretindeki mücessem 
varlığa nefhediliyor: RU H .

Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı ya
ratmaya bir çamurdan başlayan O ’dur. Sonra da 
onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir 
sudan yaratmıştır. Sonra onu düzenli bir şekle 
sokup, içine kendi ruhundan üfürdü. (es-Secde:
7-9)

H ani Rabbin meleklere demişti ki: “Ben ça
murdan bir insan yaratmaktayım. O nu tesviye
edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi der
hal ona secdeye kapanın .” (es-Sa’d: 71-72)

Ruhun ulvî (yüce), nuranî ve hayat sahibi 
olan bir varlık olduğunu tefsirlerden ve akaid ki
taplarından biliyoruz, ancak onun keyfiyetine da
ir bilgiye sahip değiliz. Lâkin insana ulvîlik kazan
dıran yönün de ruha mündemiç olduğu âşikârdır. 
Buna rağmen bize ruh hakkında verilen bilgi az 
bir bilgidir:
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“Ey M uhammedi Sana ruh tan  sorarlar. De 
ki; “Ruh, Rabbim in emrindendir (O ’nun bildiği 
bir iştir) size ancak az bir bilgi verilm iştir” (el- 
İsra: 85)

Bu âyet, ruhun varlığının kesin olduğunu orta
ya koyduğu gibi, insan için ruhun mahiyetini kav
ramanın imkansız olduğunu ve bundan dolayı da 
meçhul kalacağını, A llah’ın (C.C) iradesinin bu 
yönde olduğunu ifade etmektedir.

Halife kılınan varlığın maddi yönü şekkilendi- 
ğinde hazirûna ona secde emri verilmemiş, çünkü 
bu yönüyle o hilafeti haketmediği gibi secdeyi de 
haketmemektedir. Cansız surete ne zaman ki ruh 
üflendi, o zaman hazirûna secde emri verildi. Ya
ni insan bu cesed ve kalıptan daha öte bir varlık
tır.

insana şekil veren Allah Teâlâ ona ruh üfle- 
mekte ve üflenen ruhu “ruhum dan üflediğim za
m an” (el-Hicr: 29) diyerek kendi Zatı Şerifine 
izafe etmektedir. Bu da ruhun ekrem ve eşref kı
lındığını bize gösterir, aynen “Beytullah/Allah’ın 
evi”nde olduğu gibi. Zira Allah mekandan münez
zeh olduğuna göre evin O ’na ait kılınması o bey
tin O ’nun indinde değerini gösterir. İşte bu ruh 
sayesinde beşer cinsinde ilahi özellikler vardır: ha
yat, ilim, kudret, basiret, sem’a ve irade gibi. Bun
lar kokuşmuş kara çamurdan halkedilen insana 
katılan ilahi özelliklerin hafif bir yansımasıdır. 
Halife olmanın sırrı da burada yatmaktadır.

İnsanı bu mertebeye yükselten ve ona ruh üf
lendiğinde orada hazırda bulunan varlıklara mele
keler gibi secdeye kapanmaları emri A llah’ın ru
hunu insana üflemesi hikmetiyledir.

“O nu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan 
ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın.” 
Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde e t
tiler. Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve 
kâfirlerden oldu. “ (es-Sa’d: 72-74)

Meleklerin secde ettiği bir varlık mefhumu in
sana şeref kazandırma iddiasındaki hiçbir hüma
nist söylemin ufkunun ulaşamıyacağı bir mertebe
dir. İnsan İslam söyleminde bu derece yüce bir 
varlıktır. Ancak yüce kılınan bu varlığın yüceliği
ni devam ettirip ettirmemek ona verilen hür ira
deyle kendi isteğine bırakılmıştır. Yeryüzüne hali
fe vasfıyla salıverilen insan bundan sonra kendi 
kıymet-i harbiyesini kendisi inşâ edecektir. O n
dan istenilen onu halife kılanın isteklerini ruhun

daki meziyetlere uygun olarak ifa etmek ve böyle- 
ce arzda O ’nu layıkıyla temsil etmektir.

Âyetlerin beyan ettiği gibi Allah Teâlâ’nın 
yeryüzündeki halifesi iki boyutlu bir varlık olarak 
halkedilmiş, çamur yönüyle dünyalıklarla ilişkisi
ni sürdürürken ruh yönüyle de metafizik âlemle 
diyalog kurma yetisindedir. Dünyalıklarla terazi
nin ölçüsünü kaçırmadan ilişkisini sürdürecek, 
dünyalıklara tasarrufta vekil olduğu bilincini el
den bırakmayacaktır. Mâlik psikolojisine girdi
ğinde halifelik makamı zedelenmiş demektir.

Hulâsa:
İnsan halkedilirken mayasında kullanılan ça

mur yön ona kendi tanrılarını icat etme ve çoğalt
ma kabiliyetini verir; O na nefhedilen ruh ise onu 
tevhide ram eder. Beşer cinsinin iç dünyası bir ba
kıma savaş alanıdır. Tevhitle şirkin, iyiyle güzelin, 
itaat ile isyanın, hakikat ile sahtenin, mevcut ile 
namevcutun (sanal), bilcümle ruhla çamurun eği
limleri çoğu zaman tenakuz haldedir. Biri diğerini 
kontrol altına almaya çalışmaktadır. İnsanın hak 
vechiyle halife olabilmesi için mutlaka iki yönüne 
de muhtaçtır. Ancak dünyalıklara meyleden ça
mur yön insanda galabe çalmamalı, bilakis yüce
liklere meyleden ruhun kontrolünde olmalıdır. 
Çamur yönün merkezi dünya iken ruhun merkezi 
Vâcibu’l Vucut’tur. Mü’min kişide ruh çamura ga
labe çalmışken kafir kişide çamur ruha galabe çal
mıştır.

Bu yazıyı bir Hadisi Şerifle bitirelim:
“M ü’m inin ruhu çıktığı vakit, onu iki melek 

karşılar, yukarıya çıkarırlar. Semâ ehli “Güzel 
bir ruh yer tarafından geldi. A llah sana ve yaşat
tığın cesede salat eylesin” derler. Peşinden onu 
Rabbine (c.c) götürürler. Sonra “Bunu hudu
dun sonuna kadar götürün” buyurur.

Kâfirin ruhu çıktığı vakit, semâ ehli; Pis bir 
ruh yer tarafından geldi” derler ve “Bunu hudu
dun sonuna kadar götürün denilir”2 ■

Dipnotlar

1 Bknz. Al-lsfehânî: Al-Mufredât fi Garîbi’l Kur’ân: s:
156.

2 Müslim, 4/2202, hn. 2872.
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BİLGE TERZİNİN HİCRETİ

METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

Ü stadımız, ağabeyimiz Mehmet Sait Çek- 
megil’i 24 Temmuz 2004 tarihinde geçi
ci istirahatgahına yolcu ettik. Allah bilir 

ne zaman ebedi hayata intikali gerçekleşecek. 
Umarım ebedi hayatın cennet bölümünde onunla 
bir daha hiç ayrılmamak üzere buluşuruz. Ona da
ir kırk küsur yıllık şehadetime dayanarak diyorum 
ki o, Allah’tan razı idi. Bize hep bunu söyledi ve 
bunu öğütledi. İnşallah Allah da ondan razıdır ve 
onu cenneti ile mükafatlandırır. Ve inşallah biz de 
aynı irade ve aynı şuurla, aynı yoldan gidersek, 
cennette yeniden buluşmamamız için bir engel 
kalmaz. Çünkü iyi biliyoruz ki Allah’ın vaadi var
dır ve O vaadinden asla dönmeyendir.

Said ağabeyin belki de ilk ve son hicreti ger
çekleşti. Her vakit olduğundan daha çok şimdi du
rup düşünmenin zamanıdır. Niçin daha çok dü
şünmeliyiz; çünkü ömür sırasında önümüzde bek
leyenlerden birisi daha eksildi. Evet, şu anda nefes 
alıp vermekteyiz; yalnızca bu işi yapmaya yaşamak 
denecekse eğer... Ama çok aşikardır ki artık nöbet 
sırası bize biraz daha yaklaşmıştır.

Ne kaldı Said ağabeyden geriye diye sağlam ve 
sahih bir hesap dökümü yapmalıyız. Bunu biz geri
ye kalanlar için bir ibret levhası kılmalıyız. Ağabe
yimiz içinse dua ve mağfiret vesilesi sayacağız.

M. Sait Çekmegil kimdi ki, ondan ne(ler) ge
riye kalmış olsun?

Bulunduğu yere nasıl ve nerelerden geldiği el
bette çok önemli ve üzerinde konuşmaya/ düşün
meye değer. Lakin biz sondan başlayalım ve onun 
bulunduğu yeri doğru tespit edelim. Mesela bir ga
zetemiz onun vefat haberini verirken Büyük İslam

-Üstad M. Said Çekmegil’in anısına-

Alimi sıfatını kullanmış. Bir başkası Said Çekme- 
gil Hocaefendi şeklini uygun bulmuş. Oysa onun 
yakınında bulunmuş birisi sıfatıyla ben biliyorum 
ki Said ağabey, bu iki yakıştırmadan da asla hoşnut 
olmaz ve derhal itiraz ederdi. Çünkü onun bütün 
ömrü boyunca, kendisi için adeta klişeleştirmiş 
olduğu bir kimlik sunumu vardı: Benim ilmim yok
tur; ben bir talebeyim, derdi. Kendisinden öğrendi
ğim, mücevher değerinde bir nasihatti bu benim 
için. Hastalığının ilk dönemlerinde, yatağa bağlı 
ama bilinci yerinde iken, Malatya’daki ziyaretle
rimde, yeni yayınlanan dergi ve kitaplardan, onu 
haberdar kılmak isterdim. Ancak bir de ne göre
yim, o kitap ve dergiler hasta yatağının baş ucun
da, hem de okunmuş, altı çizilmiş satırlarıyla dur
muyor mu? Evet, şahadet ederim ki büyük, emsal
siz, müthiş gayretli bir öğrenci idi o.

Ömrü boyunca delilsiz, mesnetsiz mistik heze
yanlarla mücadele etti. Bilinir ki mistikler marifet 
mefhumuna pek sahip çıkarlar; onu inhisarlarına 
almış gibidirler. Yine bilinir ki marifet, mektep 
medrese müfredatıyla kazanılan bir fazilet değildir. 
Allah vergisi fıtrata üflenmiş ilahi nefhanın fısıltı
sını, yanlışsız işiterek, doğru anlamak demektir. 
Zaten maruf kelimesinin bir anlamı da fıtrata yat
kın olan değil midir? Şimdi ülkenin Sait Çekmegil 
tarafından eleştirilen mistiklerine bir bakalım. 
Göreceğiz ki bir çoğu mektep medrese görmüş in
sanlardır. Hemen bir çoğunun resmi, yarı resmi sı
fatları bile vardır. Bunlar arasında profesörler, 
müftüler, hocalar var. oysa onlar olsa olsa birer 
malumat sahibiydiler. Sait Çekmegil’in bu anlam
da hiçbir kimliği yoktu. Mektep ve medreselerde

Umran-Eylül -2004 71



SAİD ÇEKMEGİL’İN ARDINDAN

de okumamıştı. Peki ürettiği kırka yakın eseri, şiir
leri ve zengin fikir hamulesini neye, hangi kayna
ğa borçluydu dersiniz? Ben diyorum ki işte, sahici 
bir marifet sahibiydi o.

Salt marifet ehli olmak insanın ilim adamı sı
fatıyla anılması için yetmez herhalde. Zira okur 
yazar bile olmayan marifet erbapları bulunduğunu 
biliyoruz. Böylesi marifet sahiplerini kimse hoca 
sıfatıyla çağırmaz. Geriye ona uygun bir tek unvan 
kalıyor: bilgelik. M. Sait Çekmegil, diyebilirim ki 
Türkiye’nin alaydan yetişmiş, sınama yanılma 
yöntemiyle pişmiş son bilgesi idi. Mesleği olan, 
maişetini temin ettiği sanatı terziliği ise hem çok 
iyi yapıyor, hem de çok seviyordu. Bunu da hesaba 
katarsak, ben merhum ağabeyimizi bundan böyle 
Bilge Terzi sıfatıyla hatırlamak istiyorum.

Bilge Terzidünyamızdan göçüp gitti. Duvarları
mıza asacağımız diplomaları, rozetleri, plaketleri, 
madalyaları yok. H atta doğru dürüst fotoğrafı bile 
yok. Hasta yatağındayken çekilmiş, o güzelim göz
leriyle kendisine özgü marifet dolu bakışları artık 
yansıtmayan bir ikisi hariç, fotoğrafı bile sanki 
kalmamış. Ama Allah’a çok şükür eserleri ve biz 
öğrencileri varız. İnşallah üstadımıza/ ustamıza 
(terzilik geleneğinden ötürü ağız alışkanlığı biz 
böyle çağırırdık) layık olmaya çalışacak, eserlerini 
yeni nesillere aktaracak ve tanıtacağız.

O kimdi, onu nasıl tanıtırsın denilirse önce ko
nuşan ve yazan Sait ağabey diye iki ana perfor

mansından söz edebilirim. Evvela müthiş bir ko
nuşma ve ikna kabiliyeti vardı. Hayranlık uyandı
racak bir diyalektik geliştirmişti. Bunda kurucusu 
bulunduğu Malatya Kültür Derneği, Malatya Fikir 
Kulübü ve Büyük Doğu Cemiyetinin, oralardaki 
bitmez tükenmez fikir sohbetlerinin elbette yetiş
tirici rolü var sayılmalı. Birilerinin karalamak 
maksadıyla söyledikleri gibi herkese aynı kırıcı di
li kullanan ve spekülatif üslubu olan birisi değildi. 
Ancak kırılması gerekli olanı Hak adına kırmak
tan geri durmadığını da eklemeliyim. Hem muha
tabına göre bir dil kullanır ayrıca delille, belgeyle 
konuşurdu. Sanıldığının aksine kelime oyunu filan 
yapmazdı. insanlar onun tespitleri karşısındaki 
mahcubiyetlerini, kelime oyunu yaptığı iddiası 
ile ört bas etmeye kalkışırlardı da öyle gösterirler
di. Hakikatin peşindeydi o. Oyun oynamaya hiç 
vakit bulamamıştı. Onun polemik yaptığını söyle
yen birkaç anlayışsız muhataptan başkası değildi. 
Adının önünde unvan taşıyan birileri o ünvansız 
marifet ehlinin karşısında sıfırı tüketince, böyle it
hamlara baş vururlardı.

Konuşmak nasıl ve niçin yapılır? Düşünmek ve 
düşündürmek için mi? İşte Sait Çekmegil manevi 
kurucusu sayıldığı Malatya Fikir Kulübünün Mak
sat ve Gaye maddesinin karşısına aynen şunları 
yazdırmıştı: Doğru düşünmek ve doğru düşünmenin 
metotlarım öğrenmek maksat ve gayesi ile... Ben şöy
le değerlendiriyorum: o, senaryolar üreten, kurgu
lar, hayaller ve hülyalar peşinde koşan, ütopyacı 
birisi değildi. Mesnetsiz, delilsiz, desteksiz atanlar 
ve konuşanlarla bir akrabalığı yoktu. H atta en zi
yade öylelerinin hasmı idi.

Okumalarım, bilgilenmelerim yoğunlaştıkça 
onun Sokrat’a veya Numan bin Sabit’e benzediği
ni hissetmeye başladım. Ebu Hanife’ye özel bir ya
kınlığı vardı. Ama bu Türk toplumunun aldatıcı 
veya sahte hanifiliği ile ilgili bir yakınlık değildi. 
Zira Türk toplumu Ebu Hanife’yi sahiden tanısa 
hiç onun mezhebinden olduğunu söyler miydi? 
Ebu Hanife vaktiyle rey taraftarı diye, hadisleri 
reddediyor diye horlanmamış mıydı? Onun hadis 
konusundaki titizliği şimdi ben hanifiyim diyen
lerde mevcut muydu? Bu toplum Ebu Hanife’yi 
görse ona deli derdi, peki Ebu Hanife, bunca mev
zu hadis üzerine akide bina eden bu toplumu görse 
acaba onlara Müslüman der miydi? kısacası Sait 
ağabey sahici bir hanifti. Yaşarken tıpkı Ebu Hani- 
fe’nin de yaşadığı aforizmalara bolca maruz kaldı.

Konuşan Said ağabeyin elinde çok mahir bir
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anahtar vardı. Başkaları, özellikle de Türkiye’nin 
Islamı şöhretlerine basamak yapmış bilgin, aydın 
ve sanatçıları bu anahtarı hiç kullanmazlardı. Elle
rindeki numune bu yüzden paslanmıştı. Neydi o 
anahtar? Bilmiyorum diyebilmekti tek kelimeyle. 
Hangi ortam ve platformda bulunursa bulunsun, 
ister ev sohbetinde, isterse konferanslarında, bil
mediği hususlarda bilmiyorum diyebilen ender 
şahsiyetlerdendi. Bu ona muhteşem ama erdemli 
bir güç sağlıyordu. Bilmiyorum diyebilmenin ka- 
zandırıcılığını ben ondan öğrendim. Cehaletin 
bilmemek değil bilmediğini bilmemek olduğunu da 
ondan öğrendim.

Konuşan Sait Çekmegil cesur ve yürekli bir in
sandı. Entelektüel bir meclisteydik. Kibirli, ayrıca 
boylu poslu bir yüksek mühendis ile tartıştılar. 
Kırk elli kişilik mecliste mühendis, bir terzi karşı
sında zor durumda kaldığını görünce, yahut bunu 
herkesin gördüğünü görünce, oturduğu sandalyeyi 
kapıp Çekmegil’in başına vurmaya yeltendi. Etraf- 
takiler onun elini kolunu tutmaya kalkıştılar. 
Oturduğu yerde hiç istifini bozmayan Üstat, bira- 
km adamı belki samdalvesinin yerini değiştirmek istiyor 
diyerek adamı bir kere daha rezil etmişti.

Polis, gizli aşikar fikir sohbetlerine gelir keşifler 
yapardı. Onların gizli geldiği bir gün kendilerini 
fark eden Üstat Konumuz Emniyet diyerek onlara 
emniyet konusunda müthiş bir ders vermişti.

Kitapları genellikle Islamın entelektüel mese
lelerini konu almaktaydı. Onların yayınlanmaya 
başlandığı yıllarda, Türkiye’de, bu konularda alt 
yapısı, birikimi olan insan sayısı pek azdı. O  sebep
ten özellikle ilk eserleri, Müslüman ilim çevrele
rinde heyecan ve teşviklerle karşılanmıştı. Said 
Nursi, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Eşref Edip, 
İsmail Hatip Erzen, Abdurrahim Zapsu, Tayip 
Okiç ve daha nice ilim adamının sözlü ve yazılı 
takdirleri vardı. Ancak yakın çevresindeki halk bu 
kıymetin farkında değildi. Cahil halk, masallarla 
avutulmuştu asırlarca. Ona akıllarına gelen her 
suçlamayı yapıyorlardı. İlim ehli takdir ediyor halk 
ise tekdir. Çünkü o soruyordu: halkın hap gibi yut
tuğu bilgilerin menşeini, maksadını soruyordu. 
Hangi ayet hangi suredeydi; şöyle mi böyle mi an- 
lamlandırılmalıydı; filan hadis Kütübü’s-Sitte’de 
mevcut muydu? Mevcutsa şaz mi, hasen mi, sahih 
miydi? Ravi zincirinin derecesi neydi? Sebeb-i 
vürudu hakkında ne biliyorduk? Bunlar, malumatı 
peşin yargılarla örülmüş bir halk için çok zor şart
lardı elbette. En kolayı bu adamın yapıp ettikleri

ni karalamak, söylediklerini dinlememekti. Ancak 
o yılmıyordu. İnsanlar zaten onun yüzüne karşı 
yapmıyordu bu suçlamaları. Arkadan yapıyordu. O 
ise koltuğuna muhatabının itibar edeceği kaynak 
kitapları alıyor, hakkında iftira veya yanlış beyan
da bulunanların ardına düşüyordu. Sabahlara ka
dar delillerle, belgelerle Hak’kın kimden yana ol
duğunu araştırıyor, ispatlamaya çalışıyordu. Haki
katin peşine iştahla düşen, onu kucaklamadan, be
nimsemeden, benimsetmeden yolundan dönme
yen nadir Hak arayıcılarındandı.

Genellikle insanların sık konuştuğu ama yanlış 
ve eksik konuştuğu konuları deşelerdi. O konuda 
Vahiy menşeli konferanslar hazırlardı. Konferans
larında tartışmalarla olgunlaştırdığı konuyu bu kez 
kitaba dönüştürürdü. Birkaç kez testten geçmiş 
araştırma hayli sağlam kaynaklı olurdu böylece. 
Kitapları bir uzmanlık belgesi olmaktan uzaktı. 
Afaki iddialardan sakınan bir dil kullanırdı. Yüz
lerce kaynak vermesine rağmen kitaplarında o ih
tiyat dilini kullanmaktan hiç vazgeçmedi. Bence, 
kanaatimce, zannımca gibi.

Şiir kitaplarını fikir kitaplarından ayırt etmek 
pek mümkün değildir. Şiirleri yoğun fikir hamule
si taşır. Tıpkı Akif gibi.

İman, vahiy, sünnet, akıl, ibadet, ilim, tenkit, 
iktisat, siyaset, ahlak, gelenek, örf, milliyet, insan
lık, diyalektik, iyi niyet, münevverlik, işte onun 
seçkin konuları. Eserlerini kronolojik sıraya pek 
riayet etmeden belli bir dikkatle alt alta sıralaya
rak, eser isimlerinin baş harflerinden bir akrostiş 
oluşturmayı pek seviyordu. Çıkan cümle şöyle idi: 
samimi, limit, bir garip said.

Kitaplarında seçtiği konu ile alakalı lügat ve 
ansiklopedik bilgileri aktarırdı önce. İçinde yanıl
gılar da bulunan yorum ve anlayışları irdelerdi 
sonra. Başkalarına ait tespitlerinin tamamını sayfa 
ve satırına özen göstererek, dikkatle mehazlandı- 
rırdı. Satır aralarına kişisel kanaatini serpiştirirdi. 
En önemsediği husus konuların Vahye istinadı 
meselesiydi. Istılah anlamlarından çok kelimelerin 
kök anlamlarını önemser lügat ilimdir derdi. Istı
lah anlamların çok kere indi olduğunu söylerdi. 
Vahye istinadı olmayan hususların, kişilerin fikri 
cehdine bırakıldığını düşünürdü. Fikri cehd içti
hadın bir başka söyleniş şekli idi. Doğrudan içti- 
had dese belki de insanlar onun müçtehitliğini 
ilan ettiğini düşünecekler diye, böyle bir zeka oyu
nuna baş vuruyordu. Eğer içtihattan bahsedecek 
olsa, halkın eline verilen fıkıh kitaplarındaki
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müçtehidin şartlan bahsini karşısına çıkaracakları
nı biliyordu. O şartlar ki İslam fıkhının büyükle
rini bile dışarıda bırakacak uydurma ve abartma
larla maluldü.

Içtihat gibi önemli ve vacip bir ibadet alanın
da ileri sürülen sıhhat şartları belki iyi niyetli bir 
tahayyülün eseriydi. Ancak şurası unutulmuştu. 
Bu şartları ne kadar zorlaştırırsanız mümin insan
ları tefekkür ibadetinden o ölçüde uzaklaştırmış 
olursunuz. Nitekim İslam aleminin bugünkü hali 
ortadaydı.

Üstadın ikinci baskısı 1996 yılında Birleşik Ya
yıncılık tarafından yapılan Kur’ana Muhatap O l
mak adlı eseri toplam 344 sayfadan ibarettir. Son 
yetmiş küsur sayfası küçük lügatçe, dipnot açıkla
maları ve eklerden oluşmaktadır. Geriye kalan 
270 sayfada kullandığı mehaz-kaynak sayısı 816 
(yazıyla: sekizyüzonaltı)dır. Bu bir prototiptir. Bü
tün eserleri böylesine titiz, hummalı çalışmaların 
ürünüydü. Sekiz yüz on altı kitap, dergi, gipür ve
ya sayfayı hiç okumaksızın, bir insan acaba toplam 
kaç dakikada sayfa sayfa çevirebilir; bir düşünelim.

Kırk küsur yıl evvelden itibaren önce Kur’an 
okunması gerektiğini, Kur’anın anlaşılması gerek
tiğini o bize öğretmişti. Ki elimizde Türkçeye ter
cüme edilmiş tek bir meal vardı: Hasan Basri Çan- 
tay’a ait. Ömer Rıza’nın Tanrı Buyruğu piyasada 
yoktu. Ayrıca kötü bir ünü vardı. Elmalılı tefsirini

veya Ömer Nasuhi’yi 
ise ilim adamları bel
ki ancak anlayabilir
di. Kur’an mesajı yal
nızca Türkçe bilen ve 
okuyanlar için Çan- 
tay mealine mecbur
du. Onun da meali as
lına oldukça sadıktı 
lakin tırnak içi açık
lamaları kendisiyle 
çelişiyordu. Kur’an’la 
toplumun arası/ ilgisi 
böyle idi de sünnet ne 
alemdeydi acaba? in 
sanlar sünnet hakkın
da ne biliyorlardı?

Kanaatim odur ki, 
merkez şahsiyeti Çek- 
megil olan Malatya 
Ekolünün son kırk 
yılda Türkiye’ye, 

Türkçe idrake en değerli katkısı, sünnet konusu 
çerçevesinde olmuştur. Hem de sünnet düşmanı 
yaftasını yiye yiye. O dönemin islami yayınlarına 
bakanlar bunu görebilir. O dönemlerde Müslü
manların bir kısmı temel referanslarını sayarken 
şöyle bir teslise müracaat ederlerdi: kaynağımız 
Kur’an, sünnet ve bin yıllık tarih. Kur’an üzerinde 
çok fazla ihtilafa imkan yoktu. Kaynağın bin yıllık 
tarih bölümü ise bugünkü mentalite ile gülünüp 
geçilecek cinsten bir hamaset örneği idi. Peki sün
net neydi acaba? Bilen var mıydı? Elbette vardı. 
Ama ilim ehli elini taşın altına en son koyardı.

Sünnetin bir genel tarifi vardı; deniliyordu ki: 
Resulullah’ın bütün sözleri, davranışları, sükutu v.s. 
sünnettir. Esası yanlış olmayan bu tarifin açılımın
da problem doğuyordu. Ama düzeltmeye tevessül 
eden yoktu. Bir kere ilmihal kitapları müminlerin 
mükellefiyeti sıralamasını şöyle yapıyorlardı: farz, 
vacip, sünnet, müstehap, mübah. Bu sıralama ile yu
karıdaki tarifi birlikte düşündüğünüz vakit, sünne
tin ibadetler içerisinde farz ve vacipten sonra ge
len üçüncü dereceden bir değer olduğu çıkıyordu 
ortaya. Halk da farz ve vacibin Allah tarafından 
tayin edildiğini, sünneti ise Resulullah’ın ihdas et
tiğini sanıyor ve savunuyordu. Nitekim sünneti 
yerine getirmeyenin peygamberin şefaatinden 
mahrum olacağını söyleyerek bu bakışı pekiştiri
yorlardı. Buradan anlaşılıyordu ki insanlar, sünnet
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ukubat v.b. Müminlerin meşru bütün davranışları 
ibadettir diyordu. Bu durumda öteki bütün şıklar

kavramını, Resulullah’ın Kur’an dışı 
buyruk ve işlerine indirgemişler.

Daha geri düşünenler de vardı elbet.
Onlara göre sünnet çocukların hitanın
dan ibaretti. Kimileri farz namazların dı
şındaki nafileleri sünnet telakki ediyordu.
Kimileri de iyice olayı şekilciliğe dökmüş
tü. Sünnet sarık bağlamak, çarşaf giyin
mek, sakal bırakmak, misvak aletini kul
lanmaktı sadece.

ilim ehli susarken Sait ağabey Sün- 
net-i Seniye eserini yazdı. Sünnetin 
Kur’an pratiği olduğunu söyledi. Sünne
tin bir ilkeler, prensipler bütünü olduğu
nu hatırlattı. Resulullah’ın bütün hayatı 
müminlerin izlemesi gereken siret ve 
sünnettir dedi. Farzları da sünnet kavra
mına dahil ederek, onları da Resulul- 
lah’tan öğrendiğimizi hatırlattı. Geçmiş 
büyük müçtehitlerin görüşlerini yüzlerce 
kaynaktan aktardı. Resulün üzerinde yü
rüyerek derin iz açtığı sünnetin, mecbu
ri ve ihtiyari bölümü olduğunu gösterdi. Mecburi 
bölümüne farz ve vacibi, ihtiyari bölümüne ise na
file ve tatavvuyu yerleştirmemiz gereğine vurgu 
yaptı. Diş temizlemek ilkesel olarak sünnettir. Bu 
Müslümanların prensibidir. Ama kullanılan alet 
ister misvak ister fırça olsun. Kılık kıyafet konu
sunda Resulün sünneti bizim de arap kıyafetine 
bürünmemiz değildir. Resul, Arap olduğu için, 
Arap gibi giyinmiş kuşanmıştı. Bu konudaki sün
net, yahut Islami prensip şudur: her mümin arala
rında doğup büyüdüğü toplumun örfüne göre bir 
kılık kıyafete bürünecektir. Zira Resul de böyle 
yapmıştır. Öyle ise Resul gibi giyinmek değil, aksi
ne atalarımız gibi giyinmek bize sünnettir. Yeter ki 
bu kılık ve kıyafet başka bir dinin alameti sayılma
mış olsun.

Bugün Türkiye’de mevcut Sünni paradigmanın 
ciddi bir kritiğe ihtiyacı vardır. Mevcut itikadi ve 
ameli dinamikler ana ekseninden hayli kaymıştır. 
Bunu bize kırk küsur yıl önce öğreten sevgili ağa
beyimiz Sait Çekmegil’i vefatı münasebetiyle an
mak hatırlamak ağır gelse de, devam eden hayatı
mızın sıhhati için metanetimizi kaybetmemek du
rumundayız.

O nun tefekkür dünyasının bir özeti nasıl yapı
labilir? Tenkit ibadettir diyordu. Bize bu bakış bir 
hareket noktası sağlar. ilmihal kitaplarındaki şu 
terkibi eleştiriyordu: ibadat, muamelat, ahlak,

ibadat başlığında toplanmalı değil miydi? İman 
kör bir kabul değil bilgi, bilinç, basiret temelli bir 
yakin hadisesidir. Ve akıl başat rol oynar iman es
nasında. Müsbet ilim terkibine şiddetle karşı çıktı. 
Bir de menfi ilim mi var diye sorguladı. Millet kav
ramına en doğru yaklaşımı taşıdı ve iki millet var
dır: İslam milleti, küfür milleti dedi. August Comte 
hayranlarını yargıladı. Nefs, keramet, ruh, ahlak, 
vicdan, iyi niyet gibi kültür oluşturan kavramları 
Vahiy perspektivinden yeniden anlamlandırdı, ta
nımladı, eksiklerini ve yanlışlarını gösterdi.

Tabulaştırılmış fikir, şahsiyet ve eserleri özel
likle inceledi. Varsa kusur ve eksiklerini söyle
mekten çekinmedi. İmam Gazali’ye hüccet-ül İs
lam lakabını yakıştıranları eleştirdi. İslamın tek 
hücceti vardır dedi. İnsanlar İslamın hücceti ola
maz dedi. Ebu Hanife’ye Imam-ı azam diyenlere 
eleştiri oklarını yöneltti. En büyük imam Resulul- 
lah’tır dedi. Bediuzzaman lakabını hoş karşılama
dı. Namaz Sureleri terkibinin yanlışlığını vurgula
dı. Takdir ve tenkitlerini mümkün olduğunca yüz
leşerek mertçe yapmaya çalıştı. Buna özel mesai 
harcadı. Olumsuz tepkiler karşısında Hak’kı kır- 
maktansa Hak adına halkı kırmayı tercih etti.

Türkiye’nin son bilgesi böylece göçüp gitti. 
Hiçbir hicret son değildir. ■
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Y akın bir dostun kızının düğününde, Çam
lıca tepesinde bir çok güzel dostla yemek 
yerken M. Said Çekmegil’in vefat haberi 

geldi. Vefatından 5 dakika sonra haberimiz oldu. 
O anda hepimizin boğazında lokmalar dizildi ade
ta. Sadece tanıdık, değerli bir insanı kaybetmiş 
değildik, kaybettiğimiz on binlerce insanın önünü 
aydınlatan bir ışıktı.

Kuşkusuz ölen bir insan için “kayıp” sözcüğünü 
kullanmak doğru değil. Çünkü dünyadaki ömrünü 
tamamlamış bir insan tam zamanında ve olması 
gerektiği yerde asıl ait olduğu yurda yolculuğa çı
kıyor. Belki de kastetmek istediğimiz başka şeydir. 
Hiç kuşkusuz bir ışık bir kere kaynağından fışkırdı 
mı, sonsuza kadar belli bir yönde aydınlatmaya 
devam eder. Bu özellikle zihinleri aydınlatan ma
nevi ışıklar için söz konusudur. O halde bazı in
sanlar için hiçbir zaman “kayıp” sözcüğünü kulla
namayız.

M. Said Çekmegil yolumuzu, aydınlatan ma
nevi ışıklarımızdan biriydi. Nedense insanları ha
yatta iken doğru anlamakta yeterince gayret sar- 
fetmeyiz. Bunun tembellik, güzel fırsatların heba 
edilmesiyle ilgili yoksa başka anlaşılabilir bir tara
fı vardır, çünkü bu tür insanlar yaşadıkça mesaj 
vermeye devam ederler, ışık sürekli aydınlatır. Ki
mi zaman da ya onlardan kuşkuya düşeriz veya da
ha çok aydınlatmalarını isteriz. Çekmegil için de 
aynı şeyi söylemek mümkün. O nun seveni, aydın
lattığı istikamette yol alanı vardı.

Eğer Türkiye’deki Islami hareketin, İslam te
fekkürünün ve bu tefekkürün hasılası olan muasır

mirasın, bugün elimiz altında bulunan birikimin 
bir dökümü yapılacaksa, M. Said Çekmegil son 
derece ilginç bir şahsiyet olarak öne çıkar. “il
ginç” olması onun düşüncelerinin ve bizi yönelt
meye çalıştığı istikametin belirsizliği için kullanıl
mış değildir.

Çekmegil ilginçti, çünkü modern bütün form
ların ötesinde sivil bir prototiptir. Benim kanaati
me göre, İslam tarihinin parlak zihinleri arasında 
yer alan bütün büyük simalar, aynen Çekmegil gi
bi “sivil” bir profile sahiptirler. Belki şaşırtıcı gele
bilir ama, gerçek şu ki İslam tarihinde ilim ve te
fekkürdeki kırılma Nizamiye Medresesi’nin kurul
masıyla başlamıştır. Nizamülmülk ve imam Gaza- 
li’nin büyük ümitler ve iyi niyetlerle tasarladıkla
rı bu eğitim (ya da öğretim) kurumu, yararlı işler 
görmüş olsa bile, bilgiyi siyasi amaçlarla ilişkilen- 
dirmesi ve kurumsallaştırması dolayısıyla kendi
sinden beklenen fonksiyonu yerine getiremeden 
tarihteki yerini aldı. Bununla bazı oryantalistlerin 
iddialarına katılarak, İslam’da tefekkür hayatının 
Meşşailerle son bulduğunu kast etmek istemiyo
rum; tefekkür Ibn Sina ve Ibn Rüşt’ten sonra da 
devam etti, ama bu daha çok irfan ve hikmet 
mecrasında akıyor ve kendi içinde bir süreklilik 
arzediyordu. irfan ve hikmet de medreselerin iti
bar ettiği konular değildi. Büyük tefsirci, muhad- 
dis, fakih, kelamcı, filozof ve bilginin neredeyse 
tümü, çok esaslı, düzenli bir öğretimden geçmiş 
olmakla beraber hiç biri (resmi) bir kurumun me
zunları değildi. Bu yüzden ilimleri ve fikirleri de 
kendileri gibi sivildi. Bu açıdan bilgileri gibi zi
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hinleri de özgürdü ve geniş halk kitleleri, ümmet 
onlara büyük bir itibar gösteriyordu.

M. Said Çekmeğil, 1950’lerin ilk yıllarından 
itibaren yeni bir ruhla ortaya çıkmış, zamanın 
kendini açığa vuran ruhunu zamanında yakala
mıştı. 50 yıldır Malatya ile özdeşleşmiş bir isim 
olarak zihinlerde yer etti. Formel/örgün eğitimi 
yoktu. Geçimini temin etmek için terzilik yapı
yor, muhtemelen de ufak çaplı ticaretle uğraşıyor
du. Kendi kendini yetiştirmişti. Herhangi bir titri 
olmadığı halde -k i hiçbir zaman akademik titri 
önemsediğini sanmıyorum, bu yönde kendisinde 
ve onun izleyicilerinde hiçbir eğilim görmedim- 
bir tartışma oturumunda 10 profesöre cevap yetiş
tirebilirdi. Bir toplantıda herkes kendini tanıtma 
sadedinde doğduğu şehri ve okuduğu üniversiteyi 
zikrederken M etin Mengüşoğlu, “Elmalılı Üniver
sitesi 3. sınıfında okuduğu”nu söylemiş, herkesi 
hayretler içinde bırakmıştı. M. Said Çekmegil’in 
en yakın fikirdaşlarından biri olan Mengüşoğlu’na 
göre Elmalılı tefsirinin her bir cildi bir fakültenin 
bir sınıfına bedeldi. Halen bu düşüncede olduğu
nu sanıyorum. Keşke bu düşüncede olanların sayı
sı artsaydı.

Yavuz Bülent Bakiler’den öğrendiğimize göre 
(Halka ve Olaylara Tercüman, 10 Ağustos 2004) 
Çekmegil daha genç iken bir gazetenin açtığı ya
rışmada kaleme aldığı “insanlık Anlayışımız” ça
lışmasıyla birinciliği kazanmıştı. Prof. Dr. Şakir 
Berki ikinciliği, Dr. Eşref Edip üçüncülüğü hak et
mişti. Doç Dr. N urettin Topçu’nun ikinciliği, 
Sezai Karakoç’un üçüncülüğü kazandığı bir 
başka yarışmada yine birinciliği M. Said 
Çekmegil kazanmıştı.

M. Said Çekmegil, 30’u aşkın eser bı
rakarak Hakkın rahm etine kavuştu.
Ama geride bıraktığı miras sadece kitap
ları değil, temel bir yaklaşım tarzı ve onu 
yakından tanıyanlarda derin bir hayranlık 
ve saygı uyandıran gayretidir.

Benim bu değerli insanla tanış
mam 1970’lere rastlar. Bilgiye ve 
doğru düşünmeye tutkun bir 
genç olarak onunla tanışmam 
büyük bir şans oldu. 19 yaşında 
İstanbul’a okumaya gelmiş
tim. Arayışımı sürdürürken üç 
ayrı çevreyle tanıştım: Biri, İs-

fV.
t \

partalı arkadaşların ağırlıkta olduğu Nur cemaati, 
diğeri rahmetli N urettin Topçu’nun etrafında 
toplanan Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi -H üse
yin Hatemi, Ezel Erverdi, D. Mehmet Doğan, 
Mustafa Kutlu, Y. Nuri Öztürk, Hasan Tanrıöver, 
Ahm et Tabakoğlu vb. bir çok insanla bu çevrede 
tanıştım-, üçüncüsü de M. Said Çekmegil, Said 
Ertürk gibi değerli insanların yol gösterici olduğu 
Malatyalılar. Her üç çevreden de çok istifade et
tim. Bu sayede bir çok fikir adamını, sanatçıyı ta
nıma, temel yaklaşımlar arasında mukayeseler 
yapma fırsatını buldum.

İlk tanıştığımda Çekmegil beni fazlasıyla şa
şırtmıştı. Çok bilgili olduğu belliydi. Kendinden 
emin bir görünüşü vardı. Konuşma tarzı, soruları, 
çözümleri, yaklaşım biçimi şaşırtıcıydı. İnsanları 
şaşırtmayı çok severdi. Cedelci bir ruha sahipti ve 
bu ağırlıklı olarak yakın arkadaşlarında da gözle
niyordu. Kıran kırana tartışmak, en olmadık yer
den çıkış yapmak ya da kişiyi bir tür çapraz ateşe 
tutmak onun temel yöntemiydi. Eğer onu yakın
dan tanımıyor idiyseniz, bunu muhataplarına fark 
atmak için yaptığını sanabilirdiniz. Ama zamanla 
asıl amacının zihinleri bir tür silkelemek olduğu
nu anlardınız. Çekmegil, hiç bir zaman “rahat” bir 
zihne sahip olmadı, “taharri” eden, araştıran, sor
gulayan, aksini düşünen, birçok ihtimal arasında 
yeni ihtimallerin de olabileceğini göstermeye ça
lışan bir zihne değer verdi. En iyi bildiğiniz şeyler, 

doğrular etrafında kuşkular yaratırdı.
Diyelim ki “Şirk”le ilgili bir konu 

anlatıyorsunuz, o hemen atılır 
“helal şirk”in mümkün olup 
olmadığını sorardı. “Şirk” 

köküyle bağlantılı olarak 
“şirket”e, ticari ortaklık

lara dikkat çekerdi. 
Amacı bir kav

ramı, bir 
k o  -

\

;
\
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nuyu ihtimal dahilindeki bütün yönleriyle ele al
manın gerekliliğine vurgu yapmaktı.

O nun tefekkür hayatımıza kazandırdığı en 
önemli düşünme yöntemlerinden biri -k i bu ka
dim bir yöntemdir- “delilli konuşma” tarzıydı. 
Eğer bir düşünceyi, bir tezi savunuyorsanız, sizden 
hemen bununla ilgili bir delil, kuvvetli bir ka
nıt/hüccet getirmenizi ister, delilsiz konuşmaların 
işe yaramadığını, zihni sonu gelmez spekülasyon
lara sürüklediğini söylerdi. Bazen en olmadık ko
nularda bile “Kardeş delilin nedir?” diye sorardı. 
Tabii ki delil olarak istediği şey bir ayet, bir hadis 
veya çok kuvvetli bir içtihattı. Bu sayede bir çok 
gencin dikkatinin Kur’an ve Sünnet’e çekilmesi
ne önayak oldu.

Kendine o kadar güveni vardı ki, neredeyse 
üzerinde ittifaka varılmış düşünceleri bile çekin
meden sorgulardı. Çünkü yine Metin Mengüşoğ- 
lu’nun “Gavur Kayırıcıları” kitabında dediği gibi 
“alışkanlık olan davranışta bilinç yoktur.” Rah
metli böyle yapmakla bir yandan zihni özgürleştir
mek istiyor, diğer yandan bilgi ve düşüncenin, bil

giyi ve düşünceyi elde etme süreçlerinin kuvvetli 
bir temele istinat etmesini amaçlıyordu.

Kur’an ve Sünnet’e dönüşün bir bilinç mesele
si olduğu o dönemlerde delil sorma önemliydi. Be
nim, her ne olursa olsun bir düşünceyi mutlaka 
Kur’an ve Sünnet perspektifine oturtma gayretini 
kendime temel zihni alışkanlık haline getirmem
de onun payı vardı. Yazık ki şimdikiler bunu hiç 
önemsemiyorlar, bu yüzden zihinleri kıblesini şa
şırmış vaziyette savrulup duruyor. Bir çoğu için 
bugün en büyük uğraşı, iktidarın dönen değirme
nine su taşımaktan ibaret.

Böyle olmakla beraber son derece mütevazi bir 
insandı. Maltaya’ya bir toplantıya katılmak üzere 
gittiğimde, ilerlemiş yaşına rağmen beni dinleme 
zahmetine katlanmış, toplantıya gelmişti. Bizim 
yakın tarihimizin en önemli, en gayretli simala
rından biriydi. Güzel bir hayat yaşadı, mirasımıza 
katkılarda bulunarak bu dünyadan ayrıldı. Kendi
sine çok şey borçluyuz. Allah rahmet etsin, nur 
içinde yatsın. ■

Ölüm de bir gün ölecek/O gün gelecek/O gün 
Ölümün öldüğü gün/Müminler sevinecek/Münkire hicran düşecek 

Said Çekmegil (1921-2004)

Dile kolay; yaklaşık 60 yıl boyunca 
hiç durmadan yazmak: 28 adet fik ir ve 5 
adet de şiir kitabı... Kur'ân 'a Muhatab 
Olmak, İman Anlayışım ız, İyi Niyet A nla
yışım ız, İktisat Anlayışım ız, Vahye Göre 
Büyük Zulüm, İslâm 'ın Gerçeği, Düşün
celer Düşledim vd...

Büyük Doğu, Sebîlürreşat, Ehli Sün
net, Serdengeçti, Toprak, Tohum, Ufuk, 
Kriter, Oku, Bugün, Yeni İstiklal, Babıali- 
de Sabah, Türk Edebiyatı, Vahdet, Hak- 
söz, U m ra n .Y a z ı ve şiirlerinin yayım 
landığı bazı dergi ve gazeteler...

K im ler gelip geçmemiş ki Said Ağa- 
bey'in rahle-i tedrîsinden? Kim ler uğra
mamış ki o dergâha? Turgut Özal başta 
olmak üzere Özal ailesi, Alparslan Tür- 
keş, Osman Yüksel Serdengeçti, Hüse
yin Üzmez sadece b irk a ç ı .  Kendisi de 
İstanbul'a uğradığında İslami camianın 
önde gelenleriyle görüşüp tanışmayı, gö
rüş alışverişinde bulunmayı ihmal etm e
miş: Eşref Edip, Said Nursi, Nurettin Top
çu, H.Hilmi Işık, Muzaffer Ozak, Sezai

Karakoç, M. Şevket Eygi... Hepsinden 
hüsnü zanla söz ediyor...

İnsanların doğrudan A llah 'la  yani 
Kur'ân'la muhatab olması için çaba sar- 
feden, yegane ölçümüzün vahiy olduğu
nu, bütün fikri çabalarımızın Kur'ân'a re- 
fere edilmesi gerektiğini, O 'nu tedkik 
ederek taklitten kurtulmanın ve tahkiki bir 
imana ulaşmanın mümkün olabileceğini 
savunan Said Ağabey, “tenkid ibadet
tir"  ilkesini şiar edindi ve tevhid inancına 
zulüm katanları kararlı ama halîm ve se- 
lîm bir üslupla hep eleştirdi, sorguladı. 
Delilsiz, mehazsız, kaynaksız konuşma
dı, yazmadı; “dava delil ile izzet kaza
n ır"  dedi.

A llah ’a çağıran, salih am eller iş
leyen ve ‘ben m üslüm anlardanım ’ di
yenden daha güzel sözlü kim  var?
(41/33)

Abdullah Yıldız, Umran, 
Aralık 2002

Pınar Yayınları
büyük reşitpaşa cd. no: 22/16 vezneciler istanbul tel: (0212) 520 98 90-527 06 77

bilgi@pinaryayinlari.com
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SAİD AĞABEY

NURETTİN DURMAN

Bunlar çok değişik adamlardı 
doğrusu. Sait Çekmegil, Sait Er- 
türk, Musa Çağıl, N ihat Arma

ğan. Gerçi adlarını duydukça, yapıp et
tiklerini işittikçe bende de bir merak 
uyanmıştı bu jargonları değişik adamla
ra karşı. İlk önce Sait ağabeyin adını duymuştum. 
Malatya’da terzilik yapıyormuş falan, diyorlardı. 
Malûm ya yazdığımız dergiler, okuduğumuz dergi
ler, gazeteler, kitaplar, dostlar, ahbaplar derken is
ter istemez alıp bir yerlere götürecekti elbet beni.

Beylerbeyi’nde Nizamettin Kurultay dükkan 
açmış, duvar kağıtçılığı yapıyordu. Arkadaş sert 
mizaçlı ve bir o kadar da gayretli, meal okuyan bir 
zattı. Çevresi geniş, tanıdıkları bir hayli kalabalık
tı. Benim çevremden ayrı bir çevre. Bana İsmet 
Özel, Ahm et Özalp, Cahit Zarifoğlu uğruyordu, 
ona da Hikmet Zeyveli, Kalem dergisini çıkaran 
gençlerden Mehmet Akif, Süleyman Kalkan ve 
arkadaşları. Ha bana ayrıca fierafettin Yapıcı, Ek
rem Baki, Sami Börekçi, Ergün Anasoy, Hilmi 
Hülür ve böylece genişleyen bir dostlar, arkadaş
lar grubu.

Zaten Beylerbeyi’ndeki dostlar, Küplüce’deki 
dostlar, Çengelköy’deki dostlarla görüşüyoruz. 
Aylık dergide yazmaya başlamıştım. Nizamettin bu 
vesileyle Yaşar Kaplan’la tanıştırıyordu beni. Ya
şar Kaplan ile Sabah Kara ise ona uğruyorlardı. 
Bir gün de Süleyman Çelik’i alıp getirmiş, bu de
likanlı seninle tanışmak istiyor, demişti. Kelime 
dergisine şiir göndereyim diye de ısrar ediyordu 
boyuna.

Daha şimdi akla gelmeyen bir hayli 
kıymetli meselenin müntesipleri. Dü- 
cane Cündioğlu o zaman harıl harıl ki
tap, dergi arıyor, büyük bir gayret ve 
hızla okuyor, inceliyor, hatim  ediyordu. 
Acelesi varmış gibi bir hal içindeydi. 

Hikmet Zeyveli Bursa’dan geliyor, onun sohbet 
halkasına iştirak ediyoruz. Orhan Poyraz’ın hakkı 
vardır üzerimizde. Hikmet beyi, Musa Çağıl ağa
beyi onun evinde dinliyor faydalanıyorduk. Keli
me dergisi derken akla ilk gelenler malûm olduğu 
üzere Murat Kapkıner, M etin Önal Mengüşoğlu 
ve tabii ki Hikmet Zeyveli. Hikmet beyin yazıla
rı biz şairlere iyi geliyordu. Zihin açıcı şeylerdi bil
hassa benim için. Okuyup yazdığım için de yeni 
bilgilere, yeni açılımlara şiddetle ihtiyacım vardı.

Derken Hikmet Zeyveli İstanbul’a taşınıyor, 
Çengelköy’e geliyordu. Çengelköy vapur iskelesi
nin girişindeki ahşap binada ikâmet etmeye başla
dı. Bazı insanları görür görmez kanınız ısınır ya; 
Hikmet bey için de öyle oldu. Mesele yok dedim. 
Sohbeti, anlayışı, anlatışı, kavrayışı, olayları sun
ma şekli.

Hikmet Zeyveli Sait Çekmegil’in damadı olu
yor. Onu da öğrenmiş oluyorduk böylece. Zaten 
Nizamettin ile hay huy içindeki dostluğumuzla 
birlikte çevremiz de genişliyor, ikimiz de hemen 
hemen aynı şahısları büyük ölçüde tanımış, dost
luklar kurmuş oluyorduk. İsmail Kazdal Çengel
köy’de Çınaraltı sohbetlerine devam ediyordu. O 
da faydalanılacak, lâkin sert mizaçlı bir şahsiyetti.

Bir gün Hikmet Bey ile Sait ağabey dükkan
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dan içeri girdiler. Bir sevinmişim ki sormayın. 
Hal, hatır, sohbet. Zaten namını şanını oldukça 
geniş şekilde duymuştum. Malatya’da iki tane Sa
it vardı. Onlardan biriyle artık yüz yüze görüşüyor 
oluyordum. Bu az bir şey değildi benim için. Sait 
Çekmegil ve Sait Ertürk hoca. Hikmet Beyin Sa
it Hocası. Malatya’nın caddelerinde kol kola girip 
gezdiği muhterem. Ve oradan başlayarak Malatya 
ekolu. İşin peşini bırakmayan bir gayretin uzayan 
ve yayılan hali.

Dükkanda daha doğru dürüst dinlenmemiş
ken, daha şöyle bir nefes almamışken hemen kü
çük oğluma yapışmıştı Sait ağabey. Bu benim oğ
lum, demişim. Ya, der demez, namaz kılıyor mu
sun bakim. Ne, dedi bizim oğlan. Namaz, Kur’an, 
nasihat. Sanki ilkokula başlamamış gibiydi bizim 
oğlan, Beylerbeyi Camii’ndeki yaz Kur’an kursuna 
gitmiş, kısa sürede Kur’an’a geçmiş ve ardından da 
ben artık öğrendim gitmiyorum deyip ayak diret
mişti. Hakikaten Kur’an’ı öğrenmiş, lâkin Hoca 
efendi öteki çocuklarla meşgul olduğu için bizim 
oğlan sıkılmış, bakmış ki bir ilerleme yok bize res
tini çekmiş, sokaklarda arkadaşlarıyla oyunlarına 
devam etmişti. Demek namaz kılmıyorsun ha! 
Olur mu böyle? Sait ağabeyden bir nasihat, bir na
sihat; bizim oğlan kıpkırmızı olmuş ve tabii ki so
luğu dışarıda arkadaşlarıyla oyunda almıştı. Çocu
ğu çok sıkıştırdın Bey Baba demişti Hikmet Bey 
tebessüm ederek. Anlatmak lazım, söylemek la
zım, bu yaşlarda olur ancak, gibi laflar ediyor Sait 
ağabey. Ben Nizamettin’den dolayı biraz o sert 
tarza muttali olduğum için dinliyorum, tebessüm 
ediyorum, Sait ağabeye hak veriyorum. Hikmet 
Bey gayet terbiyeli bir tarzda ama Bey Baba böyle 
olmaz. Daha yumuşak bir şekilde söylemek lazım. 
Bunlara benzer bir tarzda konuşmalar, sohbetler. 
Sait ağabey artık Hikmet Beylere her gelişinde ba
na da uğrar olmuştu. Böylece saygım belirginleşti 
ve sevgim giderek arttı.

Musa Çağıl ve İsmail Kazdal’ı nerde görsem 
neden hatıralarını yazmıyorlar diye sitem ediyor
dum. Musa Çağıl’a bir hayli ısrar etmiştim Orhan 
Poyraz Beyin evinde. Hâlâ ısrarımı sürdürüyorum; 
hâlâ neden Musa Çağıl hatıralarını yazmıyor. İs
mail Kazdal’a söyleye söyleye nihayet hatıralarını 
yazdı ve yayımlattı. Sait ağabeye de söylüyordum, 
artık hatıralarınızı yazmanız lazım, yazmanız la
zım, yazmanız lazım. Son yıllarda pek görüşeme

dik. Hatıralar ne oldu sormak hakkımı saklıyo
rum. Belki de yazmıştır b ilem iyorum .

Malatya’daki adresine Düşçınan dergisini gön
deriyordum. Bir şiirini göndermiş bende yayınla
mıştım. Şiir yazdığını da biliyordum. Limon Ağa
cım adlı birde şiir kitabı vardı. Şiirleri bizim yazdı
ğımız şiirlere benzemiyordu ama benim hoşuma 
gidiyordu. Böyle mesaj yüklü ve hatta didaktik şi
irler de gerekliydi bana göre edebiyat dünyamızda. 
Lâkin “Ay Dede” isimli bir şiir daha göndermişti. 
Bana göre hoş bir şiirdi. Sanki tatlı bir ihtiyarın 
serzenişleri gibi geliyordu bana. Acaba arasam im
ha etmediğim dosyalarımın arasında var mı dır? 
Ay Dede şiirini saklamış olduğumu şimdi anımsı
yorum ama kim bilir hangi dosyanın içindedir. O 
şiiri dergiyi birlikte çıkardığımız arkadaşlarım ba
na yayınlatmadılar. Ne olur dedimse de, olmaz de
diler. Aslında yayınlanır bir şiirdi. Birde o ara ar
kadaşlarım galiba bana biraz kızıyorlardı derginin 
yayın politikası yüzünden. Ondan mıdır nedir Sa
it Çekmegil’in ismi bu dergiye gitmez dediler. Ça
resiz kaldım. Sait ağabeye bir türlü diyemedim. O 
da sormadı. Zaten başka şiir de göndermedi. Olan 
bana oldu, benim içimde bir ukde olarak kaldı. 
Yahu, neler yayınlamadık ki bir Sait ağabeyin şi
iri mi yayınlanmayacak?.. Benim bu tavrımı da 
onaylamadı arkadaşlarım, yalnız kaldım. Hâlâ bir 
üzüntü tutar beni Ay Dede şiiri aklıma geldikçe.

Çağdışı adlı kitabını 22-9-1992’de imzalamış 
benim için. Büyük ihtimalle dükkana geldiği gün 
vermiş olabilir:

“Hz Isa’dan üçyüz yıl önce yaşamış olan Demok- 
ritos ve Epiküros gibi münkirlerin suladığı, Hz. Isa’
dan 19.yüzyıl sonra yaşayan Comte ve Nietzche gibi 
akıllı sanılan çıldıran delilerin sulandırdığı maddeci bir 
dünyada yaşıyoruz.”

Ay dede!..
Acaba o şiir kitaplarına girdi mi?
Ay dede, aydınlık dede,
Metin Önal Mengüşoğlu, Bilge Terzi Sait Çek

megil diyor onun için. Arkasında elliye yakın ki
tap bırakan bir bilge terzi. Ne mutlu ona!..

Bu Malatya’nın iki Sait’ini yazacak birileri ol
malı mutlaka. Bu Malatya’yı yazacak birileri bu
lunmalı. ■

21 Ağustos 2004 - 11:42
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BAŞKASI ESİR ALINMADIĞINDA 
DÜŞÜLEN ZİNCİRSİZ ESARET

HASANALİ YILDIRIM

Eskiler eylülü ‘ölüme ya
kın düşmek’ diye gördük
lerinden olsa gerek, solup 

da dalından her düşen yaprak 
için bir ağıt yakma havasınday- 
dılar. Aradan geçen zaman eylü
lün tadını da değiştirdi anlamını 
da. Şimdilerde eylül, daha çok 
aşk demek. Hele gençler, yaz 
aşklarının geçiciliğine inat, yeni 
gönül kaptırma mevsiminin baş
langıcı varsaymaktalar her son
bahar yağmur damlasını.

Siz deyin yaşımın kemale 
m erdiven dayamasından, ben 
diyeyim eskilerle zihin dünyam
da düşüp kalkmamın artışından, 
gençlere öğüt vermekten alamı
yorum kendimi.

Eskiliğine aldırmadan, daha
sı, eskiliğine inat, bu insanlık 
denli eski mevzua dair serdettik- 
lerimi paylaşmadan geri dura
madım. Olur a, birileri en azın
dan “Vah zavallı, neler çekmiş 
de bu vahada, şimdi yoğurdu bi
le üflemeden edemiyor.” diye 
ucuz psikolojik tahlillerde bu- 
lunmaktansa, bir sigara içimi 
kulak kabartır meramıma.

Buyrun, eski tarağa yeni diş 
türünden:

Bir uyuşturucu türü

Modern zamanların bu adı isa
betli konulmamış sahte toplum
sal cinneti, yapmacıklığı bir ya
na, öteki modern uyuşturucular 
kadar zararlıdır da. Zararı şun
dan: öteki psychedelic ve hâllu- 
cinogenic ilâçlar beyni ve onun 
tezahür alanı zihni bulandırıyor- 
ken, bu adı isabetsiz hastalık hâ

li, aynı zamanda ruhu da kamaş
tırmakta ve ciddi biçimde geriye 
dönülemezcesine bozmakta. iyi 
ki bu hâle düştüğünü iddia 
edenlerin handiyse bütüne yakı
nı, yaşadıklarını değil de yaşa
maya niyetlendiklerini dillendi
riyorlar da sahici bir cinnet top- 
lumunda yaşamak zorunda kal
mıyoruz.

Asıl ile suretin ayırdına var
mayı ne kadar zorlaştırdıysa ya
şadığımız çağ, bir o kadar da bu 
nazenin büyüye tutulmayı ko
laylaştırdı. Herkesin dilinde bir 
pelesenk. Hâlbuki büyü bile 
herkese kapılarını açmıyorken...

Kendisi bunca güçlü bir boz
gunluk ve düşkünlük yüklüyken 
nasıl oluyor da efsanesi bu denli 
olumlanabilir? insanın biline
mezlerinden biri. Ya da insanoğ
lunun tarih boyunca yaşadığını 
varsaydığı ve kendisine ısrarla 
dayattığı en büyük kuyruksuz 
yalan. Bir varsayım; çünkü en 
hafif sınamalara dayanmayan, 
en minik sınavlardan geçeme
yen, buna karşın büyüsünü söy- 
lenebilirliğinden, giderek söyle
minden alan, olduğu gibi görü- 
nemediği için boya küpünden 
çıkmış bir aşüfte iddiası.

‘Senin için ölürüm !’

Nasıl bir iddiaysa bu, kavuşul- 
duğunda yavaş yavaş büyüsü tü
kenen, yerini biteviye yakınma
ya bırakan, ancak kavuşulmadı- 
ğında ‘o’ olan, varlığını özlene
nin varlığıyla yok kılan, tuhaf, 
paradoksal bir tutarsızlık. Evet, 
doğru kelime bu: tutarsızlık. A t
tığı kemendi tutturamayanların 
tutulduğu bir tutarsızlık.

Oltayı boş çekenlerin teselli
si.

En azından, çağın vebası yal
nızlığı azalttığı için kişiyi rahat
latacağına, her m üptelânın ra
hatını kaçıran bir teselli. Çünkü 
iddiası gibi tesellisi de yapma.

Çağlar öncesinin olağandışı- 
sı, çağımızın en sıradan günde
lik yaşantı evrelerinden biri. Bir 
zamanlar mecnunlara özgü sayı
lırken, bugün her gencin için
den geçmeden hayata atılmadığı 
bir tünel. ‘Ben’in aynalarıyla ışı
tılmış uzun bir koridoru arşmlar- 
casına geçilen bu tünelin ardın
da, yatağına uzanmış bekleyen 
bir nazenin hayali... Herkes bir 
prenstir bu masal diyarında ve 
karşısındaki de ona râm olmayı 
bekleyen bir prenses. Aynalar
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tükenip tünel sonlandığın- 
da görülene hürmete kim 
katlanabilir ki. Yaşasın ya
lan, yaşasın tutarsız hayal, 
yaşasın söylem.

Sevginin düşmanı

içine düşeni efsanelerle 
boy ölçüştürecek denli 
güçlendiğini vehm ettire
cek kadar kara bir sanrı. 
Arkaik bir esir etme, zin
cirle bağlama isteği. Başka
sını esir alamadığında dü
şülen zincirsiz esaret. Ken
di hakikatini hakikisinin 
yerine ikame eden bir söy
lem.

Sevgiyi yoksayan, en 
azından dışlayan, o yüzden 
de sevgiye dönüşeceğine 
tutku dolambacında boğu
lan kışkırtılmış bir tutarsız 
tutku. Kavuşulmadığında 
dağlar delinen, gemiler ya
kılan, gönüller fethedile- 
mediğinde adına ülkeler fethe
dilen, tuhaf bir güç gösterisi. En 
çok da, çok satan romanlardan, 
soap opera televizyon dizilerin
den, klişe Hollywood filmlerin
den güç devşiren, maruz kalanın 
gücünü tüketen, tüketim toplu- 
m unun yeni oyuncağı. Bir 
oyuncak: televizyon gibi, futbol 
gibi, internet gibi. Oynandıkça 
oyundan çıkan, hapseden, bo
ğan, küçülten bir tutkal.

İşte tam da bu yüzden sevgi
nin rakibi.

Kendisini gökyüzüne çıkara
cağı umuduyla göklere çıkarılan 
bir fasarya.

O yüzden de yeryüzündeki 
sahicisinden, sevgiden uzak dü
şüren bir aldatmaca. Kişinin

girişimlerle tüm kurtuluş yolla
rını tıkadığı, içinden çıkılmaz- 
laştırdığı bir entrika koşuştur- 
macası; soluk aldırmayan, soluk 
soluğa bırakan boşuna bir kısır 
döngü. Betimlemeye girişilme
yen, betimlenmeden kaçan, ta
nımsız, tanınmasız, ardında ta
nık bırakmayan bir seri katil. 
Kişinin kendine yönelttiği bir 
revolver; daima kendi alnına te
tiği çektiren bir Rus ruleti.

iddiası ortalarda, 
kendisini gören yok

Ay ışığından, yıldızlardan, sa
hillerden, martılardan, çiçek- 
böcek çeşnisinden, yeşillikler

den beslenen; gelip bede
ne dayandığında sönüve- 
ren, yerini bitimsiz bir ha
yıflanmaya bırakan hazır
lıksız bir rol. Hâlbuki rol 
yerini yaşanmışlığa bırak
tığında, söylemin yerine 
söylenen kendini müm
kün kıldığında, neler ne
ler elde edilebilecekken...

Bir kelebeğin ömrü 
kadar kısa ama bir kele
bek kanadı kadar zayıf, 
dayanaksız, güçsüz; hatta 
çürük ve fasarya bir aldat
maca.

Yarım ruhların yanlış 
tamamlanma arzusu.

Adı ağza alınmaması 
zorunlu bir iblis.

Hiç ömür boyu süreni 
yok mu? Var da, o da id
dia edilen değil onun ye
rine geçen: inatçı bir tu t
ku; elde edilemediği için 
elde edemeyeni öğüten 
düşsel bir yel değirmeni. 

Yatay ve donmuş bir söylem dü
zeyli serüven. Zamana direne- 
mez; gelip geçer çünkü kalıcı 
olanı aslına dönüşür: sevgiye.

‘A ğlam ak istiyorum !...’

Bir “içim sıkılıyor”a feda edilen 
klinik vak’alık bunalım...

Kötü bir opera şarkıcısının 
ağzına doladığı sıradan bir ope
ret repliği: ağlamak istiyorum. 
Söylenen bu; söylenenin gizle
diği: ah bir ağlayabilsem; ağla- 
yabilsem de kendimi de inandı- 
rabilsem bu hâlin sahidenliğine. 
Tene duyulan arzunun tinsel so
sa batırılmış sapkınlığı. Sapık ve 
saptırıcı. Norm ’un dışına taşma
yı isteyen a-normal bir norm
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yoksulluğu. Sözcükle türeyen, 
sözde tüneyen bir tek taraflı söz
leşme. Bildirişime açık olmayan 
bir tutarsız bildiri. Özlenen ama 
elde edilmek için çaba sarfet- 
mektense, insanı kendi kuyusu
nu çapaladığı bir mezar kazıcıya 
prangalayan bilinçli bir tutsak
lık; bile isteye tutukluluk.

Kuyunun kenarında durul
duğu hâlde “Battım, batıyorum! 
Varın benim farkıma!” dedirten 
bir sahte sarhoşluk.

Zihnin tutukluk yapmasıyla 
takıntılanan kişilikte belirmesi 
istenenlerin belirsiz beklentisi. 
Beklenen ama bir türlü gelme
yen sanrıya yakılan ucuz ve kli
şe bir ağıt.

Kişinin kendini inandırmak 
için akla gelmedik zorluklara 
katlandığı beylik bir replik: ne 
hâllere ‘düştüm’. Düşmek mi? 
Hâlbuki zahmet edilip şöyle bir 
bakılsa kuyuya, bomboş olduğu 
görülür. Hangi gerçeğin gölgesi 
doldurabilir ki bir kuyuyu?

Çözmeye değmez 
ödülsüz bulmaca

Bilmecesi yalancıktan çözüm- 
süzleştirilmiş, ayak bileği hiza
sında, sığ bir dolambaç. Kendi 
elleriyle döşenmiş ayak bağları
na dolanıldığında, acıdan ve ar
zudan güç alıyormuş gibi teren
nüm edilen ah’lar, vah’lar; “Be
ni kimse anlamıyor”lar...

Yalancı bir tükeniş; sahici 
bir tüketiş: gerçeği ve sevgiyi.

Hileli bir kumar. Her aşama
da işi yokuşa süren, kaybetmeye 
ayarlanan hileli bir kumar. Ka
zanç büyük: bir efsane kahrama
nı olmak. Kışkırtılmış abartılı

bir coşku; tek kişilik bir odada 
çıkılan podyum. Tehlikeleri gö
ze alacağına dile dolayan bir gö- 
züpeklik. Başbaşayken sunulan 
bir bildiri; yanıbaşmdakinin da
ha uzağa kaçmasını sağlayacak 
usta manevralarla örülü hileli 
bir barış bildirisi. Garın bir kö
şesine öylesine bırakılmış buru
şuk paketten çıkan bir ilân bro
şüründen alınm a cümlelerle 
örülü böylesi bildirgede, ikna 
etme değil ikna olma çabasının 
izleri görülür.

‘Şimdi ve burada olmayan’a 
duyulan şikeli istek; ‘şimdi ve 
burada olan’a duyulan sahici ya
bancılık.

Ömür boyu birlikteliği dil
lendiren ama birlikte bir resme 
fit olan sığ bir duygulanım. Da
ha sonra parça parça edilecek 
resimle parçalanıp yok edilece
ğine inanılan ruh körlüğü. Kul
lanılacak, başkasına anlatılarak 
çoğaltılacak bir malzeme; kulla
nılacak kurutulmuş bir ısırgan 
otu.

H er aşk arabeskin göbek adı

Gönderilmemek üzere uzaktaki- 
ne yazılmış arabesk bir mektup. 
Uzatıldığınca tadına varılan ta
dımlık duygulanım parçacıkları; 
bütünleşmek istemeyen, bütün
leşmekten korkan bir uzatmalı 
arzu. Gönülçelen olmayı düşle
yen bir karmdeşenlik tutkusu. 
Göz kamaştırıcı olmaya göz kır
pan ama göz önüne sürüldüğün
de yapmacıklıkları gün yüzüne 
çıkan bir sanrı girişimi.

“İşitilmedik bir büyülenme 
benimkisi” diye başlanır anlatıl
maya ama dinlenen, yalnızca

daha önceleri binlerce kez du
yulanın aynısı... İşte bu aynılık, 
anlatanın asla duymak isteme
yeceği bir doğru... “Benim yaşa
dığım bambaşka; onun için beni 
anlayamıyorsunuz.” O nu anlar
sanız, iddiasını nasıl sürdürebi
lir? Anlaşılmaz olmalı ki ayrıca
lıklı olsun.

Sen hiç gördün mü H alley’i?

Hiç mi gerçeği yok? Hiç mi ya
kınanların ağıtında sahicilikten 
izler yok? Sevgiden paylandığı 
oranca. Zaten sevgiden payla- 
nanın adı o değil.

Hâlbuki modern dünyanın 
bu en büyük palavrasının, (alın
ganlar için yumuşatabilirim) 
söylem inin hakikati Halley 
Kuyruklu Yıldızı’na benzer. O 
da Halley Kuyruklu Yıldızı gibi 
dünyayı handiyse yüzyılda bir zi
yaret eder ve her keresinde yal
nızca bir kişiyi etkisi altına alır. 
Fakat kendisini ona izafe etme
ye yeltenen her kişi, liyakatince 
pay alır bu çarpılmışlıktan. Ç o
ğunluk, nasibindeki kıvılcımın 
üzerine titreyeceğine, acıyla 
besleyip gözyaşıyla büyüteceği
ne, onu pazara sunmayı, sağa so
la yayarak yaygınlaştırmayı se
çer ve o bir tek kıvılcımından 
da yoksunlaşır sonuçta; ama 
kendince bir söylemi olur.

Övüneceği, geriye dönüp 
baktığında, “Gençken biz de ya
şamıştık bu hâlleri” diyebileceği 
bir kısa devre söylence; bir ben
lik fetişi.

Halley mi? Uğursuzluk getir
diğine inanılan Halley, artık 
dünyayı ziyaret etmeye neredey
se gerek görmüyor.
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MENGÜŞOĞLU İLE 
VAHİY VE SANAT KİTABI 

ÇERÇEVESİNDE BİR SÖYLEŞİ

Konuşan:
MUSTAFA ALDI

Soru: 1. Kitabınızın adı “V a
hiy ve Sanat”, AKV’de sundu
ğunuz ve aynı başlığı taşıyan se
minerinizde “... biz Türklerin 
geçmişinde tem el referansı 
Kur’ân olan bir sanat ve edebi
yata rastlamak zordur.” diyor
sunuz. Fecr VII. Kur’ân Sem- 
pozyumu’nda da “Türklerde, 
Türk dilinde, Türk toplumunda 
referansı Kur’ân olan bir sanat 
üretilmiş midir?” sorusunu so
ruyordunuz. Böyle bir ilişki n e 
den kurulamamıştır?

Cevap: 1. Evvela şöyle bir 
yanlış anlamayı düzeltmeliyim. 
Türkler büyük ölçekte Müslü
man olmuş bir kavimdir. Tarih
te, Islamî kimliklerini yansıtan 
fütuhatla birlikte, birçok mede
niyet eserine de imza atmışlar
dır. Aidiyet ve mensubiyet itiba
riyle Türklerin Müslümanlığına 
kimin itirazı olabilir? Benimki 
kimi insanlara spekülatif gelme
si muhtemel bir sualdir: Müslü- 
manlar ne kadar Müslümandır gi
bi. Evet Müslümanlık bir viz
yondur Türklerin hayatında, 
ciddi bir vakıadır. Acaba bunun 
sıhhat şartları yerli yerinde mi
dir? İşte beni ilgilendiren sual. 
Ayrıca bu suali Araplar, Acem

ler ve Hintliler için de düşünü
yorum.

Bir kere şu düşünceme kim
senin itirazı olmaz sanırım, 
Türkler cengaver bir kavimdir. 
Savaşçılık, konar göçerliğe alış
kınlığın sağladığı bir karakter sa
yılabilir. Bundan ötürü kimseyi 
kınayamayız da. Ancak şu tespit 
ortaya çıkıyor ki, bizim kavmi- 
mize sanatkar veya ilim ehli bir 
kimlikten ziyade asker millet sıfa
tı daha uygun düşmektedir. Öyle 
ki bu durum bizim toplumun if
tihar vesilesi saydığı bir yönü
müz değil midir? Tarih bilgim 
zayıftır. Ama bu temelli olaylar
dan habersiz olduğum anlamı da 
taşımaz elbette. Osmanlı askeri
ne çeşitli dönemlerde, askerlik
ten başka herhangi bir işle meş
guliyetin yasaklandığından ha
berim vardır mesela. Yeniçeri 
ocağına mensup askerlerin de 
kırk beş yaşlarına kadar evlen
melerini yasaklayan emirname
ler tarihi kayıtlarda mevcuttur. 
Söz konusu tedbirlerin asker mil
let kim liğinin sürdürülmesine 
yönelik olması hasebiyle mazur 
bir tarafları da varmış gibi gözü
küyor. Öyle ise dönemi içerisin
de belli bir meşruiyet izahına sa
hiptir bu anlayış belki de.

Ama bizim için sonuç önem
lidir. Sonuç şudur ki Türkler iyi 
birer asker olmayı başarmışlar
dır. Mesela Osmanlı’da ticari fa
aliyetlerin azınlıklar ve yabancı 
unsurlar tarafından yürütüldüğü
nü iyi biliyoruz. Yani Osman
lı’nın kendi insanını sadece ve 
sadece asker yapma politikası ve 
böyle bir stratejisi vardı. Eh, as
kerlerin çok yönlü okumaya, dü
şünmeye, felsefe yapmaya ve sa
nat eseri üretmeye hem vakti sa
ati yoktur hem de imkanı. Top
lumun asli unsurunun tamamı
nın asker olduğunu düşünün bir.

Ayrıca Türklerin Müslüman
lığa geçiş (dikkat seçiş demiyo
rum) macerası da iddiamız nok
tasında bize ciddi ipuçları ver
mektedir. Bilinen odur ki Türk- 
ler kılıç zoruyla değil, gönül rıza
sı ile Müslümanlığa geçmişler
dir. Bu işi kabileler, boylar ha
linde topluca ve genellikle bir 
seferde gerçekleştirmişlerdir. Bu 
gibi bir çatışma sonucunda değil 
de gönül rızası ile geçişlerde, ya
ni böylesi toplu ihtida hareket
lerinde, kitabi bir değişim ve dö
nüşümden söz açmak zordur. Bu 
dönüşlerde daha çok şifahi nasi- 
hatlar ve hanların, hakanların 
buyruğu rol oynamıştır. Malum 
han ve hakanlara itaat, Is- 
lam’dan önce de, Türklerde A l
lah’a itaat gibi telakki edilmiştir. 
Türklerin o dönemlerdeki ede
biyatları ise yazıdan çok söze da
yalı bir edebiyattı. Destanlar 
devri hükmünü sürdürüyordu. 
H atta  hatırlarsak A nadolu’da 
Türklerin kurduğu ilk beylikle
rin resmi yazışmaları Türkçe de
ğil Farsça üzerinden yürütülmek
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teydi. Bu böyle uzun yıllar sürdü. 
Çünkü hem Türklerde okur ya
zar az hem de yazılı kültür için 
vakit erkendi. Bu sebepten diye
biliriz ki o dönemler için Türk- 
lerin yazılı anlamda Müslüman
lık algısı da Farsça üzerinden 
mümkün kılınıyordu. Bir tek sa
tır Türkçe yazmamış olan büyük 
müellif Celaleddin Rum i’yi 
Türk şairi saymamızdaki garabe
ti düşünebiliyor musunuz? Öyle 
ise şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Müslümanlığa yeni dahil olan 
Türkler, İslam’ın kitabi bilgileri
ni Türkçe üzerinden çok, Farsça 
üzerinden almışlardır. Bu da on
ların din anlayışlarını biraz da 
bu sebepten Farisi ve elbette 
Bektaşi karakterli kılmıştır.

A hm et Yesevi, Süleyman 
Bakırgani, Yunus Emre, Nesimi, 
Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bay- 
ram-ı Veli ve Süleyman Çelebi 
gibi Türk şair ve ediplerini ha
tırlayalım. Bunların büyük bir

kısmı için deyim yerindeyse he- 
teredoks İslam anlayışına sahip
tiler diyebiliriz. Bu tür bağdaştır- 
macı din anlayışında Şamanizm, 
Zerdüştlük, Mecusilik ve Mani 
dini etkileri yanında elbet Islami 
esintiler de mevcuttur. A nlat
maya çalıştığım gibi Anadoluda- 
ki Türk beyliklerinin devletle
rinde kullandıkları resmi dil 
olan Farsça’nın  etkisiyle, ilk 
Türk Müslümanlığı, Bektaşi mi
zaç bir karakter arzetmektedir. 
Düşünün ki Müslüman Türk şa
irleri reankarnasyondan suret 
perestliğe kadar İslam dışı dinle
rin telakkilerini eserlerinde yan
sıtmakta, savunmakta sakınca 
görmemektedirler. Peki aynı şa
irlerin Vahiy ile, Kur’ân’la ilgile
rinin boyutunu hiç merak ettiniz 
mi? Efsanelere bulandırılmış, 
hurafelerle yoğrulu, folklorik bir 
İslam’ı belki bulabilirsiniz onla
rın eserlerinde. Ama doğrudan 
Vahy’e refere edeceğiniz ürünler

yok denecek kadar azdır. Hadis 
literatüründen kimi esinlere 
rastlarsanız sakın aldanmayın. 
Zira onlar da tarih boyunca şia 
kaynakların kendilerini onaylat
mak maksadıyla ileri sürdükleri 
ve hadis ilmi bakımından illetli, 
çoğu mevzu hadislerdir. İşte bü
tün bu sebeplerden ötürü diyor 
ve tespit ediyorum ki biz Türkle- 
rin tarihte Kur’ân’a istinat etti
rebilecekleri bir literatürleri ma
alesef yoktur.

Soru: 2. Referansı Kur’ân 
olan bir sanatın üretilemeyişi 
kadar “M üslümanların tek tip- 
leşmesini” ve “hayatın öteki 
alanlarına kör ve sağır kalışını” 
yani sanatsızlığımızı da dile ge
tiriyorsunuz. Tarihsel zorunlu
lukların getirdiği zor yılların 
sonrasında eskilerin ifadesiyle 
akl-ı selim, kalb-i selim ve 
zevk-i selim Müslüman tipolo- 
jisinin oluşamaması üzerinde
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hayattaki var oluş biçimlerinin 
tekdüzeleştirilm esinin etkisi
nedir?

Cevap: 2. Benim eleştirile
rim yalnızca geçmişimize dönük 
değil. Sanki bugünün Türkleri
nin sanat ve edebiyatı çok mu 
Kur’ân’a refere edilebilir? Vahye 
müstenit sanat anlayışı taşıyan 
kaç sanatkarımız var? Ben derim 
ki insan A llah’ın eseri. Kur’ân 
da A llah’ın eseri. insan fıtratı 
ancak A llah’ın ona Kur’ân’da 
biçtiği gömlek içerisinde saadet 
ve sükunu yakalayabilir. insan
lar yeryüzü hayatlarının rehberi
ni, yol haritasını Vahiy’den 
edinmedikleri vakit bocalarlar. 
M üslümanlık yalnızca kimlik 
cüzdanlarında veya tamamiyle 
alışkanlığa dönük ritüellere in
dirgenmişse, bu türden global bir 
mensubiyet ve aidiyet, ne saade
te erdirir ne de kişiyi ahiretteki 
azaptan kurtarır. Yanılmıyorsam 
Murat Belge, İslam’a inanmadı
ğını söylediği halde, kendisini 
doğu İslam Medeniyetine m en
sup hissettiğini söylüyormuş. 
Toplumun dindar gözüken ke
simlerinin bu anlamda Murat 
Belge’den çok ileride olduklarını 
sanmıyorum.

insanlar yalnız yaşayamazlar. 
ille bir arada yaşamalılar. İşte bu 
bir aradalığın değişik tezahürleri 
vardır. Aynı aileden insanlar bir 
arada bulunur. Aynı kabile ve 
aynı kavimden insanlar da. Bu 
fıtri beraberlikler insanın elinde 
olmaksızın gelişir. Bir de insanın 
özel tercihi ile birileri ile birleş
mesi, buluşması söz konusudur. 
Kur’ân bunun sosyolojik kıstas
larını belirtir. Üm m et’ten bah
seder. İbrahim tek başına bir üm
metti der. En önemlisi yine İbra

him aleyhisselamın şahsında 
Millet diye bir kavramı su yüzüne 
çıkarır. Baktığınız zaman İslam 
nazarında iki millet olduğunu 
görürsünüz: İslam Milleti, küfür 
milletleri. Böylesine bir sosyolo
jik tercihte bilinç ve basiret en 
önemli rolü oynar. Yoksa basit 
ve tamamiyle dünyevi çıkar be
raberliklerini, partileşmeleri, fır- 
kalaşmaları, mezhep ve tarikat
ların mensuplarını toptan İslam 
cemaati veya İslam Milletinin 
ehli sanırsak aldanırız.

Toplumumuz İslam Milleti 
halkasından koparılmış fırkalara 
dahil edilmiştir. Bu aldanış top
lumun tek tipleşmesi sonucunu 
doğurmuştur. Zira fırka, mezhep 
veya tarikata dahil bir kimse ora
da gördüklerini ve yaşadıklarını 
en doğru ve tek doğru telakki et
mezse, oradan kovulur. Oradaki- 
lere benzemeyip aykırı bir ses çı
kartırsa da tutunamaz. Yani her 
fırka kendinden hoşnut, diğer 
dünyaya karşı da kör ve sağır bı
rakılmıştır. Şimdi bu gruplaşma
lardaki tek tipleştirici manevi at
mosfere, toplumun başından beri 
sürdüre geldiği asker karakterini 
de ekleyin bakalım, ortaya ne çı
kacak? Bilinmez mi ki askeri di
siplin kişileri her bakımdan tek 
tip bir elbiseyle birlikte, tek tip 
davranışlara sevk eder. Zorlar. 
Biz buna bir hizada bulunmak, sı
radan olmak da diyebiliriz.

Bu noktada benim takva tari
fimi hatırlatm anın zamanı geldi. 
Takva’nın bir anlamı kalabalıklar 
içerisinde kaybolmaktan korkmak, 
bu korku ile sıra dışı olmak, hizayı 
bozmak, hayrlarda yarışta öne çık- 
mak için çabalamak, tebarüz et
mek, temayüz etmek, ben olmak, 
benlik idraki taşımak, şahıslaşmak, 
müşahhas olmak’ tır. Gerisini va

rın siz düşünün.
Ben idraki taşımayan hiçbir 

fertten akl-ı selim, kalb-i selim 
ve zevk-i selim bir tazahür bek
leyemeyiz. O nların üniversite 
hocası, hukukçusu, gazetecisi, 
yöneticisi tümü için tek ses nin
ni gibidir. O sesi Cem Karaca 
çok iyi çıkarıyordu, bilirsiniz: 
REP REP.

Soru: 3. M uhammed Ku- 
tu p ’tan  Seyyid H üseyin 
Nasr’a, A li Şeriati’den Sezai 
Karakoç’a M üslümanların este
tik alandaki felsefi çalışmaları
n ın  ya eksik ya da Batı tesirin
de olduğunu belirtiyorsunuz. 
Estetik üzerinde eksik ya da 
Batılı telakkilerden bağımsızla- 
şamamış düşüncelerin M üslü
m anların sanat telakkileri üze
rindeki etkisi nasıl kırılabilir?

Cevap: 3. bunun bir tek yolu 
var bence. Duygularımızı, dü
şüncelerimizi, anlayışımızı ve 
inanışımızı ana kaynağa yani 
Vahye istinat ettirmek. Hiç ol
mazsa hayatımızın belli bir saf
hasında bunun bir sağlamasını 
yapmak. Hani Anadolu’da in
sanlar her Cuma akşamı yanlış 
bir biçimde nikah ve iman taze
lemektedirler ya, tıpkı böyle bir 
girişimi hayatta bir defa olsun 
denemek. İsterse insanlar geçmiş 
Türk sanat ve edebiyatı hakkın- 
daki kanaat ve iddialarıma katıl
masınlar. Ve Türklerin çok zen
gin bir İslami sanat ve edebiyat
ları var sansınlar. Ama şunu bil
meliler ki Vahyin mesajından, 
misyonundan, kriterlerinden, 
esprisinden kopuk veya habersiz 
bir İslam sanat ve edebiyatı ger
çekleştirilemez.

Sanatın okulu yoktur. Sanat
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usta çırak ilişkileri ile gelişir. 
Belki de sorunuzda zikrettiğiniz 
Müslüman müellifleri Batı tesi
rinde kalmaya zorlayan, sanat 
felsefesi konusunda kendi gele
neklerinde doyurucu bir biriki
min bulunmayışıdır, neden bu 
hususu kimse aklına getirmiyor? 
Eğer sizin kendinize ait bir sanat 
geleneğiniz yoksa, kendinize ille 
de bir usta bulmak zorundasınız. 
Yeni zamanlardaki Müslüman 
sanatkarların Batı kaynaklarına 
kaçışında biraz bunun da rolü 
var diye düşünüyorum.

Soru: 4. Sanat telakkimizin 
kusurları noktasında M üslü
m anların resim, müzik ve hey
kele ilişkin tavırlarının ikincil 
nasslara dayandığını ve bu sa
n a t dalların ın , düşünm eden, 
araştırmadan haramlaştırıldığı
n ı ifade ediyorsunuz. Bu nok
tada geleneksel/ kutsal sanatın 
im kanları üzerinde düşünen 
Seyyid Hüseyin N asr ve mimar 
T. Cansever’in ikincil nasslara 
dayanılarak verilmiş bu h ü 
kümler olmasa dahi, Müslüman 
m uhayyilenin vahyin genel 
m entalitesi uyarınca örneğin 
heykel yapımına mesafeli dura
cağına yönelik yorumları haklı
lık taşımıyor mu?

Cevap: 4. Niçin taşısın ki? 
Heykel dediğimiz vakit aklımıza 
sadece insanlar arasında geçmiş
te büyük ve kutsal telakki edil
miş kimselerin, önünde sunaklar 
ve tapınaklar bulunan büstleri 
geliyorsa, bu çok daraltılmış ve 
taraflı bir bakıştır. Peşin fikirli
liktir. Ben diyorum ki hiçbir ge
rekçe insanların fıtratları ile bir
likte taşıyıp getirdikleri kabili
yetlerin işlevini, işlerliğini ha

ram sayma yetkisi vermez. Bir 
insan, sıradan bir mermer parça
sının önüne geçip, içerisinde ön
ceden mevcut cevher değerinde
ki kabiliyet ile, elindeki araçları 
da maharetle kullanarak, yumru
ğunu çenesine dayamış bir düşü
nen adam heykeli çıkartabiliyor- 
sa o ham mermer parçasından, 
bunu becerebiliyorsa, böyle bir 
kabiliyetle mücehhez yaratılmış
sa, bu yaratış kudretini yok say
mak, köreltmek veya haram ka
bul etmek kimin haddinedir?

Truva’nın, taraftarlarına sa
vaş kazandıran ahşap tahta atı
nın neresi Vahiy esprisine aykı
rıdır? Bu husustaki hassasiyet ba
na biraz geleneksel biraz da pa
tolojik görünüyor. Bence mü
minler asıl hassasiyetlerini sanat 
ve edebiyatlarının Vahye istina
dı veya referansı noktasında gös
termeliydiler. Kur’ân’ın temel 
öğretisine tamamiyle aykırı kimi 
telakkileri, sırf tasavvuf edebiya
tı muhteviyatında mütalaa edil
diği için hoş görenler, biraz dü
şünmeliler. Ney üflüyor diye, 
konuşurken Mevlana’dan sözler 
aktarıyor diye, Yavuz Sultan Se- 
lim’e benzemek için kulağına 
küpe takıyor diye Mercan Dede 
namlı sanatkarı camia içerisinde 
kucaklayanlar, ne yazık bizim 
sözlerimize kulaklarını tıkamak- 
talar. Burada iyi niyet görebilir 
miyim ben? Ve ben ne diyorum: 
Fikriyatınızdaki ve sanatınızdaki 
tevhidi zedeleyici ögeleri ayıkla
yın, hepsi bu.

Soru: 5. Kitabınızda vahy-i 
gayrı metluv ve mübah kavra
m ının eksik tanımlamalardan 
kurtarılmaya çalışıldığı görülü
yor. Özellikle ibaheden türeti
len mübah kavramını gelenek

sel fikri literatürden farklı ola
rak “işlenmemesi kişiye günah 
getirmeyen ama işlenmesiyle 
kişiye sevap kazandıran davra
nışlar” şeklinde tanım lıyorsu
nuz. Sanatı mübah bir amel 
olarak kabul edersek “sanatın 
farzları” nelerdir?

Cevap: 5 Sanat sonuçta bir 
insan işidir. Ve güzeli hedefle
mektedir. Üstelik güzelliğin bir 
genel bir de öznel ciheti vardır. 
Her öğretinin, inanışın, dünya 
görüşünün genel anlamdaki gü
zel tanımları birbirlerinden fark
lı olabilir. Tıpkı öznel güzellik 
telakkilerinin kişiden kişiye de
ğişmesi gibi. Mesela A llah’a ve 
ahiret gününe iman ettiğini söy
leyen bir müminin, A llah’ın gü
zel görmediğini güzel görmesi, 
güzel sayması bir iç çelişkidir. 
Sarı renkten veya maviden hoş- 
lanmayla bir tutulamaz bu. Üste
lik öznel güzellik ilgisi hoşlan
manın bir uzantısıdır. Ama öğre
tinin güzel telakkisi kişinin ha
yatı mematı ile ilintilidir. Yani 
kişinin fıtratı kırmızıya eğilim- 
liyse, ondan hoşlanıyorsa varsın 
olsun. İsterse kırmızıya medhiye- 
ler de dizsin. Bunu diğer insanla
ra dayatmadığı sürece hoştur. 
Ancak bu kişi Müslümansa ve 
intiharı özlediğini söylüyor ya
hut bir haram ilişkiyi övüyorsa, 
bilmelidir ki bundan Allah hoş
nut olmaz.

Sanatın farzları demeyeyim 
ama onun temel ilkesi ulvilik ol
malıdır. H atta Müslüman kimlik 
taşımayan sanatkarın bile şiarı 
bu olmalıdır. Fıtri ve ihbari süf
liliklerden, herkesten önce sa
natkar uzak durmalıdır. Vahiy, 
iyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğ
ru ile yanlışı tanıtan, öğreten,
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hatırlatan bir hitabi metindir. 
Mümin bir sanatkar bunları göz 
ardı ederek güzellik ölçüsünü 
her alanda ve her anlamda ken
disi koymaya kalkışırsa yanılır, 
aldanır. Haddini aşar. Olsa olsa 
sanatın sıhhat şartı veya farzı, 
güzelliğin ölçüsünü A llah’ın 
koyduğunu bilmektir.

Soru: 6. “Dü 
şünm ek Farzdır” 
k i t a b ı n ı z d a ,
Fecr VII.
K ur’ân Sem- 
p o zy u m u ’n d a  
“Vahiy ve Sa- 
n a t”ta  üç harf 
beş noktadan 
m ü t e ş e k k i l  
ve sizin “aklı 
baştan alan 
sevgi” şeklinde tanımladığınız 
aşk ve metafordan üretilen din 
anlayışlarını eleştiriyorsunuz. 
H atta  Kayseri’de Turan Koç’la 
bu konu etrafında tartışm aları
nız olmuştu. Doğuda ve Batıda 
farklılaşan anlam dünyasına sa
hip bu kavrama mesafeli duru
şunuz nereden kaynaklanıyor?

Cevap: 6. Ben bir Müslüma- 
nım. Prensiplerim var, ilkelerim 
var, en önemlisi Müslümanlığı
ma ait bir literatürüm var. Bili
yorsunuz ilim tarifle başlar. Tarif 
ise tanımadır. insan, özellikle de 
Müslüman imanını bilgi, bilinç 
ve basiret üzerine bina eder. in 
sanın, eşyanın ve olayların tarif 
veya tanımlamalarını ben V ah
yin literatürü ile anlar ve öyle 
yaparım. Herkes gibi benim lite
ratürümün, yani benim dilimin 
de ıstılahları, mazmunları vardır. 
Konuşmalarımı ve düşünmeleri
mi onlarla sürdürürüm. Millet

dediğimiz zaman bu kelimeden 
kimin ne anladığı beni çok fazla 
ilgilendirmez. Ben bu kelimenin 
benim temel ve hayati referan- 
sim olan Vahiy’de mevcut olup 
olmadığına, eğer mevcutsa orada 
nasıl ve hangi anlamda kullanıl
dığına bakarım. Mesela Milleti 
din, dil, cins, tarih ve ırkı bir 
olan insan topluluğu olarak tarif 
ederler. Ama hanif olan İbra
him’in milleti’ne mensup bir kim
se sıfatıyla benim Millet anlayı
şım onlardan çok farklıdır. Daha 
önce zikretmiştim.

Şimdi yüzyıllardan beri in
sanların harcı alem malzeme gi
bi kullandıkları kavramlardan 
birisi olan aşk’ a bakalım. Doğu
da ve Batıda farklı mı anlaşılıyor 
aşk? Hiç sanmıyorum. Bu Doğu 
Batı meselesi değil. Bu bir akide 
meselesi. Son tahlilde herkese 
göre aşk’ in bir beşeri cephesi var 
güya bir de ilahi cephesi... Doğu 
ve Batıda iki türü için de yığınla

eser üretildiğini biliyoruz. Bir 
kere insanlar bir malzemeyi çok
ça kullanmışlar diye onu benim 
de ille kullanmam ve hatta be
nimsemem niçin gereksin ki? 
Onun benim iman dünyamda, 
anlam dünyamda ve nihayet 
dil dünyamda mevcudiyetine 

veya tekabülüne bakarım ben. 
Vahyin dilinde aşk diye bir keli
me yoktur. Ne Kur’ân’da ne de 
sahih hadislerde mevcuttur. Öy
leyse evvela burada bir sakatlık, 
yanlışlık var diye düşünüyorum. 
Doğu dillerindeki (Fars, Türk, 
Arap, H int) kullanım şekliyle 

aşk kelimesi acaba benim li
teratürümde hangi kavra

ma tekabül eder? Ve ben 
kendi kelimemi ara

dım. Sırf herkes kul
lanıyor diye aşk keli

mesine kendimi niçin mahkum 
edecektim? Üstelik kelime etra
fında bunca spekülasyon mev
cutken? Arayınca pekala bulu
nuyor. Nitekim Düşünmek Farz
dır adlı kitabımda müstakil bir 
bahsin bizzat başlığı şöyledir: 
Muhabbet imanın ürünüdür.

Vahiy literatüründeki benim 
kelimem muhabbet ve meveddet’ 
tir. Son tahlilde buna ülfet’ i de 
katabiliriz.

Şimdi sıra kelimelerimizin il
mi anlamını ve değerini öğren
meye geldi. Lügatlara bakalım. 
Muhabbet, meveddet ve ülfetin 
aşk kelimesinde olduğu gibi mü- 
teşabih, gizemli, karanlık, şaşır
tıcı ve saptırıcı anlamları yoktur. 
Akıllı uslu, edepli erkanlı an
lamları bulunan ve imanımın bir 
parçası saydığım benim temiz 
kelimelerim durdukça, ben ne 
diye, ne idüğü belirsiz kavramlar 
üzerine anlam dünyamı, düşün
ce evrenimi bina edeceğim ki?
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Üstelik o kelimeden hareketle 
üretilmiş, yüzlerce yılın birikimi, 
sapkın bir edebiyatı, ar ederek, 
utanarak izleyip dururken?

Hülasa tutkular, asabiyetler, 
gururlar, ihtiraslar, kinler ve 
aşklar çok zengin bir beşeri ede
biyatın oluşmasını sağlamıştır. 
Ama ben onların müşterisi deği
lim. Mesafeli duruşum bundan.

Soru: 7. Vahiy tandanslı sa
natın  başlatıcısı olarak M ehmet 
A kif’i görüyorsunuz. Gelecek 
dergisinde yayınlanan “Mümin 
ve M ükellef O larak Şair” yazı
nızda “M ümin şair vahyin m ü
samahasına sığınarak kalkmak 
ve uyarmakla ve hatırlatm akla 
ödevli bulunduğunun şuurunu 
taşıyan ve bu şuuru toplumsal 
şuur haline getirme savaşımına 
katılan  onurlu bir neferdir.” 
Cümlelerinizle Sırat-ı M üsta
kim şairi M ehm et A kif’i vahiy 
odaklı sanatın merkezine yer
leştirmenizdeki sebebi an latı
yorsunuz. Am a A kif sanat get
tolarında görmezlikten gelini
yor. Siz bu uğurda epeyce emek 
vermiş m ükellef şair olarak bu 
kasıtlı unutuşu neye bağlıyor
sunuz? A taol Behramoğlu’nun 
katkısından da bahsediyorsu
nuz kitabınızda.

Cevap: 7. Yanılmış olmayı 
inanın çok arzu ederdim. Ama 
benim bir kanaatim var o da şu
dur: Türkler bugün tarihlerinde 
hiç yapmadıkları kadar Kur’ân 
okuyorlar. Biliyorum bu tür ka
naatlerimden ötürü bana darı- 
lanlar, kızanlar çoktur. H atta 
nasıl olur koca Yavuz Sultan Selim 
hilafet emanetlerini atma yükleyip 
de Mısır’dan İstanbul’a taşıdıktan 
sonra vasiyet etmemiş mi; Topkapı

sarayında bir saniye bile durmaksı
zın sürekli Kur’ân okutmamış mı 
diyenleri şimdiden işitir gibiyim. 
Ne var ki ben yine de bu tür bir 
okumanın Kur’ân okuma olma
dığında ısrarlıyım.

Birileri onları modernist, re
formist, M artin Luther’ci ol
makla suçlasa da ben yine emi
nim ki İslam dünyasının önceki 
asırdaki uyarıcı mücedditlerinin 
kaynaklara dönüş, asla dönüş, il
me dönüş, Kur’ân’a dönüş çağrı
sının büyük rolü var, bugünkü 
Kur’ân’ı anlayarak okumaya baş
lama çabalarında. İşte bu 
Kur’ân’a dönüş çabalarının don- 
kişotvari neferlerinden bizde 
M ehmet Akif, H int kıtasında 
M uhammed İkbal anılabilir. 
Son iki yüz yıl bu anlamda sade
ce Türkler için de değil, bütün 
bir İslam dünyası için geleneğin 
sorgulandığı, kültürün tartışıldı
ğı ve Kur’ân’a dönüşün canlan
dığı bir dönem olmuştur.

Meyveleri ve ürünleri de kısa 
sürede devşirilmeye başlandığı 
için İslam dışı dünya mesela N a
to veya topyekun Batı, artık İs
lam’ı ciddiye almakta, yegane 
muhatap hasım olarak görmek
tedir.

Konuya girersek M ehm et 
Akif, ne yapmıştır, tıpkı onu iz
leyen benim yaptığım gibi, ilkin 
geçmiş edebiyatı ve onun kurgu
ladığı beşeri hayatı kıyasıya eleş
tirmiştir. Türk edebiyatında ilk 
kez Akif Tasavvuf un bizzat adı
nı vererek ve bir sarhoşluk meşre
bi gibi görerek yerden yere vur
muştur. Geçmişte böyle düşünse 
bile bunca cesareti gösteren pek 
kimse yoktur. Bu sebepten Akif 
önemlidir ve mutaassıp gelenek
çiler A kif e yüklenmekte mazur
durlar. Çünkü onların tüm te

lakkilerini Akif çürütmekte, kö
küne kibrit suyu dökmektedir.

Doğrudur sanat hareketleri 
genellikle gettolar halinde salı
nıp gürbüzleşiyor. Ben ona bir 
tür çeteleşme de diyorum. Akif 
tek başına bir adamdır. Tıpkı tek 
başına bir ümmet olan Hz. İbra
him gibi. Ama çetelerle baş ede
cek birikimi ve soluğu fazlasıyla 
vardır. Akif geleneksel Bektaşi 
meşrep sanat ve edebiyatı behi- 
milik ve süfliyete pirim vermek
le suçlar. Sonra Kur’ân âyetleri
ne yaslanarak Asım’ın şahsında, 
yeni Müslüman kuşaklara yol 
yordam gösterir. O nun hakkını 
Behramoğlu teslim ederken bu 
camianın çeteleri görmezlikten 
gelmiş ne gam? A kifi unuttura
mazlar. Zira o Kur’ân’ın nuruyla 
dizelerini aydınlatmıştır.

Kur’ân’ın nurunu ise kıyamete 
kadar kimse söndüremez. Onu in
diren muhafaza etmektedir zira.

Ayrıca A kif in şiiri ve fikri
yatı bir gelişim, olgunlaşma süre
ci yaşamıştır. Safahat’ın Beşinci 
ve A ltıncı Kitap’ında (ki bu 
Asım bölümüdür) çok müthiş 
sosyolojik tahliller vardır. Bun
ların hiç birisi bizim gelenekçi 
çevrelerin hoşuna gitmez. Bir 
kere Akif Şark’ın gerilemişliğini 
iç çelişkisinde, özündeki köhne
likte bulmaktadır. Ucuzcular gi
bi düşmanı suçlayıp yan gelip 
yatmamaktadır. Mesela Türki
ye’de mevcut Müslüman kanaat 
önderlerine bir bakın. Büyük ço
ğunluğu şöyle veya böyle kavmi- 
yetçi fikirler taşırlar. Akif kav
miyetçiliği yerden yere vurur ve 
bizim izmihlalimizin sebebi ola
rak görür. Yine Türklerin kalem 
taşıyan usta sanatkarları da İs
lam adına son tahlilde tasavvuf- 
çudurlar. Bu bir tür Ilımlı İslam
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anlayışıdır. Bu sebepten bazı sol 
düşünceli yazarlarla çok farklı 
kulvarlarda koşmazlar. Mesela 
beni sanatkar saymazlar ama 
Mercan Dede’ye hayrandırlar. 
Yeter ki ney üflesin laik kafalı 
birisinden ayrı yerde durmazlar. 
Akif Tasavvufu Tüke sürülmüş 
olgun bir şıra diye niteler. Ve ge
leneksel edebiyatın süflilikleri
ni, gayrı ahlaki ifadelerini hatır
latır ve uyarılarda bulunur. Üs
telik çoğu Iran ve H int Mistisiz
mi kökenli Türk Tasavvufunun 
ana temelleri üç beş uydurma 
hadise dayanmaktadır. Akif bu
nun farkındadır. Ve şöyle haykı
rır: “Nebiye atfen binlerce herze 
uydurduk.”

Akif Atalar Dini ile A llah’ın 
Din’i arasındaki ayrımı iyi bilir. 
Ve Şark toplumlarının Atalar 
Kültü’nü A llah’ın Din’i zanne
derek yaşadığına vurgu yapar. 
Halkın tevekkül, kader, hayr ve 
şer telakkisinin biraz da eski 
Şark dinlerinin eseri olduğunu 
zikreder. Geçmiş ediplerin eser
lerine atıflarda bulunarak bunu 
anlatmaya çalışır. Mesela H a
fız’ın Divan’ı ile Kitab-ül Fetva 
diye alay eder.

Hülasa Akif benim nazarım
da benim şimdiki kanaatlerimin 
biricik önderidir.

Soru: 8. “Batı imgesi” uzun
zamandan beri Müslüman dün
yanın hesaplaşmak/ yüzleşmek 
durumunda kaldığı hayaletlerle 
yüklü olma vasfını günümüzde
de koruyor. U m berto Eco’nun 
“Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve 
Güzellik” eserini değerlendir
diğiniz sayfalarda günümüzdeki 
hakim  Batı anlayışını eleştiri
yorsunuz. Batı bugün nasıl bir 
Batı sizce?

Cevap: 8. Ben Batıya karşı da 
Doğuya karşı da genel ve gele
neksel sağ(cı) bakışın dışında bir 
bakış ve anlayışın sahibiyim. İs
lamcı camia diye isimlendirece
ğimiz cephe kendisini Batının 
Ortodoks muhitine biraz daha 
yakın hisseder. Hissetsin, hakkı
dır. Çünkü her iki kesimin de 
dikkate değer özelliği geleneksel 
kültüre yaslanması, sorgulayıcı 
davranmaktan çok göz yumucu, 
kabullenici veya hoş görücü ol
masıdır.

Oysa ben batının Protestan- 
larını kendime Ortodokslardan 
daha yakın bulurum. H atta Batı
nın dindarlarındansa, dininden 
uzaklaşanlarını daha kolay ve ra
hat muhataplar olarak görürüm. 
Belki de bir aldanıştır bu ama, 
ne yaparsınız durum böyle. Ç ün
kü Batı dininden inhiraf edenler 
çoğunlukla sorgulayıcı oluyorlar. 
Körü körüne kabulleri tartışıyor
lar. Telakkilerin tevarüs etme
mesi gerektiğini savunuyorlar. 
Insan inancının kişisel çabalarla 
özgürce bir seçim sonucu oluş
masını arzuluyor ve öneriyorlar. 
Tıpkı benim gibi. Yine onlar da 
benim gibi inkılapçıdırlar. Kör- 
lemesine bir itaati reddederler. 
Bunun bir basiretle gelişmesinin 
iddiası peşindedirler.

Şimdi görülmektedir ki Batı 
da tek Batı değildir. Doğu tek 
Doğu olmadığı gibi. Yani biz do
ğudakiler temel meselelerimizde 
tam bir uyum sağlayabildik mi? 
Bir cephe oluşturabildik mi ki 
Batı ile yüzleşmeye hakkımız ol
sun? Hele Batı ile hesaplaşmak 
için vakit öyle erken ki. Çünkü 
biz, önce sahiden biz olmalıyız. 
işin aslına bakarsanız insan fıtra
tına en sıhhatli yolu gösteren 
Vahyin rehberliğinden Batı ne

ölçüde uzaksa Doğu da hemen 
hemen o kadar uzaklaşmıştır bu
gün. Belki çok genel ve insaf sı
nırlarını zorlayan bir yargı gibi 
gelir size ama, şöyle düşünelim 
bir de; Kur’ân okumayan ve 
onun mesajlarını doğrudan ve 
bizzat Vahiyden almayan, yal
nızca atalarından miras kalan 
tebliğ kırıntıları ile idare eden 
bir Doğu dünyası var bugün kar
şımızda. Bu sebepten de kendine 
hakim değil o dünya. Başkaları 
yani Batı tarafından yönlendiri
liyor ve yönetiliyor. Hülasa Do
ğu vahyin tebliğinden uzaklaş
mış. Peki Batı niçin Doğudan 
sırf Batı olduğu için geri olsun 
ki? Tıpkı Doğu gibi Batı da Vah
yin tebliğinden uzaktır. Bu an
lamda her ikisi de eşit mesafede 
sayılırlar. Yalnız bir fark var ikisi 
arasında. Doğu kendisine tebli
ğin eriştiğini iddia etmektedir. 
Sırf bu iddia bir imtiyaz sayılabi
lir mi?

Batı ile Doğu arasındaki ça
tışmada, Batının bütün zulüm ve 
hunharlıklarına rağmen ben asıl 
suçu yine de Doğuda görmek 
eğilimindeyim. Çünkü tebliğe 
hiç ulaşmamış olan ile, ulaştığı 
tebliğe ihanet etmiş yahut on
dan irtidat etmişler arasındaki 
mukayesede ikincilerin vebali 
daha yüksektir diye düşünüyo
rum.

Soru: 9. Ş ey tan ın  ayak 
oyunlarına yenik düşmüş ve 
hiçbir şey söylememe söylence
si üzerine kurulu günümüz sa
natı hakkında sizin eleştirileri
nizle birlikte popüler Fransız 
düşünürü Baudrillard’ın “gü
nümüzde sanat bir h iç tir” yar
gısını hatırladım. Anlamsızlığı, 
hedonizmi, bohemliği, şizofren-
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liği kuşanan, kuşandıkça gi- 
zemliliğini arttırdığını gözlem
lediğiniz tekasürleşen sanat ve 
edebiyat dünyasına karşı Müs- 
lüm anlar nasıl bir “sanat fıkhı” 
geliştirmelidir?

Soru: 10. S ta lin  Baro- 
ku’n un  sanatçılar üzerindeki 
tahakküm ünün neticesinde sa
natın  toplumsallıkla ilişkisi ko
parılarak bireyselcilik katedra
linin sanat anlayışına doğru ka
çış yaşandığını biliyoruz. “Sa
n a t sanat içindir” yargısının en 
çok Müslüman sanatçıları e tk i
lediğini dile getiriyorsunuz. 
Müslüman sanatçıların basiret
sizliğini neye bağlıyorsunuz?

Soru: 11. Sanatın  toplumsal 
sorunlara duyarlılığını vurgula
mak için sol edebiyat ve sanat 
çevrelerinde Sivas O layları 
üzerine üretilen eserleri örnek
liyorsunuz. Filistin sorununa 
ilişkin Müslüman sanatçıların 
suskunluğunu da “Filistin Şiir
leri Antolojisi” bağlamında ör
nekliyorsunuz. Bu noktada sol 
sanatçıların 12 M art ve 12 Ey
lül üzerine oluşturdukları “sa
n a t külliyatı”yla M üslümanla
rın  28 Şubat ve sonrasında 
post-m odem  darbe süreci üze
rine yazdıkları sanat eserlerinin 
bir elin parmaklarını geçmedi
ğini, üstelik bu olaya ilişkin 
sağlıklı bir temsiliyetin gerçek
leştirilemediğini söylemek dahi 
mümkün. Post-m odem  darbe 
ve Müslüman sanatçılar ilişki
si/ ilişkisizliğini nasıl değerlen
diriyorsunuz?

Cevap: 9,10,11. Asıl can ya
kıcı soru(n) budur işte. Bir fark
la ki Baudrillard “günümüzde sa
nat bir hiçtir” diyormuş; ben de 
diyorum ki, bütün devirler/ dö
nemler boyunca insanlığın üret
tiği sanat büyük oranda meşiyye- 
te, fıtrata, yaradılışa, son tahlil
de A llah’a bir başkaldırı idi. Bu
gün de sadece sanat alanında de
ğil, insanlık, tüm hayat alanında 
A llah’a isyanın geçici provaları
nı sürdürmektedir. Hakimiyetin, 
nihai kararların, hayır ve şer ko
nusundaki ölçü koymaların mer
kezine A llah’ın kriterleri yerine 
kendi kriterlerini yerleştiren bü
yük insanlık kitlesi hep ziyanda
dır. Ben diyorum ki Asr Sure- 
si’ni okuyup duran biz, A llah’a 
ve A hiret gününe inananlar, bu 
kapıp koyvermiş ve Iblis’in ele
manları olan şeytan
ların ayak 
oyunl a r ı na  
esir düş
müş bü
yük in
san kala
balığı ile

aynı sırada, aynı hizada durma
yalım. Bozalım o hizayı ve hay
kıralım: A llah’tan başka ilah 
yoktur; biz O ’ndan başkasına 
kulluk etmez, O ’ndan başkasın
dan yardım dilemeyiz.

Eğer sanatın hedefi g ü z e l 
ise önce güzel’ in tanımını keyfi
mize göre değil, Vahyin işareti 
doğrultusunda yapmalıyız. Hoş- 
lanmaların ve hoşnut edilmele
rin son hakemi olarak A llah’ı 
görmeliyiz. Bir ürün, bir ses, bir 
ritm, bir söz, bir nida evvela, 
acaba A llah’ın hoşuna gider mi 
diye endişe duymalıyız.

Şimdi bu perspektiften dö
nüp bir bakalım; Müslümanlığı 
müsellem olan kadim edebiyatı
mıza. O  yasak aşk teranelerini, 
intihar övgülerini nereye sığdı
racağız? Mecazi olduğu savunul- 
sa bile Müslüman bir kalemin 

şarap, meyhane, işret, kız oğ
lan kız gibi ifadelerini, sev

da uğruna rahatlıkla din’- 
den dönme arzularını, 
doğrusu ben hala yüzüm 
kızarmadan okuyamıyo-
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Günümüz sanat anlayışında 
ise has sanat, som sanat, soy sa
nat hassasiyetinden ötürü, sana
ta önceden bir görev biçileme- 
yeceği söylenmektedir. Sanatın 
ideolojik yüklerden kurtulması 
gereği, özellikle İslamcı çevrele
rin kimi sanatçıları tarafından 
savunulmaktadır. Bunun sonu 
“sanat sanat içindir” yargısına 
varır. Kimliği, kişiliği oturma
mış, mensubiyet ve aidiyeti be
lirsiz insanların böyle bir sanat 
anlayışı olabilir. Yahut bu sanat 
anlayışını İslamcı çevreler ara
sında sürdürenlere bir bakın. 
Nasıl bir örnek Müslüman şahsi
yet vizyonu sunmaktadırlar? 
Müslümanların derdiyle dertle
nip dertlenmediklerini sorgula
yın. Bir çoğu egosantrik rahatsız
lıklarla malüldür. Ama hiçbiri 
mazur değildir. Sanat, sonuçta 
bir insan işidir. insanı ilgilendi
ren her alan onun platformudur. 
Yani bir ülkede 28 Şubat süreci 
sonrası yaşanan post-modern zu
lüm, işkence ve geri zekalılıkları 
görüp dururken, bütün bunlara 
bir sanatkar nasıl gözlerini kapa
tabilir? Ve nasıl hala pencere
den sızan ay ışığının huzmesine 
serenatlar dizebilir? Biteviye bir 
ışığın ardında ömür tüketebilir? 
Böyle bir sanatçıya benim ne de
memi istersiniz? Sokakta polisler 
tarafından kız kardeşinin iffet 
telakki ettiği baş örtüsü zorla 
açılırken, kendisi tarihten adı 
sanı silinmiş Hurufilik tarikatı
nın melek isimlerine taktığı ra
kamların neler olduğu peşinde 
koşan bir sanatkarı ben nasıl de
ğerlendireyim istersiniz?

Manidar bir örnek şahsiyet 
vardır: Yahya Kemal. iyi şairdir. 
Gelenekçiler onu baş tacı eder
ler. Ama ben sevmem, seve

mem. Bir kere hayatı son derece 
başarısızdır. Durduğu yer zalim
lerle aynı saftır. Yani cenaze na
mazına övgüler dizer; ancak tam 
namaz kılınacağı vakit bizim sa
fımızdan çıkar, namazsızların sa
fında yerini alır. Sanki bir kok
teyle gelmiş gibi bizim mahalle
nin kapıcıları onların kendi ce
nazelerinin namazlarını kılar
ken, bunlar beride dedikoduyla 
meşguldürler. Yahya Kemal tam 
bir bohemdir. Statükodan yana
dır. Statüko da ona mümtaz bir 
yer ayırmıştır. Devlet eliyle işle
nen bütün baskılara ortaktır. 
Gel gör ki Kocamustafa Paşa 
semtinin fukara ahalisine şiirler 
yazar. Ne yapayım ben onun Üs- 
küp hasretini? Üsküp’ü var eden 
ruhun nefesinden bin nefha bile 
taşımadıktan sonra? Olayda bir 
sahtelik vardır. Samimiyet nok
sandır. Samimiyetsiz her şey ya
pabilirsiniz, ama samimiyetsiz 
sanat olmaz. Geriye teper. Bir 
gün anlaşılır. Samimiyetsiz sanat 
fiyaskodur.

Soru: 12. Kendinizi m ek
tepli değil alaylı olarak tanım lı
yorsunuz. “Vahiy ve S anat” 
kitabınızla ilgili olarak İsmet 
Özel’in düz yazıları ve şiirleri 
arasında yapılan ayrım gibi bir 
ayrımla karşılaştınız mı?

Cevap: 12. Bu tutumum be
nim resmi statükoya karşı aldı
ğım tavrın bir göstergesidir. Ben 
resmi statükodan hiçbir bakım
dan ve hiçbir şekilde beslenme
dim. Bilerek, isteyerek, seçerek 
yaptım bunu. Ben de resmi okul
lardan mezun olmak zorunda bı
rakıldım. Hukukçuluk yapabile
cek diplomaya hak kazandım. 
Ama onu yırttım attım. Bir de

bizim yarı resmi camiamız var
dır. Partiler, vakıflar, dernekler, 
gazeteler ve resmi destekli dergi
ler gibi. Onların hiçbirisi ile de 
ülfetim olmadı. Ne oy verdim, 
ne birisinden burs aldım. Hatta 
yanlışlıkla ödedikleri bursları ia
de ettim. Ne yönetim kurulu 
üyeliğim, ne öğretim üyeliğim 
ne de belediye meclislerinde ye
rim var. Partinin gazetelerinde 
yazı yazmadım. Sevmediğim, 
gönlümün ısınmadığı yerde ya 
hiç bulunmadım, bulunduysam 
da doğrudan sevmediğimi yüzle
rine karşı hep söyledim. Onlar 
da doğrusu beni kendilerinden 
pek saymadılar. Çalışmalarım
dan söz etmediler.

Bir şey daha var. Mevcut 
Türk edebiyatı, son tahlilde geç
miş edebiyatın bir devamıdır. 
Sağ tandanslı değerlendirmeler
de, ansiklopedilerde, antolojiler
de mümkün olduğunca beni gör
mezden geldiler. Ahm et Kabaklı 
ile Akif gecelerinde tartışırdık. 
Hemşehrim  olmasına rağmen 
sırf fikirlerimden ötürü beni 
Türk Edebiyatı kitabına almadı. 
Ömrünün sonunda yüzüme karşı 
pişmanlığını belirtti ama iş işten 
geçmişti. Mesela şimdilerde ede
biyat tahlilleri yapan birisi var: 
Lekesiz. Dikkat ettim, o da beni 
kitabına almamış çok şükür. 
Gerçi sahiden objektif çalışan 
ansiklopedilerde elbette varım, 
o kadar da değil. Ancak fikrin 
gücüne bakar mısınız, nelere 
muktedir?

Şimdi bakınız, şiirin, ürünün 
başarısızı olabilir. Ama acının, 
hüznün, mesajın başarısızından 
söz edilemez. Belki sahtesi olabi
lir. O  da çar çabuk anlaşılır.

Ben alaylı olmakla övünen 
bir kimseyim. Mektep formasyo
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nu almamak benim avantaj im
dir. Ne öğrendim ve ne ürettim- 
se mekteplerden kaytardığım za
man, imkan ve bilgilerle yaptım 
bunu. Şiirlerim ne anlatıyorsa 
düz yazılarım da aynı kavgayı ve
riyor. imanım için, hayatım için 
en az çelişkili bir vasatı yakala
dığımı düşünüyorum.

ismet Özel çok iyi bir şair. 
Belki iyi bir anlatıcı değil. Ancak 
bu teşbihte ciddi bir hata var. is
met Özel ile ben aynı yerde dur
muyoruz. Ne dün ne de bugün.
O, bu camiaya dahil olur olmaz 
partinin gazetesinde yazmaya 
başladı. Para aldı. Bu iş tam 26 yıl 
sürdü. Düşünün bakalım parti be
nim veya benim gibi düşünen bi
risinin kaç satırını yayınlardı aca
ba? Ayrıca ben kırk küsur yıldan 
beri Müslümanım. İslamcı camia 
beni bir gün olsun imamete ge
çirmedi. Oysa İsmet Özel gelir 
gelmez fetva makamına oturtul
du. Bundan şikayet de etmedi. 
Okullarda ders verdi. Her ansik
lopedinin neredeyse ilk maddesi 
hep o. Hayır hayır, ikimiz aynı 
yerde durmuyoruz.

Soru: 13. Cem il M eriç’in 
“hür tefekkürün kaleleri” ola
rak nitelendirdiği dergilerin as
lında bunu pek başaramadıkla
rın ı Büyük Doğu’dan günüm ü
ze değin “yaşayan bir şah it” 
olarak ifade ediyorsunuz. Hak- 
söz dergisinin yayın hayatına 
başlamasıyla ilgili olarak kale
me aldığınız bir yazıda dergide
ki kültür ve sanat sayfalarının 
azlığı ile ilgili olarak “sizin ba
banız ölmedi mi kuzum” cüm 
lenizle eleştirdiğinizi hatırlıyo
rum. Bugünkü dergilerin duru
m unu nasıl görüyorsunuz?

Cevap: 13. Dergiler hür te

fekkürün kaleleri olamadılar 
derken, ülkemizdeki fırkalaşma- 
ları işaret etmek istemiştim. Sis
tem karşısında, sansüre rağmen 
hürriyet başka bir şeydir, dergile
rin kendi düşünceleri dışındaki- 
ne sayfalarını kapatmak başka 
bir şey. Dün de böyleydi bugün 
de çoğunlukla bu böyle devam 
ediyor. Her gurup kendi muhiti 
içerisinde memnun. Dışa kapalı. 
Oysa hür tefekkür onu gerektirir 
ki dergiler, adı üstünde türlü fi
kirlerin derlendiği zeminlerdir; 
her türden fikrin tartışma zemini 
olabilsinler. Türkiye’de bu ger
çekleşmedi uzun süre.

Şimdilerde dünyanın dev 
güçleri baskı ve zulümlerini ar
tırdıkça bizim gibi ülkelerin ay
dınları kısmen ortak zeminlerde 
birleşme, buluşma imkanları arı
yorlar. Ama hala medenice tar
tışma ortamları pek geliştirile
medi. Dergiler bu işlevleri olma
sı gereken kuruluşlardır. Aykırı 
sesleri aynı platformda buluştu
rup tartışma ortamları yaratmalı. 
Gurubu, fırkası, örgütü içine gö
mülüp kalan, muhitinden dışarı
ya çıkmayan, çıkamayan çabala
ra dergi denmez ki. Onlar neyi 
derlemiş oluyorlar? Dokundu
ğunda tek ses veren araç tek 
yönlü bir araçtır. Mesela kitaptır 
ama dergi değildir. Bugün edebi
yat dergilerinin birçoğu çeteler 
tarafından yönetilmektedir. 
Keyfi kimi isterse ondan söz 
eder. O nu göklere yükseltir. 
Ama berideki ağzıyla kuş tutsa 
adından bile söz etmez. Şimdi 
buna dergicilik denilebilir mi?

Ancak özellikle fikir dergile
ri bu işi kısmen başardılar. Bun
ların başında Umran dergimiz 
geliyor. Derginin yazar/ editör 
kadrosunun hemen tümünü ta
nıyorum. Geldikleri yeri biliyo

rum. Eski yerleri ile bugün dur
dukları yer arasındaki olumlu 
mesafenin şahidiyim. O nlara 
dua ediyorum. İnşallah örnek 
teşkil ederler.

Soru: 14. Son olarak k itabı
nızda çocukluğunuzun ilk yılla
rından  yetişkinliğinize değin 
hatıralarınızdan anekdotlar var. 
H atıratınızı yazıyor musunuz?

Cevap: 14. O kadar yaşlı mı 
görünüyorum? Şaka bir yana 
Fransız şairi Baudelaire’in Kötü
lük Çiçekleri adlı şiir kitabında 
şöyle bir nakarat vardır: “Sanki 
bin yıl yaşadım, o kadar hatıram 
var.” Amin Maalof da şuna ya
kın bir şey söyler: “Bir yazarın en 
büyükhazinesi çocukluğudur.”Bu 
anlamda benim yazdıklarım tü
müyle olmasa bile çok büyük bir 
kısmıyla yaşadıklarımdan devşi- 
rilmiştir zaten. Bilmem ki ayrıca 
hatıra yazmama ihtiyaç var mı? 
Pek sanmıyorum. Hayatın önce 
senaryosunu yazıp sonra yaşamı
yor yahut oynamıyorsunuz. Ben 
yaşarken şuna şahitlik ettim. 
Rabbim hep benimle beraberdi. 
Bazen zengin etti bazen fakir. 
Bazen güldürdü bazen ağlattı. 
Yedirdi, içirdi, rızıklandırdı. Ser
mayesiz tüccar yaptı beni. Hafif 
ve ağır imtihan etti. Sınadı, hep 
gördü ve gözetti. Gücümün üs
tünde bir teklifte bulunmadı hiç. 
Destekledi. İbret de verdi. Elim
de olm adan başıma gelenleri 
hayra yormaya çalıştım. Ve bana 
A llah’tan hep hayr geldiğini 
fark ettim. Buluştuğum şerrin ise 
kendimden kaynaklandığını he
men olmasa da zaman içerisinde 
iyi anladım. Bu sebepten ben 
Rabbimden razıyım. Dua edin O 
da benden razı olsun. ■
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H  < K  A  Y  E

ÖMER SEYFEDDİN’İN SON 
HİKAYELERİ VE 

YALNIZ EFE KİMLİĞİ

MUSTAFA MİYASOĞLU

O mer Seyfeddin (1884
1920) kısa süren haya
tında çok şey yaşamış 

ve bugün bile önemini koruyan 
pek çok eser ortaya koymuştur. 
ikinci M eşrutiyet’ten sonra, 
Genç Kalemler dergisinde ya
yınlanan “Yeni Lisan” adlı ma
kalesi ile katıldığı Milli Edebiyat 
hareketi çizgisindeki hikâyele
riyle dikkati çekmiştir. Yeni in
sanın ancak “yeni lisan” ile ifade 
edilebileceği görüşü, onu her 
türlü yabancılaşmaya karşı çık
maya yöneltmiştir. Tanzimat 
Osmanlıcılığına olduğu kadar 
Meşrutiyet kozmopolitliğine de 
karşı çıkarken, kısır çekişmele
rin uzağında bir yerlilik ve millî
lik vurgusuna öncelik vermiştir. 
Özellikle son on yıllık yazı haya
tında çağdaş Türk hikâyesinin 
dilini oluşturan hikâyeleri ya
nında, şiirleri, mensur şiirleri, 
makale ve gazete yazılarında da 
benzer görüşleri savunmuştur.

Genç Kalemler dergisi gibi 
ittihat Terakki’nin finanse ettiği 
Yeni Mecmua ve Büyük Mec
mua gibi dergilerde, Yarın ve 
Vakit gibi gazetelerde yazarken 
fikrî bağımsızlığını korumaya 
özen göstermiş, içinden çıktığı 
çevrenin hatalarını eleştirmek
ten de çekinmemiştir.

İkinci Meşrutiyet sonrasında 
gelişen ve Genç Kalemler dergi
sinde ilk kez ortaya atılan ve 
sonraki yıllarda geliştirilen Milli 
Edebiyat anlayışıyla eser veren 
yazarımız, 150 hikâye, 25 m en
sur şiir, bir kitaplık şiir, bazıları 
oynanmış tiyatro eserleri ve pek 
çok makale ile her biri yarım 
kalmış pek çok roman denemesi 
bırakmıştır. Her çevreden insa
nın kendisinden bir şeyler bul
duğu hikâyeleri, çağdaş nesir di
limizin oluşmasında temel taşı 
olmuştur.

15 yıllık yazı hayatı boyunca 
Türk siyasi hayatının çok önem
li dönüm noktalarına şahit ol
muş; İkinci Meşrutiyet’ten Mü
tareke yıllarına kadar Balkan 
Savaşı, Trablusgarb’ın İtalyanlar 
tarafından işgali, Birinci Dünya 
Savaşı ve Çanakkale gibi büyük 
olayların içinde görüşlerini oluş
turmuş, fikirlerini savunmuştur. 
Sosyal ve siyasal çatışmaların fi
kir hareketlerini etkilediği, bü
yük toprak kayıplarının aydınla
rımızın moralini çökerttiği bir 
dönemde, kültürel mirasımızın 
millî ve dinî tezâhürlerini tarih
lerden derlemeye, Anadolu insa
nının özündeki değerleri tarihî 
ve aktüel hikâyelerinde ortaya 
çıkarmaya çalıştı.

Onu önemli kılan, ufkunun 
genişliğiyle gözlem ve hayat tec
rübesinden yola çıkarak eserleri
ni yazması ve doğru görüşler üze
rinde ısrarla durmasıdır. Gerek 
hikâyeleri ve gerekse makalele
riyle hep bu milletin gençliği 
için vazgeçilmez olan değerleri 
anlatmış ve 40 yaşından sonra 
yazmayı düşündüğü büyük bir 
esere kendini hazırlamıştır. O 
yüzden de pek çok hikâyesini ye
niden ele almış, tefrika yazılarıy
la geliştirerek bir dizi hikâye ile 
pek çok roman denemesine gi
rişmiştir. Bunların seçilip ayık
lanması, son metinlerin öne çı
karılması gerekir. Bugüne kadar 
yayınlanan külliyatlarda her 
m etnin yayınlanması bence so
rumsuzluk.

Yaşadığı dönemde eski-yeni 
edebiyat tartışmalarına olduğu 
kadar politik konulara da yaşa
yan insanın hayatı, kullandığı 
dil ve benimsediği dinî değerler 
açısından yaklaşmıştır. Milliyet
çilik anlayışının çağın gerektir
diği ekonomik ve kültürel un
surlarla olduğu kadar millî kim
liği oluşturan tarihî, dinî, sosyal 
ve kültürel değerlerle bütünleş
mesine de önem vermiştir. O  ba
kımdan İttihatçıların beklediği 
tarafgirliklere girmemiş, gördüğü 
yanlış ve haksız uygulamaları 
eleştirm ekten çekinmemiştir. 
Bu yönü üzerinde yeterince du
rulmamış bir yazar.

Ömer Seyfeddin partizanlı
ğın doğuracağı her türlü fana
tizmden uzak kalmış ve doğru 
bildiği görüşleri herkese rağmen 
söylemeye, hikâyelerinde ve ma
kalelerinde anlatmaya çalışmış
tır. Bu yönüyle de çağdaş bağım
sız sanatçı tavrının ilk güzel ör
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YALNIZ EFE KİMLİĞİ / MİYASOĞLU

Zaptiyeler tarafından sıkıştınidığı gün, onlara zarar vermemek için, 
bir uçurum başında “sır’ olur.

neğini vermiştir. O nun eserleri 
okunduğunda O sm anlı’dan 
C um huriyet’e geçişin dönüm 
noktalarını tanımak, bir büyük 
devletin yıkıldığı günlerde yaşa
nan acıları ve yeni bir devlet ku
racak olan toplumun dinamikle
rini görmek mümkün. O nun 
umudu yanında yakıcı tespitleri 
bu toplumun gerçekleridir. Yü
zeysel batılılaşma döneminin ilk 
köklü eleştirisini de yine onun 
eserlerinde görebiliriz. Eleştirel 
mizaha üslubunda çok yer veren 
Ömer Seyfeddin’in hikâyeleriyle 
Efruz Bey dizisi yeterince okunsa 
ve hangi şartlarda yazıldığı bilin- 
seydi, ülkemizde kimlik kaybı
nın önleneceği ve bu toplumun 
askeri darbelerden uzak kalacağı 
söylenebilir.

Yalnız Efe ve 
Yarım Kalan Romanları

15 yıl süren yazı hayatında kimi 
zaman arkadaşlarıyla birlikte ha
reket ettiği görülse de Ömer 
Seyfeddin her zaman bir “yalnız 
efe” tavrını sürdürmüştür. Sağlı
ğında yayınlanan son şiirinin 
son iki mısraında, “Yıllar var ki 
flu gölgem /  Yanımda arkadaşım” 
diyen hikâyecimiz, hayatının 
son yıllarında hep büyük bir ro
mana hazırlanır. Bu maksatla 
Ashab-ı Kehfimiz, Efruz Bey gibi 
roman adını verdiği kitaplar ya
yınladığı gibi, Foya ve Sultanlı
ğın Sonu gibi yarım kalan, hatta 
Ararken gibi hiç başlamadığı ro
man tasarıları da geliştirmiştir. 
Özellikle esaret günlerini anla
tan Balkan Harbi Günlüğü ile 
bugün ancak bazı bölümleri bu
lunabilen anı defterlerini yazma
ya ve yaşadıklarına tanıklığa te
şebbüsü önemli.

Maddi refaha ulaşmak için

arkadaşlarının sahip olduğu ikti
darın nim etlerinden faydalan- 
maktansa, kendi kazandıklarıyla 
yaşamaya özen gösteren yazarı
mız, çok sevilen eserlerinden 
olan And adlı hikâyesinde orta
ya koyduğu fedakârlık duygusu
nu, sanki kendisi için hayat düs
turu yapmış gibidir. Zengin ol
mak için her türlü yolu mubah 
görmek yerine kalemiyle geçin
meyi seçen ve bir yandan da lise
lerde öğretmenlik yapmaya çalı
şan Ömer Seyfeddin’in sevdikle
ri için fedakârlık yapmak gerek
tiği fikrini vurgulayan pek çok 
hikâyesi var. Özellikle Primo 
Türk Çocuğu, Teke Tek ve Bir 
Çocuk Aleko ile Yalnız Efe adlı 
hikâyelerinde bu görüşü bütün 
açıklığıyla ve çeşitli çevrelerden 
seçtiği çocuk veya genç yaştaki 
insanlarla anlattığı görülür.

Yalnız Efe’yi önce kısa bir h i
kâye, sonra da geliştirerek bir ro

man biçiminde düşünmesi, 
Ömer Seyfeddin’in konuya ne 
kadar önem verdiğini gösterir. 
Dede Korkut’taki güçlü kuvvetli 
savaşçı genç kızları hatırlatan 
Kezban, babasının öldürülmesiy
le sonuçlanan bir dizi haksızlık
tan sonra, babasının vasiyeti gi
bi telâkki ettiği bir şekilde dağa 
çıkar ve erkek kıyafeti giyerek 
Yalnız Efe kimliğiyle haksızlıkla
rı önlemeye, zalimleri cezalan
dırmaya başlar. Ege bölgesinde 
bir efsane haline gelen Yalnız 
Efe, sadece babasının değil, bü
tün mazlumların intikamını alır 
ve zaptiyeler tarafından sıkıştı- 
rıldığı bir gün, onlara zarar ver
memek için, bir uçurum başında 
“sır” olur. Bazı geceler o tepeye 
nur indiğini görürüler...

Savaş ortamında yabancılar
dan millî şuur öğrenen küçük 
çocuklar olarak Primo Türk Ço- 
cuğu’nun Selanik’in Yunan tara
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HİKAYE

fından işgali ve Bir Çocuk Ale- 
ko’nun da Çanakkale Savaşı sı
rasında gösterdikleri hayatını fe
da etme seviyesindeki duyarlı
lıkları son derece önemli. Haya
tını hiçe sayacak kadar fedakâr
lık eden küçük çocuklar unutu
lur gibi değil. Bunların Yeni 
Kahramanlar oluşları kadar Eski 
Kahramanlar da gençliğe umut 
verir. Özellikle savaş ortamında 
harb vurguncusu tavrıyla bencil
lik yapan ittihatçılar da Ömer 
Seyfeddin’in eleştirilerinden 
kendilerini kurtaramazlar.

M ahcupluk İm tihanı ve 
Kaybolan Oyunları

Memlekete Mektup adlı hikâye
sinde, İstanbul’da gördüğü hak
sızlıklara tahammül edemeyen 
Anadolu insanının memleketin
deki arkadaşına yazdığı mektup 
yanında, harp zenginlerinin fo
yasını ortaya koymaya çalışan 
yarım kalmış Foya adlı romanı 
da oldukça önemli bir tavır orta
ya koyar. Zor durumlarda Devle
tin Menfaati Uğruna pek çok tu
haflığı göze alanların yanında, 
harp yıllarında namus bakımın
dan Uçurumun Kenarında dola
şan genç kızlarımızın tutkularını 
ve süslü giyinmek adına göze al
dıkları tehlikeleri anlatm akta
dır.

Savaş yıllarında vurguncu
lukla zengin olanları eleştiren 
hikâyeleri kadar gençleri yürek
lendirmek maksadıyla yazıp ya
yınladığı Eski Kahramanlar’dan 
Büyücü ne kadar ilgi çekici ise, 
Yeni Kahramanlar dizisinden 
Aleko’nun hikâyesi de o kadar 
ilgi çekicidir. O  bakımdan Kah
ramanlar dizisinde yayınladığı 
hikâyelerin her biri millî şuurun 
ifadesidir. Bunlarla, Şehir Tiyat

rosu’nda sahnelenen Mahcupluk 
İmtihanı adlı tek perdelik oyunu 
bir arada okunduğunda, Yalnız 
Efe adının yarım kalan deneme
sinden çok Ömer Seyfeddin’e 
yakışan bir ad olduğu görülür. 
Haksız kazanç peşinde olanların 
sorumsuzlukları para harcarken 
de aynen görülür; Ömer Seyfed- 
din bunların her bakımdan şuur
suzluğunu vurgulamaya çalışır.
O yüzden bugün de bu kimlik bi
zim için son derece önemlidir.

Mahcupluk İmtihanı adlı tek 
perdelik oyununda Hayranzâde 
adlı harp zengini, kızı yaşındaki 
kâtibesinin gönlünü kazanabil
mek için her türlü rezilliği göze 
alır ve genç kıza yardımcı olarak 
işe alacağı erkeğin mahcup deli
kanlılardan seçilmesini ister. Bu 
konuda uşak sıfatıyla yanında 
bulunan eski kalemdeki amiri
nin de yardımlarını almaya çalı
şır ve genç kızın dostu tarafın
dan aldatılır. Tek taraflı gönül 
macerası yüzünden maddî ve 
manevî tazminata razı olan harp 
zengininin düştüğü rezillik ol
dukça önemli ve anlamlıdır.

Harp zenginleriyle alay eden 
Mahcupluk İmtihanı adlı oyu
nundan başka piyesler de yazmış 
ve oynanmıştır. Ölümüne yakın 
bir zamanda İhtiyar Olsam Da 
adıyla da Şehir Tiyatroları re
pertuarına alınan bu oyun kadar 
Nasreddin Hoca (1910-11) 
adıyla manzum oyunu da oynan
mış ve sevilmiştir. O  devrin 
meşhur şahsiyetlerini ve olayla
rını sergileyen ve ancak bir gece 
oynanabilen bu eserin m etni 
maalesef elde yoktur. Hoca’nın 
fıkralarındaki esprisini, yaşadığı 
dönemin aktüel olaylarıyla şah
siyetlerine uyarladığı söylenen 
oyun gerçekten ilginç. Bu met
nin bulunup ortaya çıkarılması,

edebiyatımız için bir kazanç ola
caktır.

Halide Edib’in Maske ve 
Ruh adlı piyesi ile AzerbaycanlI 
Anar’ın Nasreddin Hoca adlı ro
man denemesinin de benzer bir 
şekilde, aktüel konulara Nasred- 
din Hoca perspektifinden yak
laşmaya çalışmaları, Ömer Sey- 
feddin’in öncülüğünü vurgular 
niteliktedir. Nasreddin Ho- 
ca’dan yola çıkan eserlerin öne
mini ilk farkeden o olmuştur.

Ayrıca bugün elde metni bu
lunmayan Canlar ve Patlıcanlar, 
Katil Kim (Balkon adlı hikâye
sindeki gizli evliliğin doğurduğu 
facia) ve Telgraf gibi oyunlar ya
zarak arkadaş topluluklarında 
canlandırarak okuyan Ömer 
Seyfeddin’in o dönemde oyun 
yazan pek çok yazardan daha iyi 
bir tiyatro dili yakaladığı ele ge
çen tiyatro eserlerinden anlaşıl
maktadır.

Böylesine çok ve çeşitli dalda 
eser vererek genç yaşta hayata 
veda eden Ömer Seyfeddin’in 
eserleri filme alındığı kadar ti
yatroda sahneye konamamıştır. 
Bu da tiyatro adamlarımızın mil
lî kültürümüzün en önemli söz
cülerinden birine vefasızlığı sa
yılsa yeridir.

Ömer Seyfeddin’in eserlerini 
yeniden ve aslına uygun bir ya
yınla ortaya çıkarırken, bu tür
den gerçeklerin bilinmesi ve ona 
yeni dikkatlerin yönelmesinin 
önemli olduğu kadar, benzer ta
vırların hatırlanmasını umuyo
ruz. Ömer Seyfeddin, gerçekten 
rahmetle anılacak öncü şahsi
yetlerimizden biridir. N ecati 
M ert’in onunla ilgili monografi
sinin de Tahir Alangu’dan sonra 
yapılmış ilk ciddi çalışma oldu
ğunu belirtmekte fayda var. ■
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Bu başlık, Türkiye Yazar
lar Birliği’nce Strasbo- 
urg’da düzenlenen Türk- 

çenin Uluslar arası Şiir Şöleni 
çerçevesinde yapılan “atölye ça
lışm alarındaki tartışma konula
rından biriydi. Türkiye’den ve 
Türk Cumhuriyetlerinden on
dan fazla şairin katıldığı toplan
tıda konu enine boyuna tartışıl
dı. Mevzu şiirimizin önemli 
problemlerinden biriyle alakalı 
olduğu için, tartışma atölye dı
şında da sürdü.

Bahis konusu toplantıda arz 
ettiğim görüşleri sizlerle de pay
laşmanın faydalı olacağını düşü
nüyorum.

Şairin ve şiirin bir görevi var 
mıdır? Eskimeyen bu çetin soru
ya büyük bir çoğunluk gibi, vere
ceğim cevap “evet”tir. Her şeyin 
bir varlık sebebi olduğu gibi şi
irin de bir varlık sebebi olmalı
dır. Bu sebep, onu ister istemez 
görev sahibi kılar.

Misyonu olmamak, hiçbir işe 
yaramamak demektir. Böyle bir 
şeyi üretmenin de hiçbir anlamı 
yoktur.

Sorun, kanaatime göre şa
irin/ şiirin bir misyonunun olup 
olmaması değildir. Sorun, doğal 
bir şekilde var olan misyonun 
mahiyetidir.

Misyonu, ideolojilerin, 
inançların ya da herhangi bir 
görüşün benimsetilme aracı ola
rak algılayanlar ve bunu şiire 
yüklemek isteyenler az değil. Ne 
yazık ki bu anlayış, şiire halel ge
tirmektedir.

Geçmişte, özellikle 70’li yıl
larda, kendilerine “toplumcu / 
sosyal gerçekçi” diyenler ya da

ŞİİRE GÖREV BİÇMEK 
ŞAİRİN VE ŞİİRİN 

BİR MİSYONU VAR MIDIR?

A. VAHAP AKBAŞ

kendilerini milliyetçi, Müslüman 
veya başka şekilde tanımlayan 
birçok şair bu yolu denemiştir.

Oysa “bildiri”ye ya da “va- 
az”a dönüşen şiir, bir süre sonra 
kendiliğinden ölüyor. Geçmişte 
kalabalıkları coşturmuş, alkış
lanmış birçok şairin / şiirin şim
di edebiyat mezarlığında yattığı
nı görmemek mümkün değil. En 
fanatik hayranlarının bile bugün 
Nazım Hikmet’in ideolojik şiir
lerini cesaretle savunabildikleri- 
ni sanmıyorum. Hâlâ onu ide
olojik bir lokomotif olarak kul
lanmak isteyen bir azınlığı say
mazsak; o, şimdi dili maharetle 
kullandığı ve insanı evrensel bo
yutlarıyla ele aldığı şiirleriyle ya
şıyor. Geçmişte ideolojik tavrın
dan dolayı ona uzak duranlar bi
le bugün onun “şiirliği tartışıl
maz” mısralarmın hakkını ver
mektedirler.

Demek ki şiir, bir 
ideolojiyi benimsetip 
yaymak, bir fikri 
savunmak için 
uygun bir tür de
ğildir. Bunun için 
daha elverişli araç
lar vardır.

Tabii ki bura
dan, “Fikir şiirden büsbü

tün uzak tutulmalıdır.” gibi bir 
anlam çıkarmamak gerekir. Şiiri 
şiir yapan iç ve dış unsurlar var
dır. Bunlara zarar vermeden, 
“meyvedeki tat ve besleyicilik” 
gibi fikirle estetik ölçülü bir şe
kilde harmanlanarak şiire değer 
kazandırılabilir.

Bu noktada, dikkat edilmesi 
gereken başka bir hususun da ol
duğunu düşünüyorum. Ham fik
ri, estetik giydirilmemiş fikri şi
ire sokmaktan imtina ederken, 
şiiri anlamsızlığın sınırına da
yandırmak da şiir için tehlikeli
dir. Ifrat-tefrit meselesi... N ite
kim ikinci yenicilere yönelik en 
ciddi eleştirilerden birinin bu 
bapta olduğu unutulmamalıdır.
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ŞİİR

Ş iirin  en ö ne m li m isyonu  insa nd a  b ir g ü z e llik  h iss i, b ir e s te tik  haz uyand ırm as ıd ır.

1940’lardan itibaren “anlam 
tartışmalarının eskidiği” (Ataç -  
S. Eyüpoğlu) söylenmekle bera
ber, konu hâlâ zaman zaman bir 
sorun olarak önümüze çıkmakta
dır. A taç’ın 40’lı yıllarda yaptığı 
bir konuşmada “Şiirde m ana 
aramanın bir garabeti yoktur.” 
dediğini okumuştum. Ancak bu, 
şiirin sembolik diline, yapısına, 
edasına aykırı düşmeyen, onu ze
delemeyen bir anlam olmalıdır. 
Çoğu zaman kelimeleri aşan bir 
a n la m .

Şiirin en önemli misyonu 
kendisi olmasıdır. Dilin kanat 
sesine dönüşmesi, gönlün gökle
rinde uçabilir olmasıdır. insan 
ruhunu kışkırtması, onda bir gü
zellik hissi, bir estetik haz uyan
dırmasıdır. Bu görevleri yerine 
getirecek kıvama gelmiş bir şiir
de fikrin de bulunması eskilerin 
tabiriyle “nurun ala nur” olur. 
Yahya Kemal’in ilginç bir şiir ta
rifi vardır. “Şiir, düşünceyi duy
gu haline getirinceye kadar yo
ğurmaktır.” der. Şiirlerindeki 
güzelliğin sırrı belki buradadır.

Necip Fazıl’ın “Dua” şiirine 
bu nokta-i nazardan bakalım:

Bıçak soksan gölgeme,
Sıcacık kanım damlar.
Gir de bir bak ülkeme:
Başsız başsız ad a m la r .

Ağlayın, su yükselsin!
Belki kurtulur gemi.
Anne, seccaden gelsin;
Bize dua et, emi!

Üstad’ın bu şiiri sosyal m uh
tevalıdır. Ülkenin içinde bulun
duğu durumdan ve onu yöneten
lerden dolayı muzdariptir şair. 
Seccade, dua gibi dinî ifadeler 
de var. Her mısra fikirle örül
müş. Ancak metni şiir yapan bu 
fikirler değildir. Üstad, bu fikir
lerini başka eserlerinde de dile 
getirmiştir. Metni, şiir yapan, 
kelimelerin yan yana getirilişiyle 
oluşturulan ahenktir, özgün im
gelerdir, metindeki insicamdır, 
yoğunlaşm adır. Üstad, fikri öy
le maharetle yoğurmuş ki elma
nın içindeki vitamin gibi gizle
miş mısralar arasında.

Şiir, eni konu bir dil olayıdır. 
Şairin görevi, dağınık, başıboş 
sözleri ehlileştirmek, onlardan 
güzel ve evrensel bir değer oluş

turmaktır; ana dilini yaşatmak, 
yaşatırken haddeden geçirmek ve 
yükseltmektir. Yoksa büyük ha
kikatleri anlatmak, halkın vicda
nı olmak, insanları yola getirmek 
adına sanatı öldüren unsurların 
mikrofonu olmak değildir.

Kanımca gerçek şiir yalnız 
kendi emrindedir. Şairini bile 
kendi cazibe alanı içine, kendi 
nizamına çeker.

Ve gerçek şair, ipek böceği gi
bi kozasını örerken, ondan kim
lerin ne şekilde faydalanacağını 
düşünmez. Ne ideolojilerin emri
ne girer ne de Tanpınar’ın işaret 
ettiği gibi “takvimin emri”ne.

Aslında şairin bu yaptıkları
nın ya da yapacaklarının içinde 
bir davet de gizlidir. Fuzulî’nin 
deyişiyle “zeban-ı hal ile” yapılan 
bir davettir bu. Esasında her şair, 
başkalarını da dil bayrağını dikti
ği his ve fikir zirvelerine çağırır. 
Bunu başarmanın yolu hiç şüphe
siz, şiire içirilen cazibe olmalıdır.

Başka düşünce dünyalarına 
ve bu arada şiire, şaire de ulaş
manın yollarını göstermek ise 
başka türlerin belki başka kişi ve 
kurumların görevi olmalıdır. ■
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ZAMANA YOLCULUK

NACİ CEPE

ZAMAN, insan içindir. Bu
raya aittir. Dünya ile ilgilidir. 
Modern insan zamanın farklılı
ğının farkında bile değildir. Za
man kozmosda sürece bağlı geçi
ci bir yolculuktur. Zaman fani 
olana aittir. Zaman, insana ait 
ve onunla tükenen bir kavram
dır. En büyük tüketici müşterisi 
insan.

Zaman; yaşadığımız evrende 
bir iman için tefekkür, bir inanç 
için amaç olarak kullanıldığında 
değerlidir.

M odern insan hazlarının 
sarhoşluğundan, taleplerinin 
çokluğundan zamanı anlamlan- 
dıramadan yitirdiğinin farkında 
olamaz. Modern insan, yaşadığı 
mekanda bulunan benzine bir 
kibrit çakarak kendi ile beraber 
zamanı da infilak ettirir. Hiç dü
şünülmeden çakılan bir kibrit, 
yanan ateş, hayatı, hayatları kül 
etmektedir. Zaman, kullanması
nı, değerlendirmesini bilenler 
için önemlidir. Heba eden, boşa 
geçirenler için ciddi bir kayıptır.

Hayat, zamana ayarlıdır, za
manla birlikte tükenir. Nasıl ki 
hayat için “Bir su gibi akıp git
ti.” deniyorsa zaman için de bu 
böyledir. Akıp giden su, üzerin
de, kim bilir neler götürür, neler 
kaybettirir ve neler kazandırır. 
Zaman içinde yaşayan insan bir 
numaralı tüketicidir. A ncak za
man ile beraber olunca, onun da 
kendine ait mekanları vardır.

Zamanın, öyle mekanları 
vardır ki sekülerliği tercihleyen- 
lerin hızlı yaşaması hazlara en- 
dekslenmiştir. Yolcularının ba
kışlarını şaşırtan, gözleri hipnoz 
eden, aklı dumura uğratan, ruhu

kuşatan, bir trans ile ayin mec
lislerine taşır. insan, şaşkın baka 
kalmıştır. Bu mekanda mega 
hazla, sınırsız isteklerini, yüksek 
taleplerinin sarmalında gördük
lerini arzulamaktadır. içinde 
vandal dürtüler uyanmıştır. He- 
va ve hevesler haz ile rabıta kur
muştur. Hiç bitmeyecek bir rüya 
alemine yolculuğa çıkar. Bu 
alemde neler var neler; zamanı 
kirleten ve eriten neler! Kont
rolsüz gidişle sınır tanımaz istek
ler, gerçekleri görmeye engeldir. 
Burada insan, zamanın meka- 
nındakileri almaya, sahiplenme
ye çok istekli ve ısrarlıdır. A n 
cak mekandakileri vermeye za
man engeldir. insan şaşkındır 
ama gördüklerini şevkle iste
mektedir. Sahip olmak benliği
ni yakıp yıkmaktadır. Kavuşmak 
için neler vermez ki onlara! Şuh 
bir istek, garip bir heyecan, al
malıyım diyen bir dürtü ve gere
kirse ödün vermeliyim duygusu 
tahrik dozu yüksek çıldırtıcı bir 
arzu ile kavuşmalıyım diye onu 
zorlamaktadır.

M odern insan, görsel ve işit
sel araçların dünyasında bir ya
nılsama, bir imge alemi ile önce 
bilinçsel, sonra yaşamdan uzak
laştıracak derecede budanacak

ve buharlaşacak tuzaklar ile kar
şı karşıyadır.

Her tür büyü ve sihri barın- 
dırıcı, keyif verici, zamanı örse
leyen bir cam kutu, sermaye im
paratorlarının ve siyasal güçle
rin elinde manipülatif araç ola
rak kullanıldığı gibi tarih içinde 
rol almış sözlü kültürün ege
menliğini elinden alarak mo
dern zamandaki teknolojik ver
siyonuyla imaj bulup edebi, sa
natsal başat retorikle karşımızda 
bulunmamaktadır.

Görsel ve işitsel enformatik 
inisiyatifiyle uyuşturan, yönlen
diren, büyü ve sihriyle içine 
alan, sözü ve muhabbeti rafa 
kaldıran, düşündürtmeyen, za
m anın en büyük müttefiki olan 
ve “A ptal Kutusu” diye isimlen
dirilmiş bu aygıt zamanını eğle
nerek heba edeceklerin en pa
halı eğlendirme kaybıdır.

Kur’ân’da zamana ait mutlak 
yemin vardır. Niçin? Elbette za
m anın ne kadar değerli oluşunu 
vurgulayarak, “bunun öneminin 
FARKINDA OL” diye insanın 
dikkatini çekmektedir.

Yine zamanın anlattığımız 
mekanına dönecek olursak: in
sanın gördüklerine sahip olma 
ve kavuşma isteği öylesine tah
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DEĞİNİ

Z a m an  insana  a it ve  o nu n la  tü ke ne n  b ir kavram dır.
rip gücü yüksek bir dozdadır ki 
bu yakıcı arzuyu alışkanlık hali
ne getirmiştir. Müptela olun
muştur. Uzanıp varılmak iste
nen hedef zamanın bu mekanı
nın arzularını da yerleşik düzen 
haline getirmiştir. Bu yerleşik 
düzene bir başka profilden ba
kıldığında neler vardır ki insan 
bunları görmeyi kaçırabilmekte- 
dir. Aldatma, desise, oyun, ent
rika ve yalanların imalatının ya
pıldığı hedonist ve nüdistliğin 
her tür libidinal teşhirciliğin ve 
keyif üretim fabrikalarının varlı
ğı ile parolası tükettirmek olan 
bu merkezler insanın zamanını

çaldığı gibi düşünmeyi unuttu
ran zihinsel bunalımlara, zihin
sel melekeleri hadım etmeye ve 
sonuçta zihinsel travmalara gö
türebilmektedir.

Zamanın bu tür mekanları 
aslında zaman çalma ve yeme 
engellerinden başka bir şey de
ğildir. Zaman ile zamanın bir 
mekanına yaptığımız bu yolcu
luğumuza kestirdiğimiz bu bilet 
bizi ESFEL-İ SAFİLİN’de ko- 
naklattırmış, gerçek ve baki ka
ranlığa istikametlendirmiştir.

Zamanın bir başka meka
nında yolculuğumuzu sürdürdü
ğümüzde, insanın içinde var

olan ve fıtratıyla da ilgili iyilik 
dürtülerinin görüntü verdiği im
kanları ile görünen mekanına 
baktığımızda erdemliliği, derin 
ahlak bilincinin, gerçek özgür
lüğün, adaletin, adil olmanın, 
helalin, ibadetin, kulluğun, sa- 
lihliği salaha ve felaha taşıyan 
eşgüdümle senkronize olmuş 
harmonik hasletlerin mecmu ol
duğu m ekandır burası. Başta 
bencilliği, egoistliği, aşırı birey
selliği yerle yeksan etmiş, iyi in
san olmanın ötelerinde aynı za
manda adil insan olmanın mu
habbetine ve kardeşliğine arzu 
eden hayatı ve zamanı heba et
meyenlerin bir başka mekansal 
evrenidir burası.

Temennimiz zamanın bu 
güzel mekanını burada ve şimdi
ye ait modern mekanında göre
bilmek ve yaşayabilmek arzusu 
istikametindeki taleplerin ço
ğalmasıdır. Baki olan ve hayırlı 
sona yapılacak yolculuğa kestir
diğimiz bu bilet ise AHSEN-I 
TAKVİM ’de konaklattırıp bir 
mola vermiştir. Yolumuzun yö
nü sonsuz gerçekliğin ve bakili- 
ğin var olduğu ve zamanın kul
lanılmadığı AYDINLIK ALE
MİNE istikametlenmiştir.

Yapılan bu zaman yolculu
ğunun SIRAT-I M ÜSTA- 
KÎM’de, bir istikrar düzleminde, 
özlemle, sonsuzluğun hicretinde 
daim olması dileğiyle...

“Asra yemin olsun ki, ger
çekten insan ziyan içindedir; 
ancak iman edip salih ameller 
işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler ve birbirlerine 
sabrı tavsiye edenler müstes
na. ” ■
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K  < T  A  P

Y azılarında herkese hitap et
mediğini ısrarla vurgula
yan bir yazar Dücane Cün- 

dioğlu. Buraya bir mim koymakta 
fayda var. Çünkü “herkesleşmek”, 
herkese hitap etmek çağın temel 
zaaflarından biri. Henry Ford’un 
yirminci asrın başında başımıza 
musallat ettiği seri üretim belası 
yayıldı, yayıldı ve yayıncılığın do
layısıyla yazı hayatımızın alt-üst 
olmasına sebep oldu. Herkese hi
tap eden “felsefe”, herkese hitap 
eden “ilahiyat”, herkese hitap 
eden “edebiyat” imal edildi sözge
limi. Nevzuhur bir herkesleşme ve 
herkese hitap etme marazı bizi 
içinden çıkılmaz bir hiç kimseleş- 
tirme ve hiç kimseye ulaşamama 
belasına maruz bıraktı. Sonuç iti
bariyle “SÖZ” yerini “laf”a bırak
tı. Cündioğlu kurduğu her cümle
nin “la f  olmaması için hassasiyet 
gösteren bir yazar. Dolayısıyla her
kese hitap etmemesi kadar da ta
bii bir şey olamaz.

Gelelim “Keşf-i Kadîm”e.
“imam Gazâlî’ye Dair” alt başlığı
nı taşıyor kitap. Kitabın omurgası
nı Dücane Cündioğlu’nun İmam 
Gazâlî’ye ilişkin düşünceleri oluş
turuyor zira. “Niçin İmam Gazâ- 
lî?” sorusunu yanıtlamak için ki
tapta bu sorunun başlık olarak yer 
aldığı bölüme göz atmakta fayda 
var. Yazı “Niçin Gazâlî” sorusuyla 
başlayıp “Niçin İstanbul” sorusuy
la nihayetleniyor. Esasen İmam 
Gazâlî’den İstanbul’a ulaşan bu 
perspektif sayın Cündioğlu’nun 
yıllardır yazılarında savunageldiği 
vizyonun bir parçası. Cündioğlu, 
“Ben Hakikatim” demesi unuttu
rulan “bu toprakların çocukla
r ın a  İmam Gazâlî’yi anlatıyor. 
Çünkü “İmam Gazâlî isminden 
rahatsız olanlara iyi bakınız, göre
ceksiniz ki onlar muhakkak ya “bu 
toprakların çocuklarına İstanbul’u 
unutturmaya çalışanlar” ya da “ls-

“KEŞF-İ KADIM”DEN 
ÖĞRENDİKLERİM

SUVAÎ KEMAL YAZGIÇ

lam dünyasına İstanbul’dan bak
mayı reddedenler” arasında yer 
alıyorlardır. Çünkü sorun Gazâlî 
değil, sorun İstanbul.” diyerek me
selenin asıl nirengi noktasını teş
his ediyor. Bu nirengi noktası tari
himizin hakkında nice şartlanmış- 
lıklarla malûl olduğumuz bir dö
nemine ışık tutacak ve kayıp hal
kanın esasen kaybolmadığını sa
dece at gözlüklerimiz sebebiyle gö
zümüzden ve gönlümüzden ırak 
tutulduğunu bize gösterecek. Ni
tekim Cündioğlu, Nasr’ı eleştirir
ken “gözden ve gönülden ırak tu
tulanı” da ne güzel ifade ediyor: 
“İslam düşüncesinin sona erdiği 
iddia edilen XII. Asırdan sonra bu 
gövde iki dal filiz verdi; biri doğu
ya (İran’a) diğeri ise batıya (Mağ- 
rib’e) doğru. Peki gövde ne oldu, 
bu arada ilim geleneğimizin ana 
gövdesine ne oldu? Koca bir sü
kût!”

İşte böyle.
“Keşf-î Kadîm” adlı kitap daha 

verildiği tarihte “batıl” olan eski
miş ‘cedid’ cevaplara hiç eskime
yecek kadim yeni sorular sorarak 
onların saklanan iç yüzlerini ifşa 
ediyor. Diğer bütün kitaplarında 
yaptığı gibi.

Dücane Cündioğlu’nun kale
me aldığı bir kitabı okumak işte 
böylesi bir macera. “Herkese” tav
siye etmiyorum. Çünkü bu yazara 
ve yazdıklarına saygısızlık olur. 
Ölü doğmuş “nevzuhur”a iltifat

etmeyenler ise “Keşf-î 
K a d î m ” i n  
kıymetini ve 
kend i l e r i ne  
yükl edi kl er i  
görevi zaten bi
liyorlar.

Ne diyor sa
yın Dücane Cün
dioğlu Gelenek 
Yaymları’ndan çı
kan yeni kitabı 
“Keşf-î Kadîm”de:
“Kadîm olanı keşfetmek, yeni ola
nı ortaya koymaktan belki daha 
güç ve fakat hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın ki çok daha asil bir çaba
dır! Tarih, bugüne değin, kadîm 
olanı keşfetmek için çaba sarfet- 
meyen hiçbir toplumun yeni bir 
şey ortaya koyabildiğine tanıklık 
etmedi. İşte zaten bu yüzden bu 
toprakların çocuklarının öncelikli 
görevi vaz’ı cedid değil, keşf-î kadim 
olmalıdır!”

Peki bütün bunlar ne zaman 
olacak? İnsanlar bunca yıldır vaz’ı 
cedidin getirdiği kolay şöhretle 
sarhoşken keşf-î kadim’in zorlu yo
kuşunu tırmanmaya nasıl talip 
olacaklar? Bunlar elbette çok 
önemli sorular. Ancak bu sorular 
da zannedildiği kadar içinden çı
kılmaz değil. Ne zaman mantık 
bilmeyenin ilminin de güvenilmez 
olduğunu yeniden keşfedeceğiz, 
işte o zaman “Keşf-î Kadîm” başla
yacak. ■
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Y A N S  İ M A L A R

YENİ KAMUSAL ALAN 
ÇANAKKALE Mİ?

E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ L U

G eçtiğimiz ay mini gün
demlerden biri de Ça
nakkale üzerine yaşan

dı. Bazı gazeteler, Çanakkaleye 
dindar kesimin son yıllarda akın 
ettiğini ve bunlara buralardaki 
bazı kişilerce gerçekle ilgisi olma
yan hurafelerin anlatıldığını id
dia ettiler. Ancak kullanılan dil 
ve haberlerde verilen resimlere 
bakınca hurafeden kastedilenin 
İslam olduğu anlaşılmaktadır. 
Peki İslam Çanakkale savaşında 
etkili olmuş mudur, yoksa anlatı
lanların gerçekle ilgisi yok mu
dur. Bunun için savaş öncesine 
dönelim ve iki tarafın durumunu 
kısaca görelim:

itilaf güçleri zaferlerinden o 
derece emindirler ki Ingiliz hü
kümetinin Akdeniz’deki filo ko
mutanı Amiral Korden savaş baş
ladıktan sonra 2 Mart 1915 tari
hinde Londra’ya çektiği telgrafta 
, şunları söylemektedir.: “Hava
lar müsait gittiği takdirde iki haf
ta sonra İstanbul’da olabileceği
mizi ümit ediyorum.”

Hatta Marmara denizine ön
ce hangi ülkenin donanmasının 
gireceği dahi tartışma konusu ol
muştu ve Fransız donanmasının 
amirali “...Benim başkomutan
lıktan isteğim şudur; Marmara 
denizine ilk girişin şerefi Fransız

filosuna bırakılmalıdır” diyecek 
kadar zaferden emindir.

Ingilizler İstanbul’a girdikleri 
zaman kullanacakları kağıt para
lar basamadıkları için 10 şilinlik 
kağıt paralarının üstüne Osman
lıca 60 gümüş kuruş yazdırmışlar
dı. Istanbula girince askerlerin 
harcamaları için.

Azınlıklar İstanbul’da Ingiliz 
donanmasını karşılama komitesi 
bile kurmuşlardı. Ayrıca Beyoğ- 
lunda gelecek işgal ordusunu da
ha rahat seyredebilmek maksa
dıyla binaların pencereleri kira
lanıyordu.

SundayTımes gazetesinin bo
ğazdan geçişi izlemek üzere ge- 
lenYayın Müdürü E.Ashmead 
Barlette ise şöyle yazıyordu “...ilk 
Ingiliz savaş gemisi Boğazdan 
geçtiği anda Avrupada Türk dev
letinden iz kalmayacaktır... Diğer 
savaş meydanlarından alınıp bu
raya yığılannn gemiler, sanki bir 
tek amaç için, belkide hırıstiyan- 
lık aleminin Türklere karşı yapa
bileceği son haçlı seferi içindir”

Evet bir tarafta kendinden 
emin Ingiltere, Fransa ve mütte
fikleri. Diğer tarafta çöküş yaşa
yan ve yokluklar içinde çırpınan 
Osmanlı. Bu yokluğa bir Alman 
subayının tanıklığını okuyalım: 
“Ö n saflara 100 senelik havan

topları getirtmişlerdi.” Siper ha
vanları olarak kullanılıyordu. 
Halbuki bu topların düşmandan 
çok bize zararı dokundu.Çünkü 
bunlardan çıkan kalın ve beyaz 
duman bütün düşman ateşini 
üzerimize çekiyordu.

Aynı yokluk askerin giysileri 
ve istihkamlar içinde geçerli idi. 
Alman subayının hatıralarından 
devam edelim: “Yokluk her taraf
ta kendini hissettiriyordu. Elde, 
tel engeli yapacak dikenli tel, sı
ğınak yapacak kereste yoktu. Bu 
nedenle yıkılan evlerden veya 
terk edilen köylerdeki evlerden 
sağlanan kerestelerle sığınak ya
pılıyor, bahçe çitlerinden sağla
nan tellerle tel engelleri yapılma
ya uğraşılıyordu. Eldeki tahkimat 
malzemesi de yeterli olmadığın
dan köylülerden veya dükkanlar
dan sağlanan kazma ve kürekler 
kullanılıyordu... Birliklerin bü
yük bölümü kaputsuzdu. Özellik
le ayakkabı yokluğu duyuluyor
du. Dayanıklı ayakkabı azdı. Era
tın çoğu çarık giyiyordu. Bir bö
lümü ise daha perişandı. Yalın 
ayak yürüyenler vardı. Çamaşır 
durumu iyi değildi. Er, yırtık ve 
acınacak durumdaki giysisini ça
maşırsız giymek zorunda kalmış
tı.”

Hatta askerler kum torbası 
için gönderilen çuvalları keserek 
giyecek yapmak zorunda bile ka
lıyorlardı.

Bu aradaki muazzam farka 
dikkat çeken Liman Von San- 
ders bile “Askerlik ilminin icabı 
ve son sözü olarak, eğer düşman 
denizden taarruz etse boğazı aşa
cağını, karaya asker çıkartarak 
toprak üzerinde ilerleyişine de
vam ederse Istanbula erişeceğini
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YANSIMALAR /KAYRAMOZAU

kabul etmek gerekiyordu”.
İşin ilginç tarafı Osmanlı Ge

nelkurmayı bile Çanakkale’ye 
güvenemiyordu. “Bu sebeble, 
olumsuz ihtimal de hesaba katıla
rak, başkentin geçici bir süre için 
Eskişehir’e nakli ciddi olarak dü
şünülmüş hatta Eskişehir’de res
mi hizmetler için binalar bile ki
ralanmıştı.”

Peki ne olmuştu da kimsenin 
beklemediği bu sonuç alınmıştı. 
Bunun birçok sebebi var elbette 
ama bunun en önemlisini sebebi
ni yabncılardan alalım:

Önce itilaf Devletleri ku
mandanı Hamilton’un acziyetini 
itiraf eden cümleler;

-Evet insan ruhunu yenmek 
müm kün olmuyor. Dünyada 
hiçbir ordu bu kadar ayakta ka
lamaz. Sadece bir günde 1800 
şarapnel attık. Aylardan beri 
gemilerimiz gece -  gündüz mev
zilerini bombaloyor. Son derece 
hırpalanmış Türkleri Cenab-ı 
A llah ’larından ayırmak için 
başka ne yapılabilir.

Generalin eklemediği birşey 
vardır. “Bir metrekaresine 
6.000’den fazla bombanın düştü
ğü bir yerdir Çanakkale.

Churchill askerimizdeki ima
nı anlatabilmek için “Biz Ç a
nakkale’de Türk askeri ile değil 
T  anrı ile savaştık ve hali ile ye
nildik” demiştir.

Bir Ingiliz subayı anlatıyor; 
-Bu askerin, bu şartlar altında 

savaşması değil, o siperlerde du
ramaması, tutunaması gerekir... 
Ancak, en sıkışık zamanlarında 
bile onları yalnız bırakmayan din 
adamları, karşılarında düşman 
değil, Cennete giden yolları gös
teriyorlardı... Bu sebeble onlar 
‘A llah A llah diye haykırarak 
saldırırken, Ingilizlere, Fransız- 
lara doğru değil, Cennete doğru, 
daha da önemlisi inandıkları A l

laha doğru gittiklerine inanıyor
lar... O korumasız siperlerinde
ancak o inançla durabiliyorlar.

Alman subaylarından Albay 
Hans Kannengeiser cephedeki 
askerimizi şöyle aktarıyor;

- Osmanlı askerleri çok din
dardı ve hayatını daha güzel bir 
hayatın basamağı olarak görürdü. 
Her büyük çarpışmadan evvel or
du imamı bir konuşma yapardı. 
Diyorlardı ki ‘Ölürseniz şehit, ka
lırsanız gazi olursunuz. Allah, 
Muhammed adına dövüşün’... 
imamlar harika insanlardı, asker-

lerin üzerinde etkileri çok güç- 
lüydü.

Gelelim Osmanlı ordusunda 
savaşa katılanların anlattıkları
na. Savaşa katılanlardan ve şehit 
olanlardan Ahmet Rıfkı Çanak- 
kaleye gitmeye karar verişini şöy
le anlatıyor;

-Gideceğim diyordum.Ça- 
nakkale bayrağının altına girece
ğim. Allah aşkına, vatan ve na
mus aşkına açılmış bayrağın altı
na ... Ve bu kararı verirken yine 
ilk defa dini menkıbelerin nak
lettikleri şehadet vakalarının ta
dını, güzelliğini anlıyordum. 
iman yolunda ateşte yananların, 
eti cımbızla koparılanların, çar

mıha gerilenlerin veya Hazreti 
hüseyin gibi Kerbela’da susuzluk
tan can verenlerin yüzündeki yi
ğitçe sukunet artık bana da ayan 
olmuştu.

Liman Von Sanders’in hatı
ralarında anlatıyor: “Çoğu yarı 
çıplak, çoğu yarı açtılar. Haftada 
bir öğün, kemikli bir parça et ve- 
rilebiliyordu.Bitkisel yağda haş
lanmış buğday kırığı yiyorlar, sıh
hi vasıflardan mahrum su içiyor
lar”.

“Açlıklarında bile, düşman
dan ele geçirdikleri et konserve
lerini, domuz eti korkusu ile ye
miyorlardı. Çünkü maddi açlığa 
ve perişenlığa rağmen, manevi 
bir güçlerive çok sağlam bir ruh 
yapıları vardı.”

Ve son bir olay; Çanakkale’de 
19.Tümen komutanı olarak yer 
alan M. Kemal ise şu hatırasını 
aktarmaktadır;

“Karşılıklı siperler arasındaki 
mesafe 8 metre... Yani ölüm mu
hakkak... Birinci siperdekiler 
hiçbiri kurtulmamacasına dövü
şüyor. İkinciler onların yerine gi
riyor. Fakat ne kadar imrenilecek 
bir soğukkanlılık ve tevekkülle 
biliyor musunuz? Öleni görüyor, 
üç dakikaya kadar öleceğini bili
yor, en ufak bir duraksama bile 
göstermiyor, sarsılmak yok. Oku
ma bilenler ellerinde Kuran-ı Ke
rim, cennete gitmeye hazırlanı- 
yorlar.Bilmeyenler ise Kelime-i 
fiehadet getirerek yürüyorlar”.

Osmanlı devleti Çanakka
le’de kimsenin beklemediği bir 
savaş makinası oluşturabilmişti 
ve bu makinayı harekete geçiren 
güç /yakıt İslam’dı. Bazı gazetele
rin, dindar insanların buraya rağ
bet etmelerinden rahatsız olma
larına bakarak insan sormadan 
edemiyor; Müslümanların yeni 
kamusal alanı Çanakkale mi? ■
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A  Y  N  A  D  A  K  < T E B E S S Ü M

LAMİZADE’NİN
“LATİFELER”İNDEN

FA H R E D D İN  G Ö R

S on okuduğum Lâmizâ- 
de’nin  Latifeler adlı kita
bından üç hoş fıkrayı 

naklediyorum sizlere:
Tilkinin biri av için dolaşır

ken birden karşısında besili bir 
keklik görmüş, iştahla ve hay
ranlıkla onu seyre başlamış. Til- 
ki’nin hayran bakışlarını gören 
keklik hey kardeş, ne gördün de 
böyle hayranlıkla izlemektesin 
demiş.

Tilki: Ey güzeller güzeli, se
nin gözlerine hayran oldum, ba
kışlarına vuruldum. Allah bağış
lasın, çok güzelsin, merak ediyo
rum acaba gözlerini yumunca da 
böyle güzel misin? Lutfedip bir 
de bu halini göstersen.

Bu övgüyle gevşeyen keklik 
neden olmasın deyip gözlerini

nir:

yumar. Fırsatı kaçırmayan tilki 
bir hamlede kekliği kapar, neye 
uğradığını tilkinin ağzından an
layan keklik bir kurtuluş yolu 
bulmaya çalışır ve tilkiye sesle-

- Ey bilgili avlar padişahı se
ni kutlarım; ben ki padişah sof
ralarına layık bir tadına doyul
maz avdım. Ama talih beni sana 
nasip etti, önce beni sana nasib 
edene şükret sonra beni afiyetle 
ye helal olsun.

Tilki: Doğru olan da budur 
deyip şükür için ağzını açınca 
keklik kanat çırpıp tilkinin ağ
zından kaçar.

T ilki keyfi kaçmış halde 
kekliğin arkasından şöyle der:

- O h olsun, ders olsun nim e
ti yemeden şükredene. Keklik 
de devam etmiş:

- Ders olsun uykusu gelme
den gözlerini yumana.

Yoksul bir adam oğlu ile bir 
kasabadan geçerken bir cenaze
ye rastlamışlar. Cenazenin ardı 
sıra bir kadının kendini yerlere 
atıp feryat ettiğini görmüşler.

Kadın şöyle söyleyip çırpınıp 
ağlamaktadır.

- Seni o kuru topraklı yere 
mi götürürler ki orda ne yatak 
vardır, ne yorgan, ne yiyecek 
vardır ne içecek, ne kilim vardır 
ne halı, ne çıra vardır ne de 
mum.

Bunu duyan çocuk babasına 
dönüp sorar.

- Babacığım sakın bu cenaze
yi bizim eve götürüyor olmasın
lar.

Geceleyin hırsızın biri bir faki
rin evine girmiş ama çalacak bir 
şey bulamamış. O  sırada evine 
dönen fakiri gören hırsız kaçma
ya başlamış.

Hırsızın arkasından seslenen 
fakir:

- Behey şaşkın, zavallı adam, 
senin ka
ranlık ge
cede bula
m a d ı ğ ı n  
şeyi biz 
apaydınlık 
gündüzde 
bulamıyo-
ruz ki...
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UMRAN EK

Cumhuriyet Hükümetlerinin 
Eğitim Politikaları

Ü m ran ın  bu sayısında “eğitimde yabancılaşma” olgusu derinlikli yazılarla tahlil ediliyor. 
Bu çerçevede cumhuriyet hükümetlerinin eğitim politiJ<aları, eğitimdeki “yabancılaşma süre

ci” ni yansıtan önemli bir gösterge niteliği taşıyor.
Umran Araştırma G rubu, Cumhuriyet hükümetlerinin eğitim politikalarını sizler için 

araştırdı. (A yn ı Başbakanların kurduğu 2 ., 3. hükümetlerin eğitim politikaları verilirken sa

dece farklı ve yeni olan cümleleri alındı.)

I. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ
(03.05.1920-24.01.1920)

İcra Vekilleri Reisi: Mustafa Kemal Paşa

Maarif:

Maarif işlerimizdeki gayemiz: Çocuklarımıza verilecek terbi
yeyi her manası ile dini ve milli bir hale koymak ve onları cida
li hayatta muvaffak kılacak, istinadgahlarını kendi nefislerinde 
bulduracak kudret-i teşebbüs ve itimad-ı nefis gibi sedyeler 
verecek, müstahsal bir fikir ve şuur uyandıracak bir derece-i ali- 
yeye isal eylemek, tedrisat ı reşmiyeyi bütün mekteplerimizi 
en ilmi asri olan bu esasatla kavaid-i sıhhiye dairesinde yeni
den tanzim ve programların ıslah etmek, mizac-ı millete ve şe- 
rait-i coğrafiye ve iklimiyemize, ananat-ı tarihiyeye ve istima- 
iyemize muvafık ilmi ders kitapları meydana getirmek, halk 
kütlesinden lügatları toplayarak dilimizin kamusunu yapmak, 
bizde ruh-u milliyi nemalandıracak asar-ı tarihiye, edebiye ve 
içtimaiye erbabına yazdırmak, asar-ı atika-i milliyeyi tescil ve 
muhafaza eylemek, garp ve şarkın müellefat-ı ilmiye ve fenni- 
yesini dilimize tercüme ettirmek, hasılı bir milletin hıfz-ı hayat 
ve mevcudiyeti için en mühim olan maarif umuruna dikkat ve 
gayret-i mahsusa ile çalışmaktır. Bugün ise ilk işimiz mekaitib-
i mevcudiyeyi hüsn-ü idare etmektir.

V. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ
(14 AĞUSTOS 1923- 27 EKİM 1923)

İcra Vekilleri Heyeti Reisi: Ali Fethi Bey(Okyar)

Maarif:

1-Maarif siyaseti terbiye-i umumiye ve müşterekede vah
det ve terbiye-i meslekiyede ihtisas esaslarına istinad edilecek
tir.

2-Maarifin terbiyevi vazifelerinden birincisi çocukların ter
biye ve talimi, İkincisi halkın terbiye ve talimi, üçüncüsü milli 
güzidelerin yetişmesi için lazım gelen vesaitin ihzar ve te'mini- 
dir. Çocukların terbiye ve talimi bittabii mektepler vasıtasıyla 
te’min edilecek ve mekteplerin asri tekemmülata mazhar ola
bilmeleri için muallimlerin daha iyi yetiştirilmelerine ve tatil za
manlarında açılacak dersler ile tevsi-i malumat etmelerine, bi
naların ıslahına,alat-ı dersiyenin ikmaline çalışılacaktır. Halkın 
talim ve terbiyesi için gece dersleri ve çırak mektepleri tesis 
olunacak, halk lisanıyla ve halkın ihtiyacına muvafık kitaplar 
yazdırılarak tab’ı ve teksir ve memleketin her tarafına tevzi' 
edilecektir. Milli güzidelerin yetiştirilmesi için istidat ve kabiliye
ti tebarüz eden ve ailesinin kudret-i mâliyesi müsait olmayan 
gençler orta ve yüksek mekteplerde suret-i mahsusada hima
ye ve muavenete mazhar olacakları gibi ihtisas peyda etmele
ri için Avrupa’da ki irfan mekteplerine de gönderileceklerdir.
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Muhtelif şuubat-ı İlmiyeye ve bilhassa insani ve içtimai esasa- 
ta müteallik muhalledat ve ana kitaplar tercüme ve tabı ve 
tevzi’ olunacaktır.

3-Hükümet tahsilin bütün derecelerine azami inkişaf 
te'mini için aynı ehemmiyeti verecektir. Yani ilk tahsil mek
tepleriyle idadi ve liselerin, darülfününun ve ali meslek mek
teplerinin mütevazıyen tekemmülüne itina olunacak ibtidai 
darulmuallimler ile idadilere muallim ve muhtelif mıntıkalara 
ehliyetli ilk tedrisat müfettişleri yetiştirmek için orta darulmu- 
aalllimi ve darulmallimat açılacak ve ali darulmuallimin müda
vimlerinin ayrıca mesleki malumat almaları ve tatbikat gör
meleri esbabı te'min edilecektir.

4-Maarif vekaletince bu seneden itibaren memleketin 
muayyen noktalarında darulmuallimin ve darulmuallimat ve 
tam devreli liseler açmak ve bunları her türlü vesaitle teçhiz 
etmek suretiyle kuvvetli irfan mektepleri tesis edilecektir. Ve- 
sait-i dersiye tedariki için Avrupa'ya 3 kişiden mürekkep bir 
heyet gönderilmiştir. Alat-ı dersiyenin memleketimizde imal 
edilebilmesi için münasip merkezlerden birinde muntazam bir 
mektep müzesi ve müzeye mülhak olmak üzere bir de ima
lathane vücuda getirilecektir.

5-Maarif teşkilatı milletin her ferdine istidat ve kabiliyeti
ni azami surette inkişaf ettirecek, yolu açık bırakacak, fevka- 
lede istidat ve kabiliyetini ispat eden fukaha evladının en yük
sek derece-i tahsilini takib edebilmesi esbabını hükümet 
te’min edecektir. Bu seneden itibaren liselere kabul edilecek 
leyli meccani talebinin müsabaka usuluyle memleketin muh
telif mıntıkalarından celb ve kabulune başlanılmıştır. Bu kabil 
talebeden darulfunun ve mekatib-i aliye tahsilini takip ede
ceklere mahsus olmak üzere İstanbul’da bir talebe yurdunun 
tesisi mutasavverdir.

6-Ferdin bedeni fikri kabiliyetleri gibi ahlaki ve içtimai ka
biliyetleri de inkişaf ertirilecektir. Bu maksada vüsul için bir 
terbiye-i bedeniye darulmuallimini açılacak, izcilik teşkilatına 
ehemmiyet-i mahsusa verilecek, programlar ile mekteplerin 
teşkilatı tedricen içtimai esasata tevfık olunacaktır.

7-Tahsil- i ibtidai milletin bütün etrafında terbiye- i umu
miye ile beraber ameli mesleklere müteveccih bir terbiye de 
te'min edecektir. Müsait merkezlerde altı senelik ibtidai tahsi
linden sonra tedricen ziraat, sanayi ve ticarete müteveccih iki 
senelik ikmal sınıfları açılarak yüksek tahsil edemeyen genç
lerin bu sınıflara devamları mecburi tutulacaktır.

8-Tahsil-i ıbtidainin mecburiyeti tamim edilecektir.
9-Kadınların tahsiline de erkeklerin tahsili kadar ehemmi

yet verilecektir. Bu maksatla muhtelif merkezlerde mütekem- 
mil darulmuallimatlar ve kız liseleri açılmaya başlanılmıştır. 
Tedricen kız sanayi-i idadileri de açılacaktır.

10-Milli hars teşkilatına ehemmiyet-i mahsusa verilecek, 
terbiye ve talimin esası milli harsa ve asli medeniyete müste- 
nid olacaktır. Maarif vekaletindeki hars müdiriyeti tevsi’ ve ik
mal olunarak muhtelif yerlerde tedkikata başlanılacak, müna
sip merkezlerde milli müzeler vücuda getirilecek, milli asarın 
cem' ve tevfikine ve milli bedayi ve sanayiin inkişaf ve tekem
mülüne çalışılacaktır.

11-Muallimliğin ber meslek-i mahsus haline ifrağı ve men- 
şelerinin tevhidi hakkındaki layiha medis-i alinize tevdi' olun
muştur.

12-Maarif vekaletinin ıslahat ve icraatında takib edeceği il
mi esasları tespit vazifesiyle mükellef bir heyet-i İlmiyesi bu
lunacaktır.

V. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ PROGRAMI
(27.09.1930-04.05.1931)

Mâarif siyâsetimizde mesleki tahsil ve ihtisas, az masrafla 
çok netice arayan ameli bir mahiyet, mekteplerimizi her türlü 
menfi tesirattan münezzeh, ahlâk ve intizam cephelerini bil
hassa ehemmiyetli tutan bir zihniyet ve yeni bir kuvvetle de
vam edeceğiz.

İçtimai hastalıklarla mücadele etmek başlıca farikası olan 
sıhhat ve içtimai muavenet fâaliyetimiz idame ve tevsi oluna
caktır.

FETHİ OKYAR HÜKÜMETİ PROGRAMI
(22.11.1924-03.03.1925)

M aârif:
Meclis-i Alinizin yüksek karariyle tevhidi tedrisât esasları

nı kabul ederek selâmet yolunu bulmuş olan Maârifimizi ayni 
yolda yürütmek ve Türk vatanına tâlim ve terbiyenin muhtaç 
olduğu intizâm ve inzabat altında yeknesak terbiye ve tahsil 
ile mücehhez, hayat için hazırlanmış gençler yetiştirmek ga
yemiz olacaktır. Halkımızın Maârife karşı gösterdiği büyük alâ
kayı bihâkkın tatmin edebilmek üzere muallim noksanının te
lâfisine çalışmak ve alelumum mektep programlariyle mektep 
teşkilâtlarının istikrârını temin için lüzumsuz tebeddülâttan iç
tinâp etmek vazifemizdir.

I. CELAL BAYAR HÜKÜMETİ PROGRAMI
(01.11.1937-1 1.11.1938)

Arkadaşlar,
Parti programımızdaki direktiflere göre, milli kültür siste

mimizin inkişafına azami önem vereceğiz.
İlköğretim her bakımdan üzerinde en çok duracağımız ve 

en çok ehemmiyet vereceğimiz mevzudur.
Aile ocağından sonra milli kültür ile ilk temas ilkokullarda 

başlıyor. Genç vatandaş her şeyi benimseyen ve henüz tem
yiz kabiliyeti teessüs etmemiş olan taze zekâsıyla ancak en 
doğruyu en iyiyi ve en güzeli öğretecek bir müesseseye ema
net edilebilir.

İlk tahsilde alınan fena intibaları müteakiben düzeltebile
cek ali bir tahsil sistemi henüz icad edilmemiştir.

Fena bir ilköğretim, fena bir hayata başlayış demektir. Bu 
genç vatandaşın karakterinin teşekkülüne mani olur ve hatta 
bozabilir, bunu içindir ki, ilköğretime en çok ehemmiyet vere
ceğiz. En kıymetli en iyi yetişmiş ve en kuvvetli elemanlarımı
zı bu işte ve bu iş için adam yetiştirmekte kullanacağız. İyi bir 
ilkokul öğretmeni en yüksek bir okul öğretmeninden mahiyet 
itibarıyla daha az mühim bir vazife almış saymıyoruz ve ken
dilerinin hayatıyla refahlarıyla ve bu mühim vazifeyi başarış 
kabiliyetleriyle en yakından alakadar olmakta devam edece
ğiz.

Mesleki tedrisattan bahsetmek istiyoruz.
Mecburi ilk öğretimin gayesi vatandaşlara konuştukları di

lin kaidelerini ve mensup oldukları milletin tarih ve rejimini 
öğretmek ve hayatta daha ileri adımları bakımından zaruri ilk 
bilgiyi kendilerine vermektir.

İlk tahsili bitirenlerin hepsini istidad ve kabiliyetleri neden 
ibaret olursa olsun üniversiteye dayanan bir mekanizma kar
şısında bırakmak istemiyoruz.

Çünkü bunun neticesi bir taraftan tesis ve kuvvetlendir
mek istediğimiz yeni ve ileri Türkiye hayatını en zaruri ele
manlarından mahrum bırakmak ve diğer taraftan yavaş yavaş 
memlekette bir ihtisasa varmadan sönmüş veya yarı tahsille 
kalmış veyahud da bizzat ekmeğini kazanmaktan aciz sadece 
diplomasına dayanan bir asabi yorgunlar kafilesiyle karşılaş
mak olur.

Kemalist rejimde okul yalnız (Mecburi ahkam) değildir.
Büyük tarihimiz büyük milletimizin her ihtisas sahasında 

en büyük adamları yetiştirmiş olduğunu gösteriyor. Bu kabili
yet kanı damarlarımızdadır.

Mesleki tedrisatın vazifesi bu kabiliyetleri yeni hayatın her 
sahası için yetiştirmek işini bilir yaşama hevesi kırılmamış en 
yüksek teşebbüs ve hayatla mücadele kabiliyetini haiz başa- 
ncı dayanıklı müsbet sanatkâr ve ihtisas sahibi elemanlar ye
tiştirmektedir. Bütün hayat ve fâaliyet sahaları için bol ayrı ay
rı mesleki tedrisat mâarifimizin belkemiği olacaktır.

İlköğretim mevzuuna mütenazır olarak her nevi meslek 
mekteplerine ehemmiyet verilecektir.

Bunun klasik üniversite tahsilini ihmal edeceğiz demek ol
madığı aşikardır. Bilakis bu müesseselerimizi de hakiki ilim 
adamı yetiştirecek şekilde ve ancak bu istidadı en mütekamil 
surette gösterebilmiş olanların başarabilecekleri çetin ve fev
kalade disiplinli ilim müesseseleri halinde yükseltmek mesa-
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imize devam edeceğiz.
İlâve ve tesis edilecek fakültelere ait işi hazırlayarak An

kara Üniversitesini kuracağız. Orta okullara ve liselere lâyık 
olan büyük ehemmiyeti vermekte devam edeceğiz.

Şefin işaretleri dairesinde doğu bölgemizde bir kültür 
merkezi esaslarını kurmağa başlıyacağız.

Milli kültür bakımından büyük önemi olan ve şefin ilim ve 
kültür sahasında en büyük abidelerinden biri halinde daima 
yükselecek bulunan tarih ve dil araştırmalarımıza ve bunlarla 
alâkadar işlere hususi ehemmiyet vermeğe devam edeceğiz.

İyi ve çok eğitmen öğretmen yetiştirmeğe bilhassa kıy
met vereceğiz. Avrupa'nın tanınmış ilim ve sanat merkezleri
ne talebe göndermeğe devam edeceğiz. Lüzumlu görülecek 
ilim ve teknik şubeler için kıymetli mütehassıslar da getirte
ceğiz. Bu suretle muhtelif sahalardaki milli eleman ihtiyaçları
mızı temine çalışacağız.

Bütün devlet okullarının kemiyet itibariyle olduğu kadar 
keyfiyet ve teçhizat itibariyle de en yüksek derecelere ulaştı
rılması hedefimizdir.

Milli sahnemiz Türk kültürünün makesi güzel dilimizin en 
iyi şekilde telâffuzu ve en bedei tarzda ifadesini yayan sanat 
kaynağı olarak ele alınacaktır. Bunda modern teknik vasıtala
rına ehemmiyet vereceğiz.

REFİK SAYDAM HÜKÜMETİ PROGRAMI
(25.01.1939-03.04.1939)

Memleketimizin maddi refahı ve İktisâdi kalkınması ancak 
kültür seviyemizin bunlarla muvazi olarak yürümesiyle müm
kün olacaktır, kanâatindeyiz. Türk çocuğunu daha ilk tahsil ya
şında iken mektebe alarak zeka, istidad ve fâaliyetine uygun 
bir silsile takip ettirmek memleketin ilim, sanat ve pratik ha
yat ve teknik fâaliyet sahalarında eleman ihtiyacını onların 
yetişkin varlıklar ile karşılamak mâarif işlerinde tutacağımız 
esaslı yoldur. Bu yolda emin yürüyebilmek için ilk tahsili öğ
retmen ve eğitmenlerimizle vermeğe çalışmakta devam ede
ceğiz. Mevcut liseleri, keyfiyetçe olgunlaştırmak ve yüksek 
tahsil müesseselerini tam hazırlayıcı mektepler haline getir
mek emelindeyiz. Ankara, İstanbul üniversiteleri ile diğer yük
sek tahsil mekteplerinin inkişafları yakından takib edilecektir. 
Türk çocuğunun ahlakı temiz, ruhça ve bedence sağlam mille
tine vatanına Cumhuriyete ve inkılâba sadık yetiştirmek mâ
arifimizin başlıca hedefidir. Tarih ve dil inkılâbımızın milli ru
hun doğuşuna ve kuvvetlenmesine verdiği hızı artıracağız.

RECEP PEKER HÜKÜMETİ PROGRAMI
(07.081946-10.09.1947)

Milli Eğitim:
Öğretimin her kademe ve nevindeki Türk gençliğinde mil

li duygunun kuvvetlenmesi ve gençlerimize Türk inkılâbının 
ana fikirlerinin benimsetilmesi, Türk Tarih-i mefâhirinin öğre
tilmesi öğretim ve eğitim çalışmalarımızın esası olacaktır.

Köy okullarını yapmak işinde köylüyü bizzat çalıştırma 
sistemine devam edilecektir. Ancak bu okulların kereste, kire
mit, cam, çivi gibi para ile satın alınması gereken malzemesi
ni devlet temin edecektir. Köylülerle, vasıtaları ekip biçme, na
das zamanlarında serbest kalacaktır. Bütün okulsuz köyler 
okula kavuşturma işi öğretmen yetiştirme faaliyetine muvazi 
ve bununla ahenkli bir şekilde ve ortalama 10 yıllık bir süre 
içinde tamamlanacak surette Bakanlar Kurulunca teferruatlı 
bir uygulama planına bağlanacaktır.

Şehir ve kasabalardaki ilkokul yapımı da köylerdeki esas
lara benzer usullere bağlanacaktır.

İlkokulları bitiren köy çocuklarını, köyde işe yarar bir mes
lek sahibi yapmak üzere bölge okullarının teşkiline devam 
edilecektir.

Köy enstitülerinden çıkan gençlerin kendilerinden bekle
nen hizmeti başaracak surette bilgi ve tam bir milli duygu 
içinde yetişmelerine dikkat edilecektir.

Enstitülerde yetiştirilmekte bulunan köy sağlık memurla
rının sayısı artırılacaktır.

Okulu bulunmayan yerlerden gelecek öğrencilerin tahsili
ni kolaylaştırmak için okullu merkezlerde öğrenci yurtlarının 
çoğaltılmasına çalışılacaktır. Her nevi ve derecedeki okulların 
öğretim araçlarının ve laboratuvarlarının tamamlama gayret
leri artırılacaktır.

Öğretimin her derecesi için ihtiyacı karşılayacak sayıda ve 
ehliyette öğretmen yetiştirme işini dikkatle gözönünde bulun
duracağız. Bu maksatla öğretmen okullarımızın teşkilât ve 
programlarında ihtiyacın bugünkü şekline uygun düzeltmeler 
yapılacaktır.

Kasaba ve şehirlerimizin ortaokul ihtiyacını gidermek için 
gereken öğretmen kadrolarının yetiştirilmesine önem verile
cektir. Liseleri bitirip olgunluk imtihanlarını vermiş olan genç
lerin, burslu veya yatılı olanlara ait müsabaka dışında üniver
site fakültelerine ve yüksek okullara girebilmelerini önleyen 
kayıtlar ve imtihanlar kaldırılacaktır.

Tıp ve kimya gibi laboratuvar ve klinik durumları öğrenci 
kabulünde bir sınırlamayı zaruri kılmış olan kollarda eksikler 
giderilerek, yakın yıllarda bu kollara da olgunluk imtihanını 
vermiş her öğrencinin kabulü sağlanacaktır.Üniversitelerimize 
verilmiş olan özerklik içinde gelişmelerine dikkat edece- 
ğiz.Yüksek Zirâat Enstitüleri de Üniversiteler Kanununun şu- 
mülü içine alınacaktır.

Teknik öğretim kurumlarımızın mevcut plana göre gelişti
rilmelerine devam olunacaktır.

Ankara'da büyük bir milli kütüphanenin kurulması için 
gereken çalışmalara hemen başlanacak ve memlekette artan 
okuma alâkasını karşılayıcı kitaplıklar açılması ve mevcutların 
geliştirilmesi planlanacaktır.

Devlet opera ve tiyatrosu, kanun tasarısı hazırlanacak An
kara Devlet Tiyatrosu binası yapılacak; Güzel Sanatların türlü 
dallarında yeni kurumlar vücuda geliştirilecektir.

Her türlü spor fâaliyetleri, okullar ve kulüpler için öğretici 
kadroyu yetiştirecek olan yüksek beden terbiyesi enstitüsü
nün açılmasına çalışacağız.

Kapalı ve açık beden terbiyesi ve spor sahaları kurulması 
işinde teşebbüs alacağız.

I. ADNAN MENDERES HÜKÜMETİ PROGRAMI
(22.05.1950-09.03.1951)

Mâarif işlerimize gelince,
Maddi bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa olsun, milli ah

lakı sarsılmaz esaslara dayanmayan, ruhunda manevi kıymet
lere yer vermeyen bir cemiyetin, bugünkü karışık dünya şart
ları içinde kötü akibetlere sürükleneceği tabiidir. Talim ve ter
biye sisteminde bu gayeyi gözönünde bulundurmayan, genç
liğini milli karakterine ve ananelerine göre manevi ve insani 
kıymetlerle teçhiz edemeyen bir memlekette ilmin ve teknik 
bilginin yayılmış olması, hür ve müstakil bir millet olarak ya
şamanın teminâtı sayılamaz, yıllardanberi sarih bir istikamet
ten ve rasyonel bir plandan mahrum olduğu için mütemadi 
değişikliklere, sarsıntılara uğrayan mâarifimizin, milletçe katla
nılan büyük maddi fedakârlıklara mütenâsip bir verimlilik ar- 
zetmediği açık bir hakikattir. Hükümetimiz, parti programımız
da tesbit edilmiş esaslar dairesinde, bu büyük milli davayı bir 
kül halinde ehemmiyetle ele almış bulunuyor. Tamamiyle de
mokratik bir ruh ile ve ilmin son neticelerine göre tespit edi
lecek geniş ve teferruatlı bir plan içinde mâarif nimetini mem
leketin her tarafına müsavi şartlarla yaymayı temin edecek 
kanun tasarılarını hazırlıklarımız biter bitmez yüksek tasvibini
ze arzedeceğiz.

H MENDERES HÜKÜMETİ PROGRAMI
(09.03.1951-17.05.1954)

Memlekette ilk, orta, yüksek ve teknik öğretim şubeleri
nin bir tek umumi mâarif siyâsetine göre idare edilmesi yolu
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na girilmiştir. Bu suretle muhtelif derece ve istikâmette mâarif 
müesseselerin ahenkli bir şekilde gelişmeleri sağlanmış ola
caktır.

Teknik öğretim okullarında zirâat ve yol kalkınmasının 
makineleşmesine muvazi olarak bölge ihtiyaçlarına lüzumlu 
ustaları yetiştirmek üzere kurslar ve şubeler kurulacaktır.

Köy okulları inşaatında Doğu illeri ile bu iller kadar geri 
kalmış diğer illerin ihtiyaçları ön planda tutulacak ve köylü va
tandaşlarımızın mükellefiyete tabi tutan mevzuat kaldırılacak
tır.

Doğuda bir üniversitenin temeli atılacaktır. Umumi terbi
yemizde milli ve insani hedefleri gözden kaçırmadan ilmi ve 
pedagojik esaslara göre karakter şahsiyet ve maneviyat geliş
mesine ehemmiyet vereceğiz.

Gençliğini milli karakterine ve ananelerine göre manevi ve 
insani kıymetlere teçhiz edemiyen bir memlekette ilmin ve 
teknik bilginin yayılmış olması, hür ve müstakil bir millet ola
rak yaşamanın teminâtı sayılamaz. Gençliğimizin “Vatan” ide
ali etrafında toplanmasını hareket noktası olarak alıyoruz.

İlkokul öğretmenlerinin gerekli hususiyetler göz önünde 
bulundurulmak şartıyla, aynı menşeden gelmelerine ve umu
miyetle öğretmenlerimizin çok iyi vasıfta yetişmelerine 
ehemmiyet vereceğiz.

Tahsil ve terbiyede ilmi usullere sıkı sıkıya bağlı kalacağız.

CEMAL GÜRSEL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(30.05.1960-05.01.1961)

Milli Eğitim davası, baş davalarımızdandır. Demokrasinin 
kökleşmesi, soysuzlaşmamasının teminâtı, özlenen İktisâdi re
fahın tahakkuku, büyük kütlelerin, yeni yetişen nesillerin mil
li eğitimden en geniş ölçüde faydalanmasına bağlıdır. Milli Eği
tim teşkilat ve program [arımızı, bugünkü istikrarsız halinden 
kurtarmak, en acele işlerimiz arasındadır. Mâarifimizin muhtaç 
olduğu nizam içinde ve belli metodlarla çalışan medeni ve 
milli bir müessese haline getirmeye matuf olmak üzere, ge
rekli inceleme ve araştırmalara başlamak, gelecek iktidarlara 
bu istikamette hazırlıklar bırakmak, başlıca arzularımızdandır.

Milli Eğitimi durgun halinden çıkarıp yapıcı ve başarıcı bir 
vasfa ulaştırmak amacımızdır.

I. KOALİSYON (VIII. İNÖNÜ) HÜKÜMETİ 
(20.11.1961-25.06.1962)

Milli Eğitim, sadece genç nesilleri yetiştirmenin bir vasıta
sı değil, aynı zamanda özellikle milli kalkınmayı hızlandıracak 
ve gerçekleştirecek verimli bir yatırım olarak öne alınmıştır. 
Bütün fâaliyetimizi, uzun vadeli ve esaslı bir plana bağlamak 
amacındayız. İlk öğretim on yıllık bir süre içinde sağlanmak 
tertibine bağlanmıştır. İlkokulu bitiren ve çeşitli sebeplerle or
ta öğretime devam imkanı bulamayan çocuklar ve yetişkinler 
için kısa süreli yetiştirme programları hazırlanacaktır. Bu ara
da tarım ve el sanatları alanında mesleki ve teknik öğretim 
kursları ve okuma yazma öğretimi çalışmaları temin oluna
caktır. Orta ve yüksek öğretim kurumlarımız iyi yetiştirme 
esasına göre düzenlenecektir. Devlet Planlama Teşkilâtının lü
zumlu gördüğü sektörlerin ihtiyaç ve gelişmeleri dikkate alı
nacaktır. Teknik öğretim ve mesleki öğretim kalkınma mu
kadderatımıza sıkı sıkıya bağlıdır. Bu alana daha çok öğrenci 
şevkine çalışacağız.

Büyük meselemiz, her konuda ehliyetli ve yeter sayıda 
öğretmen bulunmamasıdır.

D. KOALİSYON (DC İNÖNÜ) HÜKÜMETİ
(25.06.1962-25.12.1963)

Milli Eğitimde amacımız, her yaştaki yurttaşlarımızı eşit 
eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetlerine göre üstün 
seviyede yetiştirmek; milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve ve

rimli yurttaşlar haline getirmek; sosyal ve ekonomik kalkınma 
programlarının uygulanması için gereken çeşitli vasıftaki insan 
gücünü hazırlamaktır.

Böylece Milli Eğitimi sadece gençlerimizi yetiştirmenin ve 
halkımızı aydınlatmanın bir vasıtası değil, aynı zamanda ve 
özellikle memleketimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini ger
çekleştirecek ve hızlandıracak verimli bir yatırım telakki et
mekteyiz.

Bu temel ilkelere dayanmak suretiyle, Türk eğitim siste
minin toptan gözden geçirilmesi ve milli eğitim gelişmesinin 
uzun süreli bir plana bağlanması hususunda girişilmiş bulunan 
çalışmalara, bilhassa aşağıdaki hususlar gözönünde tutularak 
devam olunacaktır.

İlk Öğretimde, 1970 yılına kadar, okuma çağında bulunan 
bütün çocuklar okul içine alınacaktır.

İlk okuldan sonra öğrenime devam imkânını bulamayan 
çocuklar ve yetişkinler için, okuma - yazma öğretimi ile birlik
te, çevrenin ekonomik ve sosyal şartları gözönünde tutulmak 
suretiyle tarım ve el sanatları alanında, devamlı bir programa 
bağlanmış, tamamlayıcı ve yetiştirici müesseseler açılacaktır.

Her derece ve tipteki genel ve mesleki teknik öğretim ku- 
rumlarımızın, Devlet Planlamasına paralel bir anlayış ve düzen 
içinde, belli bir plana göre gelişip yayılmaları sağlanacaktır.

Orta ve yüksek seviyede genel ve mesleki öğretim ku- 
rumlarımızın açılmasında, Devlet Planlama Teşkilâtımızca be
lirtilen sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınacak-, böylece genel 
ve mesleki öğretim arasında memleket ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir dengenin kurulmasına çalışılacaktır. Orta ve yük
sek seviyelerdeki öğretim kurumlarımızda, azami verimi sağ
layıcı tedbirler süratle alınacak ve yeni öğretim kurumlan va
zifelerini en iyi şekilde yapmalarını mümkün kılan bütün şart
lar hazırlanmak suretiyle, açılacaktır.

Her kademe ve tipteki öğretim kurumlarımızın öğretmen 
ihtiyaçlarının karşılanması konusuna öncelik verilecektir.

Öğretmen yetiştirmek için yapılan büyük yatırımların ve 
harcanan emeklerin arzu edilen sonuca ulaşması için, öğret
menlik mesleğini cazip kılacak tedbirlerin alınması zaruretine 
inanmaktayız.

Özel öğretim kurumlarının, resmi öğretim kurumlarının 
seviyesine uygun şekilde gelişmesi yayılması için teşvik edici 
ve destekleyici tedbirler alınacaktır.

Maddi imkânlardan yoksun öğrencilerimizin kabiliyetleri 
yönünde ve ölçüsünde öğrenim görebilmeleri için alınmış ted
birler genişletilecektir.

Sosyal ve ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesi için ih
tiyaç duyulan alanlarda, yüksek seviyede ilim ve fen adamı 
araştırıcılar yetiştirmek işi bir plana bağlanacaktır. Bu arada ta
sarısı Meclise sunulmuş olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumunun bir an önce fâaliyete geçmesine çalışılacak
tır.

Planlı kalkınma içinde, yurttaşlarımızın çalışma gücünü ar
tırmak, yaşayış seviyesini yükseltmek ve boş zamanlarını de
ğerlendirmek için, okul eğitim dışında ve yanında halk eğitim 
çalışmalarına önem verilecektir.

Eğitim politikamızda, memleketimizin azgelişmiş bölgele
riyle diğer bölgeleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıcı 
tedbirler ehemmiyetle dikkate alınacaktır.

IV. KOALİSYON S. HAYRI (ÜRGÜPLÜ) HÜKÜMETİ PROGRAMI
(20.02.1965-27.10.1965)

Milli eğitimde amacımız; yurttaşların eşit eğitim imkânları 
içinde, istidat ve kabiliyetleri yönünde ve ölçüsünde yetişme
lerini sağlamaktır.

Memleketin ümit ve istikbali olan gençliği, şahsiyet sahibi 
ve milliyetçi bir ruh içinde yetiştirmek, onların gerek tahsil 
çağlarında gerekse hayata atılış devresindeki ihtiyaçlarını kar
şılamak baş hedefimizdir. Memleket çocuklarının milletimize 
ve insanlığa yararlı olması, yurt kalkınması için gerekli bütün 
vasıfları kazanması hususunda büyük gayret gösterilecektir.

Milli eğitim hizmetlerinin temel unsuru olan öğretmeni-,
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bu hizmete layık ehliyet, vasıf ve sayıda yetiştirmek, için ge
rekli bütün imkânlar aranacaktır.

Mesleki ve teknik öğretimi memleketin sosyal, ekonomik 
ve sınai kalkınmasında tesirli kılmak, eğitim politikamızın ana 
gayelerinden biri olacaktır.

Kamuoyunun ilgisini çekmiş olan Tekniker Okulu mezun
larından daha etkili ve yetkili hizmet görülme imkânı sağlaya
caktır.

Beden terbiyesi işlerimiz modern esaslara cevap verme
yen bir kanunla yürütülmektedir. Sporumuz her dalını çağdaş 
seviyede bulundurmak için mevzuatta ve okul dışı spor fâali
yetlerinde bulunan amatörlerle daha yakından ilgilenmek, ka
liteli sporcu yetiştirmek ve mevcutlardan daha çok faydalan
mak hususlarına dikkat edeceğiz.

L SÜLEYMAN DEMlREL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(27.10.1965-03.11.1969)

Milli eğitim politikamızın temeli; vatandaşın bir kül halin
de kalkınabilmesine, maddi ve manevi hayatını teçhiz ederek 
ve milli şuuru hakim kılarak yetişmesine yardım etmektir.

Milli eğitim davası, Türkiye’de hürriyet rejiminin ve de
mokratik düzenin temelini besleyen bir kaynak olduğu kadar, 
memleket kalkınmasının en güçlü vasıtalarından biridir. Bu
nun için her şeyden önce temel eğitim meselesini halletmek, 
düşük olan okur - yazar oranını yükseltmek gerekmektedir. 
Temel eğitime parelel olarak orta öğretim, teknik öğretim ve 
yüksek öğretim fâaliyetlerini de geliştirmek zorundayız. Bu 
arada yetişkinlerin eğitimini de ihmal etmemek mevkiindeyiz.

Bütün köylerin okula kavuşturulması, ilk öğretim kadro
suna yeter sayıda öğretmen yetiştirilmesi için gereken tedbir
ler alınacaktır, öğretmelerin hayat şartları, maddi ve manevi 
ihtiyaçları yakından takip edilecektir. Kabiliyetli köy çocukları
nın öğretime devam edebilmesi, muhtaç durumda olanlara 
Devletin yardım elini uzatabilmesi için parasız yatılı öğrenci 
adedini sür’atle artıracağız.

Orta öğretimin öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için 
yetişmiş elemanların meslekte kalmasını sağlayacak her türlü 
tedbiri alacağız ve öğretmen yetiştirecek okulların adedini art
tıracağız.

Üniversite ve yüksek okullara devam etmeyip mesleki ve 
teknik alanlara gitmek isteyen gençlerimiz için teknik öğretim 
müeseseselerini takviye edecek ve adetlerini arttıracağız.

İmam hatip okulları, mesleki orta ve teknik okul mezun
larına yüksek öğretim imkânlarını açık tutarak kabiliyetlerini 
geliştirmelerini sağlayacağız.

Mevcut üniversitelerimizi modern manada eğitim yapa
cak şekilde dershaneler, laboratuvarlar, deneme çiftlikleri, 
ders ve araştırma malzemesi ile teçhiz etmenin zaruret oldu
ğuna inanıyoruz.

Bu arada üniversitelerimizin yarım kalmış inşaatlarının ta
mamlanmasını ön planda tutacağız.

Üniversitelerdeki mali mevzuattaki formaliteleri basitleş
tirmenin yollarını arayacağız.

I. NÖiAT ERİM HÜKÜMETİ PROGRAMI
(26.03.1971-11.12.1971)

Milli Eğitim Reformu:
Sayın Milletvekilleri,
Atatürk'ün eğitimde birlik (Tevhid-i Tedrisat) ilkesine aykı

rı, bütün uygulamalara son verilecektir.
Din işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çıkar hesaplarının 

üstünde tutulacak ve laiklik esaslarına göre ele alınacaktır. Din 
görevlilerinin meslek içi ve meslek dışı eğitimi bu ilkeler ışığın
da düzenlenecektir.

İmam - Hatip Okulları orta öğretim sistemine uyacak bi
çimde ıslah olunacaktır.

Orta öğretimde VII ve VIII Eğitim Şuralarında başlatılmış 
çalışmalar en kısa zamanda tamamlanarak değerlendirilecek

ve uygulamaya konulacaktır. Özellikle Teknik Öğretimin geliş
tirilmesine önem verilecektir.

Zorunlu öğretim süresinin ileride bütün yurda yayılmasına 
hazırlık olarak çok yönlü öğretim yapan ve öğrenciyi hem üst 
okullara hem de çalışma hayatına hazırlayacak sekiz yıllık 
okulların deneme olarak kurulmaları için gerekli hazırlıklara 
hemen başlanacaktır.

İlk ve orta öğretimde tek kitap düzeni uygulanacaktır.
Üniversite ve yüksek öğretim ders kitaplarının öğrenciye 

ucuz fiyatla verilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
Bilimsel ve teknolojik araştırmalara büyük önem verile

cektir. Bu yoldaki araştırmaların kalkınmamıza yardımcı ola
cak biçimde planlanmasına çalışılacaktır.

D. ERİM HÜKÜMETİ PROGRAMI
(1 1.12.1971-22.05.1972)

Eğitimle ilgili reformlar konusunda özel yüksek okulların 
üniversite ve akademilere bağlanması ve imam hatip okulla
rının orta öğretime dayandırılması ile ilgili kararlar korunacak
tır. İlköğretimden üniversiteye kadar her öğretim düzeyindeki 
kuruluşları ve eğitimi kapsayan diğer kanunlar en kısa zaman
da hazırlanarak Yüce Meclislerin takdirine sunulacaktır. Üni
versiteler Kanunu Anayasanın 120 ve 129 uncu maddeleri ışı
ğı altında ve üniversitelerle yakın bir işbirliği içinde hazırlana
rak Yüce Meclislere sunulacaktır.

Her kademedeki öğretim kurumlarında okuyan öğrencile
rimizin Atatürk ilkelerine uygun bir anlayış içinde yetişmeleri 
sağlanırken bu öğrencilerin sol ve sağ aşırı uçlar tarafından zi
hinlerinin bulandırılmaması ve ön yargılara saptırılmamasına 
üstün bir dikkat gösterilecek, ayrıca her kademedeki öğretim 
kurumlarından çıkacak öğrencilerin, ekonomik hayatımıza 
katkıda bulunacak şekilde üretici hale getirilmeleri için, gerek
li tedbirler alınacaktır.

FERİT MELEN HÜKÜMETİ PROGRAMI
(22.05.1972-15.04.1973)

Eğitim Reformu:
Saygı Değer Üyeler,
Eğitim sistemimiz Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve 

kültürel kalkınması için gerekli insangücü ihtiyacını devamlı 
olarak sağlayacak rasyonel bir çalışma düzenine ve çağımızın 
gereklerine uygun bir bünyeye kavuşturulacaktır.

Hazırlanacak olan Milli Eğitim Kanunu tasarısında okul ön
cesinden başlayıp ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlan ile 
yurdumuzun ekonomik kalkınmasına büyük ölçüde katkıda 
bulunan teknik okullar bir bütünlük içinde ve çağımızın mo
dern eğitim sistemleri açısından ele alınacak, Türk eğitimi ye
ni bir yapı ve çalışma düzenine kavuşturulacaktır.

Bu tasarı ile aynı zamanda Cumhuriyet Hükümetlerinin 
bugüne kadar çıkarılmış eğitimle ilgili dağınık bütün kanunlar 
da bir araya getirilmiş ve Türk eğitim felsefesi Türk toplumu
nun yapısına çağımızın ileri bilim ve teknoloji gereklerine ve 
Atatürk milliyetçiliği ilkeleri üzerine oturtulmuş olacaktır.

Bugün ilkokulları bitiren çocuklarımızın büyük bir çoğun
luğu üst okullara devam etmek veya bir meslek sahibi olmak 
imkânlarından yoksun bulunmaktadır. İnsanları ve toplumu 
tedirgin eden ve hayatta güçsüz bırakan bu büyük soruna çö
züm yolu getirmek için öğrencilere bilgi ve kabiliyetleri istikâ
metinde bir öğretim vermek, bu suretle onların ya üst okulla
ra gitmelerini ya da çalışma hayatına atılmalarını sağlamak 
için ilkokulların sekiz yıla çıkarılması çalışmalarına devam edi
lecek ve bu okulların yurt ölçüsünde yayılmasına çalışılacak
tır.

Bütün öğretim kademelerinde uygulanacak programlar, 
Atatürk ilkelerine laik ve sosyal devlet esaslarına, hür, demok
ratik düzene yürekten inanmış milli bir ruh ve heyecan taşı
yan vatandaşlar yetiştirilecek şekilde değiştirilecektir. Bu 
amaca varmak için işe her derecedeki okullara öğretmen ye-
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tiştiren kurumlardan başlamak zorunluluğuna inanıyoruz.
Atatürk ilkelerini bilimsel açıdan incelemek, bu alanda ge

rekli araştırma ve yayın yapmak üzere kurulması öngörülen 
Atatürk Akademisi Kanun Tasarısının süratle kanunlaşmasına 
çalışılacaktır.

Anayasanın 120 nci ve 129 uncu maddeleri ışığında yeni
den ele alınan ve üniversitelerde yakın bir işbirliği içinde ha
zırlanarak yüce meclislere sunulan Üniversiteler Kanunu Tasa
rısı halen Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonundadır. Milli var
lığımızın temeli olan gençliğe, milli birlik ve beraberlik içinde 
kalkınma planları hedeflerine uygun yüksek öğretim imkânla
rı sağlanması için yüksek öğretim sistemimizin geliştirilmesi 
gayretlerine önemle devam edilecektir.

NAlM TALU HÜKÜMETİ PROGRAMI
(15.04.1973-26.01.1974)

Sayın Üyeler,
Milli Eğitim Politikamız, bir yanda Üçüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planımızın öngördüğü hedeflere göre iktisadi ve sosyal 
kalkınmamızın dayandığı insan gücü ve teknoloji ihtiyaçları
mıza cevap verecek, diğer yandan Cumhuriyete, insan hak ve 
hürriyetlerine, Türk Milliyetçiliğine demokratik, lâik, sosyal hu
kuk devleti anlayışına sahip, Atatürk inkılaplarının koruyucu
su bir gençlik yetiştirmek amacına yöneltilecektir.

Halen Parlamentoda bulunan "Milli Eğitim Temel Kanunu 
Tasarısı" ile “Üniversiteler Kanun Tasarısını bu amacı gerçek
leştirmek için kanunlaştırmaya çalışacağız.

LBÜLENT ECEVTT-NECMEmN ERBAKAN HÜKÜMETİ PROGRAMI
(26.01.1974-17.11.1974)

Sayın Üyeler,
Kalkınma planının eğitilmiş insan gücü hedeflerine ulaşa

bilme gayesi ile ortaöğretimde özellikle teknik konulara yö
nelmeyi hızlandırıcı tedbirler uygulanacaktır.

Çocuklarımıza töre ve geleneklerimizle milli hasletlerimize 
uygun ahlak kaidelerinin öğretilmesi gayesi ile ilk ve orta öğ
retime mecburi ahlak dersleri konulacaktır. Bu dersleri okuta
cak öğretmenlerin gerekli vasıfları taşımasına özel bir önem 
verilecektir.

Bütün meslek ve sanat dallarında eğitim ilköğretime da
yalı olacak ortaokullarda meslek ve sanat eğitimi veren çeşit
li bölüm ve programlar bulunacaktır. Ortaokuldan sonra öğre
tim dalını değiştirmek isteyenlere hazırlayıcı imkanlar temin 
edilecektir. Liselerde de şartlara göre değişen çeşitli bölümler 
bulunacaktır. Ortaokulda mesleki öğretim görenler gerekli 
şartları yerine getirmek kaydı ile liselerin yüksek öğrenime 
hazırlayan bölümüne geçebileceklerdir. Böylelikle öğrenimde 
kimsenin önünün tıkanmaması ilkesi gerçekleştirilmiş olacak
tır. Üniversite ve yüksek okullara giriş yüksek öğrenime yöne
lik programları izleyen öğrenciler için imtihansız olacaktır.

Bu sistem işler duruma getirilinceye kadar mevcut öğre
tim kurumlarının eğitim kapasiteleri azami ölçülerde kullanıla
rak yüksek öğretim yapmak isteyen öğrencilerin açıkta kal
mamaları sağlanmaya çalışılacaktır.

Gene bu sistemin işler duruma getirilmesine kadar mes
lek okullarının orta kısımları öncelikle açılacak ve orta öğre
timdeki meslek okullarının ikinci dönem mezunlarının üniver
site ve yüksek okul giriş imtihanlarına girebilmeleri sağlana
caktır.

Halk yardımı ile yapılıp da bugüne kadar öğrenime açıl
mamış bulunan okul binaları yapılış maksatlarına uygun ola
rak biran önce hizmete açılacaktır.

Yüksek öğrenim parasız olacak, öğrenime alınacak öğren
ci sayısı bunların ve fakülte ve bölümler arasındaki dağılımı 
kalkınma planlarında öngörülen yetişmiş insan gücü hedefle
rine göre tespit olunacaktır.

Eğitim kurumlarımız ihtiyaç ve imkânlara göre yaygın eği
tim faaliyetlerine girecektir. Yaygın eğitim çalışmaları koşulla

ra göre her seviyede ve çeşitli alanlarda programlara bağlana
rak zamanında eğitim fırsatı bulamamış olanlara bu imkan ve
rilecektir. Böylelikle bir taraftan toplumun ihtiyacı olan yetiş
miş insan gücü sağlanırken diğer taraftan eğitimde süreklilik 
imkanları geliştirilecektir.

Eğitim kurumlan modem araç ve gereç ve laboratuarlarla 
donatılacak öğretim programları taklitçilikten kurtarılarak mil
li koşullarımıza uygun hale getirilecektir. Öğretimin her kade
mesinde kitaba ve ezbere dayanan öğretim yerine deneye, 
gözleme, milletlerarası seviyede araştırma yapmaya metot ve 
teknik maharet kazanmaya kişisel inisiyatifin geliştirilmesine, 
işe ve üretime yönelmiş bir eğitime ağırlık verilecektir.

Kültür ve sanat kuruluşlarının daha verimli hale getirilme
sini sanatın halka dönük ve herkesin faydalanabileceği bir bi
çimde gelişmesini ve bu faaliyetlerin yurdun en uzak bölgele
rine kadar yayılmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

Çocuklarımızı zararlı yayınlardan koruyacak eğitici ve öğ
renmeyi özendirici milli ve insani duygulan güçlendirici yeni 
bir yayın programı geliştirilecektir.

Bilimsel ve teknik araştırmalar özel teşvik görecektir. Bir 
çok ilimlerin kurucusu insanları yetiştirmiş olan Milletimizin 
bundan böyle de araştırıcı ve bulucu yetiştirmesine, başarılı 
ve ileri çalışmaları yapmasına elverişli şartlar tesis edilecektir.

Yüksek İslam Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve benzeri di
ğer yüksek okullara geniş bilimsel araştırma yapma imkanla
rı sağlanacaktır.

Eğitimin bütün kademelerinde sosyal adalet ve eşit imkân 
sağlamak amacıyla özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için 
geniş bir yatılılık kredi ve burs sistemi geliştirilecek ve eğitim 
yatırımları yurt düzeyine dengeli olarak dağıtılacaktır.

Bütün öğretim kurumlan ve öğrenci yurtlarında çocukları
mızın ve gençlerimizin huzur ve güven içinde yaşama ve ça
lışmaları sağlanacaktır.

IV. DEMİREL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(31.03.1975-21.06.1977)

Milli eğitimde amacımız; milletimizin bütün fertlerini, Türk 
milletinin milli, ahlakı, insani, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; Atatürk inkılaplarına ve 
Türk milliyetçiliğine bağli; insan haklarına ve milli, demokratik, 
lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar
şı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş; büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden, milletimizin 
geleceğine güvenle bakan, her türlü taklitçilikten uzak, milli 
şahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarışında insan
lığa örnek olmayı hedef alan vatandaşlar olarak yetiştirmek
tir.

Öğretimin her kademesinde fırsat ve imkân eşitliğinin 
sağlanmasına özel bir önem verilecek, vatandaşların kabiliyet
leri ve arzularına göre ve kendi maddi imkanlarına bağlı ol
maksızın yetişme ve bir meslek edinme imkânları artırılacak
tır. Öğrenci bursları miktar ve sayı itibarıyla artırılacak, parasız 
yatılı öğrenci sayısı çoğaltılacaktır. Yurtlar, öğrenci kredileri, 
ders araçları ve gereçleri, artan ihtiyacı karşılayacak seviyeye 
çıkarılacaktır.

Üniversite girişinde, merkezi seçme ve yerleştirme sınav
larından önce, üniversite hazırlık kursları açılacak ve bu kurs
larda ihtiyaç halinde büyük merkezlerdeki öğretmenlerden de 
faydalanılacaktır. Yüksek öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, 
liselerdeki birikimi önlemek ve meslek okullarına rağbeti ar
tırmak için, meslek okullarının ikinci döneminden mezun 
olanların üniversite ve yüksek okullarının giriş imtihanlarına 
katılmaları ve imtihanda başarılı olanların lise mezunları gibi 
bütün üniversite ve yüksek okullara girebilmeleri sağlanacak
tır.

Kalkınmaya ve üretime katkısı olan mesleki ve teknik öğ
retime önem verilecek, mesleki ve teknik liselerin artırılması 
yoluna gidilecektir. Teknik elemanların yetiştirilmesinde naza
ri bilgi yanında sanayi ve tarım alanlarında yapacakları işe ko
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layca uymalarını sağlayacak şekilde ameli eğitim görmeleri 
sağlanacaktır. Kanunları çıkarılmış yeni üniversitelerin kısa za
manda faaliyete geçirilip geliştirilmeleri için gerekli tedbirler 
alınacaktır.

Eğitim kuruluşlarının yurt sathına dengeli bir suretle dağıl
ması sağlanacaktır. II ve ilçelerde binaları tamamlanmış olan 
meslek okulları öğrenime açılacaktır.

Bilimsel ve teknik araştırmalar teşvik edilecek, teknoloji
nin milli imkânlara dayalı olarak geliştirilmesine çalışılacak, 
yurt dışındaki araştırmacıların yurda dönmeleri sağlanacaktır.

Eğitimde metod ve araçtan daha önemli olan öğretmenlik 
mesleğine gereken önem verilecek; feragatle görev yapan öğ
retmenlerimizin maddi ve manevi sorunlarının çözümlenme
sine, meslek içi eğitimlerini ve ilerlemelerini sağlayacak şart
ların hazırlanmasına gayret sarfedilecektir.

Okullarda kitap enflasyonuna ve ders kitapları ile ilgili ti
cari istismarlara son verilecektir. Ders kitapları konusunda dar 
gelirli ailelerin yükünü azaltıcı tedbirler alınacaktır. Eğitimde 
radyo, televizyon ve eğitim laboratuvarlarından geniş şekilde 
yararlanılacaktır. Radyo ve televizyon yoluyla yapılacak eğiti
min, milli eğitim temel amaçlarına uyması ve köylere kadar 
ulaşması sağlanacaktır. Öğretim üyelerinin az ve yetersiz oldu
ğu eğitim kuruluşlarında kapalı devre televizyonları ile ders 
verilme imkanlarından faydalanılmasına çalışılacaktır.

İlk ve ortaöğretimde okutulmakta olan ahlak dersleri, ga
yesine uygun ve milli ahlak esaslarına göre düzenlenecek ve 
bu dersleri, öncelikle, ilahiyat Fakültesi, fslami Bilimler Fakül
tesi, Yüksek İslam Enstitüsü ve Imam-Hatip okulları mezunla
rı okutacaklardır.

Din derslerinin normal ders saatleri içinde ve gerekli vasıf
ları taşıyan öğretmenlerce verilmesi sağlanacaktır.

Müfredat programlarının milli kültürümüze uymayan kı
sımları değiştirilecek, milletimizin ilme ve insanlığa yaptığı hiz
metlerin öğretilmesine önem verilecektir. Milli eğitimde, genç
liğin bedeni gelişmesi için okul için spor teşvik edilecektir.

Yurt dışında tahsil yapanların yurdumuzdaki muadeletle
rinin tanınmasında karşılaşılan güçlükler ortadan kaldırılacak 
ve bu muameleler ilmi esaslara uyularak süratle neticelendi
rilecektir.

n. ECEVfT HÜKÜMETİ PROGRAMI
(21.06.1977-21.07.1977)

Sayın Üyeler,
Eğitimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenliğini ve öğre

nim özgürlüğünü sağlayacaktır. Geride bıraktığımız ikibuçuk 
yıllık dönemde, yasal hakları çiğnenerek okula alınmayan ve
ya can güvensizliği nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, 
yitirdikleri ders yılı hızlandırılmış programlarla geri kazandırıla
caktır.

Öğrenciler arasında siyasal düşüncelerine göre ayırım ya
pılması ve okulların, uygarca tartışma ölçüleri ötesinde; siya
sal çatışma yerlerine dönüştürülmesi kesinlikle önlenecektir.

Siyasal ve toplumsal düşünceleri ne kadar ayrı olursa ol
sun, gençlerimiz ve çocuklarımız arasında arkadaşlığın yerle
şeceği, sevginin yeşereceği bir ortam oluşturulacaktır.

Öğrenci yurtları, birbirine düşman ve kapalı kaleler veya 
ideolojik savaş alanları durumundan çıkarılacaktır.

v . demirel hüküm eti pro gra m i
(21.07.1977-05.01.1978)

Sayın üyeler,
Eğitimin milliliğine büyük önem veriyoruz. Milli eğitimde 

temel hedefimiz, milletimizin bütün fertlerini, Türk Milletinin 
milli, manevi, ahlaki, insani, sosyal ve kültürel değerlerini be
nimseyen, koruyan ve geliştiren ailesini, vatanını ve milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hali
ne getirmiş, büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden, milletimi

zin geleceğine güvenle bakan, her türlü taklitçilikten uzak, 
milli şahsiyetini müdrik, ilim, teknik ve medeniyet yarışında 
insanlığa örnek olmayı hedef alan .vatandaşlar olarak yetiştir
mektir.

Okullarda kitap enflasyonuna ve bu konu ile ilgili istismar
lara son verilecektir. Ders kitapları konusunda dar gelirli aile
lerin yükünü azaltıcı etkin tedbirler alınacaktır. Eğitimde rad
yo, televizyon ve eğitim laboratuvarlarından geniş şekilde ya
rarlanılacaktır. Radyo ve televizyon yoluyl^ yapılacak eğitimin, 
milli eğitim temel amaçlarına uyması ve köylere kadar ulaş
ması sağlanacaktır. Öğretim üyelerinin az ve'yetersiz olduğu 
eğitim kuruluşlarında kapalı devre televizyonları ile ders veril
me imkanlarından faydanılmasına çalışılacaktır.

İlk ve ortaöğretimde okutulmakta olan ahlak dersleri, ga
yesine uygun ve milli ahlak esaslarına göre düzenlenecek ve 
bu dersleri, öncelikle, İlahiyat Fakültesi, Islami İlimler Fakülte
si, Yüksek İslam Enstitüsü ve İmam-Hatip okulları mezunları 
okutacaklardır. Din derslerinin normal ders saatleri içinde ve 
gerekli vasıfları taşıyan öğretmenlerce verilmesi sağlanacaktır.

Müspet ilimlere ait ders kitaplarında, milletimizin bu ilim
lere yaptığı hizmetleri tanıtan bölümlerin konulmasına önem 
verilecektir.

Yeni nesillere dünya görüşü aşılamakta önemli rol oyna
yan, bilhassa ahlak, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi derslerin 
kitapları evlatlarımızın milli inançlarını, manevi değerlerini tah
rip edici, değil, bilakis milli ve manevi değerlere bağlılığı temin 
edici şekilde yeniden yazılacaktır.

Milletimizin ümidi ve geleceğinin teminatı olan gençliğimi
zin, manevi yapısının inanç, sevgi ve milli kültürle zenginleş
mesine ağırlık veren ve beden sağlığını koruyan, hayatın bü
tün güçlüklerini aşarak başarıya ulaşmasını sağlayacak, kabili
yetli gelişmiş bir yapıya kavuşmasına önem vereceğiz.

Devletimizi ve milletimizi büyük yapmada, milli kalkınma 
hamlelerimizin kaynağı ve cevheri olan gençliğimizin en ya
rarlı şekilde yetişmesi için her türlü gayreti, dikkati esirgeme
yeceğiz. Gençliğimizin yetişmesinde, yabancı ideolojik akımla
rın ve taklitçiliğin yayılışına müsaade etmeyeceğiz.

Eğitim kurumlan ile ilgili yatırımların, eğitimin ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde ve zamanında gerçekleşmesi için özel 
tedbirler alacağız.

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinde ülke ihti
yaçlarını nazara alarak kapasiteyi artıracağız. Öğretimin niteli
ğini geliştireceğiz ve öğretim elemanlarının yurt dışında yetiş
melerine öncelik vereceğiz.

İslam enstitüleri akademi haline getirilecek, ilmi araştırma 
güçleri artırılacak, adet ve öğrenci sayıları çoğaltılacaktır. Aka
demi mezunlarının, liselerde, felsefe, ahlak, sosyoloji ve psiko
loji öğretmeni olarak görev yapmaları sağlanacaktır.

En yüksek seviyede alim yetiştirmek üzere bir "Manevi 
İlimler Üniversitesinin kurulmasına önem verilecektir.

Türk ilim, dil ve sanat akademileri kurulacaktır.
İlim, kültür, sanat ve spor alanında üstün başarı gösteren 

kabiliyetli kişiler, maddi ve manevi bakımdan teşvik edilecek, 
kabiliyetlerinin geliştirilmesine önem verilecektir.

Imam-hatip lisesi ve diğer meslek lisesi mezunlarını, üni
versite ve yüksekokullara giriş imtihanlarında, diğer lise me
zunları ile aynı şarta tabi tutacağız. (mam-Flatip lisesi mezun
larını, ilkokullarda din ve ahlak dersleri hocası olarak görev 
yapmalarını sağlayacağız. Imam-hatip liselerinin ilkokullara 
dayalı olmasını ve sayılarının ve kontenjanlarının artırılmasını 
temin edeceğiz.

Gençlerimizin her kademede eğitim kurumlarından yarar
lanmaları imkanlarını hazırlayacağız.

Eğitimde imkan ve fırsat eşitliğine önem vereceğiz.
Yükseköğretim çağına gelen gençlerimizin, üniversite ve 

yüksekokullardan en geniş şekilde yararlanmaları için bütün 
tedbirleri alacağız. Bugün üniversite ve yüksekokullarımızda 
henüz gençlerimizin istifadesine tahsis edilmemiş öğrenim ka
pasiteleri vardır. Bu kapasiteleri değerlendirmeye kararlıyız. 
Gerektiğinde ikili tedrisat yapabileceği gibi, yaz aylarında da 
bu milli müesseselerin ülkeye hizmet eder halde tutulması 
için lüzumlu tedbirleri alacağız. Gençliğimizin, gelişmiş tekno
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lojinin imkanlarından faydalanmasını temin için, yaygın yük
seköğrenime önem vereceğiz. Üniversite ve yüksekokulların 
yurt sathına yayılması çalışmalarına hız vereceğiz.

Üniversite ve yüksekokullara giriş imtihanlarını, edinilen 
tecrübelerin ışığında yeniden düzenleyeceğiz.

Kalkınmaya ve üretime katkısı olan mesleki ve teknik öğ
retime önem verilecek, mesleki ve teknik liselerin artırılması 
yoluna gidilecektir. Teknik elemanların yetiştirilmesinde nazari 
bilgi yanında sanayi ve tarım alanlarında yapacakları işe kolay
ca uymalarını sağlayacak ameli eğitim görmeleri sağlanacaktır.

Eğitim kuruluşlarının yurt sathına dağılımında genel den
ge dikkate alınacaktır. Binaları tamamlanmış olan meslek 
okulları öğrenime açılacaktır.

Her kademedeki öğretim ve öğrenim kadrolarında görev 
yapan öğretmenlerimizin, başta mesken, emeklilik, hizmet ve 
ücret konuları olmak üzere, bütün ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını 
gidermek hedefimiz olacaktır. Bu arada, öğretmenlerin özlük ve 
sosyal hakları ile ilgili diğer kanunların çıkarılmasına çalışacağız.

Kalkınmamızın gerektirdiği sayı ve nitelikte insan gücü 
yetiştirecek, yaygın eğitim faaliyetlerine geniş yer verilecek, 
endüstrimizin geliştirdiği yerlerde, organize sanayi bölgelerin
de ve sanayi sitelerinde mesleki eğitim merkezleri açılacaktır.

Bilimsel ve teknik araştırmalar teşvik edilecek, teknoloji
nin milli imkanlara dayalı olarak geliştirilmesine gayret edile
cektir.

TÜBİTAK'ın kalkınma plan ve programlarının gerektirdiği 
araştırmaları, sosyal konuları da kapsayacak tarzda yapması 
imkanları sağlanacak, ecdadımızın ilme beynelmilel hizmetle
ri genç nesillere tanıtması temin edilecektir.

Yurt dışında öğrenimlerini yapanların yurdumuzdaki mu
adeletlerini tanımada çeşitli ülkeler arasındaki uygulama fark
ları kaldırılacak ve bu mudeletler beynelmilel usuller ve ka
bullere uygun olarak kesin neticeye bağlanacaktır.

Cumhuriyetin temeli olan milli kültürümüzü korumayı, 
yaşatmayı, geliştirmeyi ve nesillere ve bütün cihana duyur
mayı önemli bir görev sayıyoruz. Vatandaşlarımızın ve özellik
le genç nesillerin milli kültür hâzinelerimizle kaynaşması için 
her türlü tedbiri alacağız.

m. e c e v u  h ü k ü m e t i  p r o g r a m i

(05.01.1978-12.11.1979)

Sayın üyeler,
Eğitim, hızlı ve sağlıklı gelişmenin başta gelen koşuludur.
Anayasamızda yer alan birleştirici, çağdaş milliyetçilik bi

lincine erişmiş, Atatürk ilkelerini ve demokratik anlayışı be
nimsemiş, ailesine, vatanına, Türk Ulusuna ve insanlığa karşı 
görevlerini ve sorumluluklarını bilen, milli ve manevi değerle
re bağlı, düşünce ayrılıklarına rağmen barış ve özgürlük içinde 
yaşayabilen kuşaklar yetiştirmek, insan haklarına dayalı hür 
demokratik rejimi, milli birliğimizi ve bağımsızlığımızı güçlen
dirmek; köklü ve zengin kültürümüzü çağdaş insanlık kültü
rüyle birlikte geliştirmek; Türk Ulusunu çağın uygarlık düzeyi
nin üstüne çıkarmak, milli eğitimimizin temel amaçlarıdır.

Eğitimde Hükümetimiz, öncelikle can güvenliğini ve öğre
nim özgürlüğünü sağlayacaktır. Geride bıraktığımız dönemler
de, yasal hakları çiğnenerek okula alınmayan veya can güven
liği nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, yitirdikleri ders yı
lı, hızlandırılmış programlarla geri kazandırılacaktır.

Öğrenciler arasında siyasal düşüncelerine göre ayırım ya
pılması ve okulların, uygarca tartışma ölçüleri ötesinde, siya
sal çatışma yerlerine dönüştürülmesi kesinlikle önlenecektir.

Öğrenci yurtları birbirine düşman ve kapalı kaleler veya 
ideolojik savaş alanları durumundan çıkarılacaktır.

Görüşleri ve inançları ne olursa olsun, Türk gençlerini kur
şunlanmaktan, ana ve babaları evlatlarının can güvenliğiyle il
gili kaygılardan kurtarmak, Hükümetimizin başta gelen bir gö
revi olduğu gibi, buna yardımcı olmak da, her kuruluş, her 
devlet organı, hatta her yurttaş için bir borçtur.

Ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun, bütün çocukla
rı her bakımdan sağlıklı biçimde yetişme ve yeteneklerini ge

liştirme olanağına kavuşturmak için çaba göstermeyi, Hükü
metimiz, sosyal devletin bir gereği saymaktadır. Kimsesiz ço
cukların bakım ve eğitimi Devletçe sağlanacaktır.

Eğitimde olanak eşitliği, yaygınlık, süreklilik ve birlik ger
çekleştirilecektir. özellikle dar gelirli aile çocuklarının yatılı, 
kredili ve burslu öğrenim olanakları genişletilecektir.

Okur yazarlık sorununu, eğitim görmüş yurttaşların da gö
nüllü katkısıyla kısa sürede çözmek için gerekli çaba gösteri
lecektir. İlkokul öğrencilerinin kitap gereksinmeleri Devletçe 
karşılanacaktır. •

Son yıllarda yaygınlaşan çağdışı ve ulusal birliği sarsıcı 
ders kitapları kaldırılacaktır.

Okullarda yaparak - yaşayarak eğitim kuralı uygulanacak, 
çocukların okul çağında iken kendilerini toplum yaşamına ve 
üretken çalışmalara hazırlamaları sağlanacaktır.

Planlı gelişme gereklerine göre eğitilmiş insan gücü yetiş
tirilmesi, orta öğretimde başlanarak, yönlendirici ve özendirici 
yöntemlerle düzenlenecektir.

O arada meslek eğitimi ve teknik öğretim olanakları hızla 
geliştirilerek köylere kadar yaygınlaştırılacaktır.

İmam - Hatip Liselerinin müfredat, eğitim eksiklikleri gide
rilecektir. İmam - Hatip Liselerini bitirenlerin yükseköğrenim 
olanakları sağlanacaktır. Yüksek İslam Enstitüleri Akademiye 
dönüştürülerek bilimsel nitelikleri güçlendirilecektir.

Bütün yükseköğrenim kurumlarında demokratik yöne
timle birlikte öğrenim ve öğretim özgürlüğü sağlam güvence
lere kavuşturulacaktır.

Üniversiteler yurdun her bölgesinde yaygınlaştırılıp geliş
tirilecektir.

Her üniversite, topluma açık, gelişmeye sürekli katkıda 
bulunan ve çok yönlü eğitim veren bir bütün olacaktır.

Yükseköğrenim yapabilme olanaklarındaki eşitsizliği gide
rici önlemler aranıp uygulanacaktır.

Yazışmalı yükseköğretimle örgün yükseköğretim arasın
da bağlantı, uyum ve her bakımdan eşitlik sağlanacaktır. Ya- 
zışmalı yükseköğretimde, çağdaş eğitim teknolojisinin tüm 
olanaklarından yararlanılacaktır.

Üniversitelerin ve yüksekokulların öğrenci alma ve yetiş
tirme kapasitelerinin büyük ölçüde artırılması için gerekli çö
zümler getirilecektir.

Eğitimin her dalında ve aşamasında öğrenciler araştırma
cılığa yöneltilecek ve genel kültürlerini genişletmeye özendi
rilecektir.

Öğretmenlerin manevi ve maddi huzur içinde çalışabilme
leri güvence altına alınacak, kendilerini sürekli yenileyebilme
leri kolaylaştırılacaktır.

Yurt dışındaki Türk çocuklarının kültür ve eğitimi ile dev
let yakından ilgilenecektir.

VI. DEMİREL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(12.11.1979-12.09.1980)

Eğitimimiz, beynelmilelci ve Marksist tesislerden kurtarıla
cak, idarede, mevzuatta, ders programları ve kitaplarında, kül
türel faaliyet ve neşriyatta, eğitimin milliği temel ilke olarak 
korunacak ve itibar görecektir.

Öğretmenlerimiz, Cumhuriyet okullarında, Türk çocukları
nı milliyetçi bir ruh ve düşünce ile yetiştiricekler, onların gö
nüllerine ve zihinlerine, Devlete, millete, aileye, milli ve mane
vi değerlerimize, milletimizin geleceğine sadakat ve sahiplik 
şuurunu yerleştireceklerdir.

Özerk yüksek öğretim kurumu ve kuruluşları, öğrencileri
ni Devletimize, insan haklarına dayalı demokratik rejime, mil
li hayat felsefemize sadık bir şekilde yetiştirmekle mükellef 
olacaklar, bunun için bütün tedbirleri alacaklardır.

Türk öğretmeninin, başta mesken olmak üzere, sosyal ih
tiyaçları karşılanacak, çocuklarına eğitim ve görgülerini arttırı
cı imkanlar sağlanacaktır.

Başladığımız üniversite ve akademiler süratle tamamlana
cak, daha çok gencimizin yüksek öğrenim imkanına kavuşma
sı sağlanacaktır.

8 Umran-Eylül -2004



CUMHURİYET HÜKÜMETLERİNİN EĞİTİM POLİTİKALARI

Çocuklarımızı ve gençlerimizi ülkemizin geleceğinin temi
natı, en büyük ve en değerli varlığı sayıyoruz. Milli ve manevi 
değerlerimize gönülden bağlı Türk gençlerinin, Devletimize ve 
onun bütünlüğüne, milletimize, onun birlik ve beraberliğine 
sahiplik şuuru şüphe götürmez.

Gençlerimizin meselelerine titizlikle eğileceğiz. Onlara me
sut yarınlar hazırlamak en büyük arzumuzdur.

Üniversite kapılarında bekleşen gençlerimizin yüksek öğ
retim meselesi, bütün imkanlar kullanılarak yeni bir çözüme 
kavuşturulacak, burs ve yurt konusunda ihtiyacın karşılanma
sına gayret sarf edilecektir.

BÜLENT ULUSU HÜKÜMETİ PROGRAMI
(20.09.1980-13.12.1983)

Milli Eğitim ve öğretimde, Atatürk Milliyetçiliğinin yeniden 
yurdun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştıracak tedbirler en 
kısa zamanda alınacaktır. Bütün öğretim kurumlarındaki öğ
rencilerin amacı, Atatürk Milliyetçiliği ve ilkeleri ile pekişmiş 
milli unsur, bilgi ve becerileri kazanmak olmalıdır. Yarının te
minatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ide
olojilerle yetişerek sonunda birer anarşist olmasına izin ver
meyeceğiz.

Millet olarak, Bayrağımız ve İstiklal Marşımızı Türkiye'mi
zin vazgeçilmez bağımsızlık, egemenlik, birlik ve bütünlüğü
müzün en yüce ve ayrılmaz sembolleri olarak layık oldukları 
değerde, her zaman ayrı bir özen ve duyarlılıkla korumayı 
yurtseverliğin kaçınılmaz gereği olarak görüyoruz.

Milli eğitime, bütün ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyet
ler içinde ayrı bir yer veriyoruz.

Birlik ve bütünlüğümüzün temelini teşkil eden milli eğiti
min düzenlenmesi gereğini ülkemizin ve ulusumuzun en ön
de gelen ihtiyacı ve ana hedefi olarak görüyoruz.

Bu sebeple, ülkesi ve milletiyle devletin geleceğini hazır
lama görevini üstlenen eğitim kurumlarında ve kuruluşlarında 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, 
insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 
ve geliştiren-, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yücelt
meye çalışan-, insan haklarına saygılı olan-, milli, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hali
ne getiren yurttaşlar yetiştirmek başlıca hedeflerimizden biri 
olacaktır.

- Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma hedefle
ri esas tutularak ve "eğitim - insangücü - istihdam" ilişkileri 
dikkate alınarak milli eğitim sistemimiz, mesleki ve teknik öğ
retime ağırlık verecek şekilde yeniden planlanacaktır.

Çağdaş eğitimin gereği olarak bilimsel ve teknolojik alan
larda dilimizin zenginleştirilmesine çalışılacak ve bu maksatla, 
Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınacaktır. Bu ko
nuda ifrat ve tefritten sakınılarak yaşayan güzel Türkçe'nin 
kullanılmasına özen gösterilecektir.

- öğretmenlere ve yöneticilere Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda çok ağır ve o oranda da şerefli görevler ve yükümlülük
ler düşmektedir. Ülkemizi ve ulusumuzu, Atatürk’ün hedefle
rine ulaştırmada, çağdaş gelişmelere uyumda, milli ve tarihi 
sorumlulukları yüklenmede, gençlerimizi ve çocuklarımızı ni
telik ve yetenekler yönünden üst düzeye çıkarmada eğitim ve 
öğretimin temel unsur olduğu inancındayız. Bunun mimarları 
da öğretmenler ve yöneticilerdir.

- Öğretmenler ve yöneticiler politikadan tümü ile arındırı
lacak ve derneklerin amaç ve faaliyetleri ne olursa olsun ke
sinlikle politika dışında tutulmaları için her türlü yasal ve ida
ri düzenlemeler yapılacaktır.

- Yurt içi eğitim ve öğretimde olduğu gibi, yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın ve Türk çocuklarının eğitim hizmetlerinin 
de, aynı amaç ilke ve hedefler doğrultusunda yönetilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Üniversiteler Kanunu üze
rinde gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılacaktır. Çağdaş 
bilim düzeyine ulaşmak amacıyla, araştırma ve geliştirme ça

lışmaları özendirilecek ve hızlandırılacaktır.
Bilgi ve teknoloji üretimi çalışmaları milli kalkınma hedef

lerine göre yönlendirecek ve bu çalışmaların ülkenin sosyo
ekonomik politikasıyla bütünleşmesi sağlanacaktır.

I. TURGUT ÖZAL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(13.12.1983-21.12.1987)

Değerli milletvekilleri; aile milletimizin temelidir.
Aile yapımızın tabii ve tarihi vasıfları olan, örf ve ananele

rimiz ile perçinlenmiş bulunan sevgi .saygı, feragat ve fedakar
lığın geliştirilmesinin, toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir 
şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin yetiştirilmesinde, 
ahlakın, milli ve manevi değerlerin korunmasında, çok önem
li bir rolü olduğuna inanıyoruz.

Fert ve millet seviyesinde sosyal güvenliğin ilk ve en 
önemli teminatı ailedir.

Muhterem üyeler-, geleceğimizin teminatı olan çocukları
mızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Ata
türk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve ahlaki değerlerimizi be
nimsemiş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, 
saygı ve müsamaha besleyen medeni birer insan olarak yetiş
melerini milli öğretimin esası sayarız.

Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddi ve manevi 
kalkınmasında, milli ve ahlaki değerlerin korunmasında ve ge
lişmesinde, kültür, sanat ve medeniyetin gelişmesinde ve ge
leceğe aktarılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin kazanılmasın
da temel rolü oynar. Genel olarak fertlerin ve milletlerin sos
yal ve iktisadi seviyeleri eğitim ile doğrudan ilgilidir.

Eğitim ve öğretimin temel taşı öğretmenlerdir. Bunun için 
öğretmenlerimizin meselelerine büyük önem veriyoruz.

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.
Eğitim ve öğretim devletin başlıca görevleri arasındadır. 

Ancak, devletin koyacağı kaideler içerisinde fertlerin ve. özel 
kuruluşların da eğitim ve öğretim hizmetleri yapabilmeleri 
sağlanacaktır.

Herkesin yapmakla zorunlu olduğu temel eğitim dışında, 
sayı, çeşit ve vasıf itibariyle eğitim ve öğretim hizmetleriyle 
memleketin iktisadi ve sosyal hedefleri arasında irtibat kurul
ması elzemdir.

Bugün yükseköğretimde, bir taraftan ortaöğretim mezun
larının açıkta kalmasına sebep olan kapasite yetersizliği, diğer 
taraftan eğitim ve öğretim ile istihdam ihtiyacı arasındaki 
uyumsuzluklardan kaynaklanan ve yükseköğretim yapmış 
gençlerimizin işsiz kalması sonucunu doğuran bir yapı ile kar
şı karşıyayız. Bu durum şimdiye kadar takip edilen ortaöğre
tim politikasının gerçekçi olmadığını-, ülkemiz ihtiyacına cevap 
vermediğini ortaya koymaktadır.

Bu itibarla ortaöğretimde genel eğitim ağırlığının, tedricen 
ve nispi olarak azaltılarak, yetenekli ve arzulu gençlerimiz için 
yükseköğretime açık mesleki ve teknik öğretime büyük ağır
lık verilecektir.

Sayın milletvekilleri; yükseköğretim kuruluşlarımızda 
müspet ilimler, sosyal ve manevi ilimler ile birlikte teorik ve 
uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veril
mesini; bu kuruluşlarımızın sınai, iktisadi, sosyal ve diğer ko
nularda pratik araştırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik 
için gerekli tedbirlerin alınmasını faydalı görürüz.

Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde, kısa sürede verimi 
artıracak teorik ve uygulamalı kurslar ile yaygın eğitim faali
yetlerine önem verilecektir.

Yabancı dil, mesleki gelişme ve başarının olduğu kadar, 
dış ticaret, milletlerarası ilişkiler, ilim, sanat ve kültür alışveri
şinin de temel aracı haline gelmiştir. Bu yüzden orta ve yük
seköğretim yapan gençlerimizin asgari bir yabancı dili iyi de
recede öğrenebilmeleri için gerekli bütün tedbirlerin alınması
nı elzem görüyoruz.

Halk eğitimine devamlılık kazandırmak için, okul dışı eği
tim ve kültür faaliyetlerinin geliştirilmesine, radyo ve televiz
yondan müessir bir şekilde faydalanılması gerektiğine inanı
yoruz.
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n. özal hüküm eti pro gra m i
(21.12.1987-09.11.1989)

- Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu çıkarılmış, uygulama 
başlatılmıştır. Çırakların mesleki eğitim süresince sigorta prim
leri devletçe ödenmektedir.

YILDIRIM AKBULUT HÜKÜMETİ PROGRAMI
(09.11.1989-23.06.1991)

Değerli Milletvekilleri,
önümüzdeki dönem eğitim ve öğretim en fazla önem ver

diğimiz konuların başında gelecektir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimi

zin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürki ilke ve inkılapla
rına bağlı, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş, 
bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve mü
samaha besleyen birer insan olarak yetişmelerini milli eğiti
min esası sayarız.

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. 
Öğretmen, eğitim ve toplumun temel taşıdır. Bu mesleğin 

cazip hale getirilmesi için özendirici tedbirler alınmasına de
vam edilecektir.

Gelişmenin ve modernleşmenin temelindeki başlıca un
surlar insan ve sistemdir. İnsanın emeği ve çalışması herşeyin 
üzerindedir.

Kalkınma insanoğlunun işidir. İleri toplumlarda yetişmiş 
insanın, insangücü kalitesinin dünyanın en zengin tabii kay
naklarından daha önemli olduğu gözlerimizin önündedir.

Esas olan herkesi bir meslek sahibi yapmaktır. Her şeyden 
önce insanın kendine güven duymasının ilk şartı meslek sahi
bi olmasıdır.

İktisadi hayatımızdaki gelişmeler her seviyede ihtisasa 
yönelik ve uygulamalı eğitim ve öğretime ağırlık verilmesini 
gerektirmektedir. Son dört yılda, mevcut eğitim sistemi yanın
da çıraklık eğitimi ve beceri kursları ile belirli mesafeler alın
mıştır.
* Önümüzdeki dönemde orta öğretimden, yüksek okul ve 

üniversiteye kadar esnek ve yönlendirilmiş bir insangücü 
planlamasına ağırlık verilecektir.

* Türkçe' nin doğru ve güzel konuşulması ve yazılması için 
gerekli bütün tedbirler alınacaktır.

* Her seviyede eğitim ve öğretimde başta TV ve bilgisayar 
olmak üzere teknolojinin imkanlarından en ileri safhada 
istifade edilecektir.

* Herkese bir yabancı lisan öğretmek hedefimizdir.
Halk eğitimine süreklilik kazandırmak amacıyla, okul dışı 

eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliştirilmesi, radyo ve te
levizyondan müessir bir şekilde faydalanılması için gere
ken yatırımları tamamlayacağız.

* Öğretmenlerin meslek içi eğitime önem verilerek, devam
lı gelişmeleri sağlanacaktır.

* Çok kanallı eğitim televizyonu, öğrenci ve öğretmenlerin 
eğitim ve öğretiminde yardımcı ve hızlandırıcı bir araç ola
rak kullanılacaktır.
Eğitim programları, ders kitapları, eğitim araç ve gereçleri 

ile öğretim yöntem ve tekniklerinin bilim ve teknolojideki ye- 
nikliklere, toplumumuzun ve insanımızın değişen ihtiyaçlarına 
uygun olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
* Öğretmenlerin meslek içi eğitimine önem verilerek, de

vamlı gelişmeleri sağlanacaktır.
* Çok kanallı eğitim televizyonu, öğrenci ve öğretmenlerin 

eğitim ve öğretiminde yardımcı ve hızlandırıcı bir araç ola
rak kullanılacaktır.

* Bilgisayarlı, göze ve kulağa hitabeden modern eğitim sis
temleri okullarımızın en önemli eğitim araçları haline ge
tirilecektir. Eğitim ve öğretimde başlatılan bilgisayar kulla
nımını hızlandırılarak devam edilecektir.

* İlk ve orta öğretimde ikili öğretimin kaldırılmasını, sınıflar
daki öğrenci sayısının azaltılmasının hedef alıyoruz.
3308 sayılı Kanunla kurumsal bir yapıya kavuşturulan çı

raklık ve meslek eğitiminin geliştirilerek yaygınlaştırılma
sına devam edilecektir.

* Yüksek eğitim kuruluşlarımızda müsbet ilimler, sosyal ve 
manevi ilimler ile birlikte teorik ve uygulamalı araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesini; bu kuruluş
larımızın sınai, iktisadi, sosyal ve diğer konularda pratik 
araştırma ve geliştirmeye yönelmelerini teşvik için gerek
li tedbirlerin alınmasını faydalı görmekteyiz.

* Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçları değerlen
dirilerek, YÖK Kanunu günün şartlarına göre değiştirile
cektir.

MESUT YILMAZ HÜKÜMETİ PROGRAMI
(03.07.1991-28.11.1991)

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
Milli Eğitim politikasını ve hizmetlerini ülkemiz ve milleti

miz için, en önemli ve öncelikli bir devlet politikası olarak gö
rüyoruz. Hükümetlerimizin, bu anlayışla bugüne kadar ger
çekleştirdiklerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Ancak, 2000’li yılların eşiğinde, bilgi toplumu çağında ya
şadığımızın da bilincindeyiz. Milli Eğitim sistemimize yeni bir 
anlayış, yeni bir yapılanma, bunun gereği olan yeni bir uygu
lama, değerlendirme ve yönlendirme görev ve sorumlulukları ■ 
yüklendiğinin de anlayışı içindeyiz.

Milli kimlik, kişilik, ahlaki karakter ve yüksek irade gücü 
kazandıran milli kültürümüzü, her derece ve türdeki örgün, 
yaygın, sürekli ve hayat boyu eğitim kurumlarında ve uygula-' 
malarında daha yoğun bir şekilde vermeye ve benimsetmeye 
çalışacağız.

Milli Eğitimde bugüne kadar gereğince ele alınmadığını 
bildiğimiz, milli tarihimizde başarılı uygulamaları olan üstün 
nitelikli, istidat ve kabiliyetli çocuklarımızın özel olarak yetişti
rilmelerinin, yararlı olacağına inanıyoruz.

Yine eğitimde, laiklik ilkesini, toplumumuzun çeşitliliğinin 
en büyük kaynaştırıcı, uzlaştırıcı ve birleştirici harcı, temeli ve 
teminatı olarak görüyor ve benimsiyoruz.

Bu amaçları gerçekleştirmek için, Hükümet olarak, Milli 
Eğitimde yeni seferberlik başlatmaya azimli ve kararlıyız.

Sayın Başkan,
Sayın Milletvekilleri,
İktidarımızın Hükümet programlarında belirtilen amaçlar, 

hedefler, ilkeler ve ihtiyaçlar ile Milli Eğitim Temel Kanunu 
doğrultusunda Milli Eğitimimizin geliştirilmesi için önemli çalış
malar yapılmış ve büyük mesafeler alınmıştır.

Bunun ilk delili, Cumhuriyet dönemi bütçeleri içinde en 
yüksek payların son iki yılda, Milli Eğitime ayrılmış olmasıdır.

Milli Eğitim hizmetlerimizin geliştirilmesinde, özellikle ye
ni doğan ihtiyaçların karşılanmasında ve sorunların çözümün
de iktidarımız döneminde 1986 yılında yürürlüğe konan 3308 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile ek sağlayan 1988 yılında 
çıkarılan 3418 Sayılı Kanunla eğitime yeni bir atılım gücü ve 
hız kazandırılmasıdır.

Milli Eğitim sistemimizin en önemli unsuru olan öğret
menlerimiz ile öğretim elemanlarının toplumda layık oldukla
rı statüye kavuşturulmalarının gerektirdiği yönde alınan ted
birler ve sağlanan imkanlar temel alınarak bugünün ihtiyaçla
rına uygun seviyeye ulaştırılması sağlanacaktır.

Bu çerçeve içinde, özellikle Bakanlığın, genel politika ve 
ortak hizmetler dışında kalan merkezi yönetime ilişkin görev, 
yetki ve sorumluluklarının taşra teşkilatına devredilmesi ve 
yeni “Eğitim Yönetimi Alanları" kurulması ile ilgili kanuni dü
zenleme gerçekleştirilecektir.

Zorunlu eğitimin 2000 yılına kadar 8 yıl; 2000 yılından son
rası için de 10 yıl olmasını sağlayacak kanuni düzenleme ya- ' 
pılacaktır.

Milli Eğitim Akademisinin kuruluşu tamamlanacaktır.
Halen 180 bin olan çırak öğrenci sayısı 1992 yılı sonunda 

300 bine çıkarılacak ve özellikle örgün eğitim ve ilişkileri dü
zenlenecektir.
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CUMHURİYET HÜKÜMETLERİNİN EĞİTİM POLİTİKALARI

İlk uygulaması 1990-1991 öğretim yılında başlatılmış bu
lunan ve 109 bin gencimizin başvurduğu ve eğitim gördüğü Li
se Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi kurumlaştırılarak de
vam ettirilecektir. Buradan mezun gençlerimize, kendi işyerle
rini kurmaları halinde maddi destekte bulunulacaktır.

Çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi tanıma ve koruma bilin
cini kazandırmak suretiyle onlarda kendilerine güven ve top
luma karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmek amacıyla ku
rulan “Türkiye Çocuk Çevre Klüpleri" yurt çapında yaygınlaştı
rılacaktır.

Çağ nüfusunun okullaşma oranlarının, okul öncesi eğitim
de, yüzde 11.5’e-, ilk ve ortaokulda yüzde 100'e; orta öğretim
de, mesleki ve teknik öğretim ağırlıklı olmak üzere yüzde 45’e 
ve yüksek öğretimde ( Açık Öğretim Dahil) yüzde 20'ye ulaş
ması yönünde çalışılacaktır.

Özel eğitime muhtaç çocuklar ve gençler için halen yüzde
3 civarında olan okullaşma oranının artırılması ve eğitim im
kanlarının genişletilmesi, iyileştirilmesi suretiyle çağ nüfusu
nun yüzde 10'unun okullaşmasının gerektirdiği tedbirler araş
tırılacak, bu hedefin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Ülke
mizde ilk defa 13-15 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleştirilen Özel 
Eğitim Konseyi'nde alınan kararların uygulanmaya konması 
sağlanacaktır.

Eğitim ve öğretim hürriyetinin Anayasa’ya sadakat borcu
nu ortadan kaldırmayacağı inancıyla milli birlik ve bütünlüğü
müzün temel unsurlarının başında yer alan Türkçe'nin, özellik
leri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan milli ve ortak bir eği
tim ve bilim dili olarak öğretilmesine daha çok önem verile
cektir.

Eğitimde sayısal gelişmeler yanında, eğitimin nitelik ve 
kalitesinin yükseltilmesi temel hedeflerimizden biri olacaktır.

Çağdaş gelişmenin bir boyutu olarak eğitimde bilgisayar, 
TV, video gibi teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak; bu 
amaçla televizyon kanallarından biri öğretim ve eğitime tah
sis edilecektir. Yurt dışındaki çocuklarımızın örf ve adetlerimi
ze, vatan, millet ve ortak milli kültürümüze bağlılıklarının ko
runması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Özel kesimin, vakıf ve dernek gibi tüzel kişilerin, hayırse
verlerin, okul öncesinden üniversitelere kadar örgün eğitim 
kurumlan kurmaları özendirilecek ve desteklenecektir.

TBMM’de Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçmiş bulunan 
üniversitelerin kuruluş kanunu ile dünyada ilk defa bu büyük
lükte bir yüksek öğretim seferberliğini gerçekleştirmeyi 
amaçlayan iktidarımız, bu kurumlarla birlikte mevcut üniver
sitelerimizin öğrenim elemanı ve finansman ihtiyacını karşıla
yacak, 2010 yılına kadar geçerli bir “master planı" hazırlayacak 
ve uygulamaya koyacaktır.

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçları ışığında, 
YÖK Kanunu yeniden değerlendirilecektir.

Yüksek öğretimdeki gençlerimizden başvuruda buluna
cakların tamamına yurtlarda barınma imkanı mutlaka sağla
nacaktır.

Bu yurtların barınma, beslenme ve eğitim şartları geliştiri
lecek, öğrenim kredisi artırılacaktır.

Önümüzdeki yıl sonunda mevcut yurt kapasitesine 42 bin 
yatak ilave edilecektir.

Milli birlik ve bütünlüğümüzün harcı olan, yüce duygular
la olgunlaşmamızın, yüksek ahlaklı toplum meydana getirme
mizin kaynağı olan yüce dinimizin ehil öğretmenlerle öğretil
mesi ana amacımızdır. Bu amaçla dini öğretime daha da önem 
verilecektir.

SÜLEYMAN DEMlREL-ERDAL İNÖNÜ HÜKÜMETİ
(28.11.1991-01.07.1993)

Sayın Milletvekilleri,
Çağdaş, laik,etkin ve yaygın bir eğitim sistemi oluşturula

cak ve yürürlüğe konacaktır.
Çağdaş ve etkin eğitim, çağdaş toplumun, tartışılmaz ge

reksinimidir.
Doğumundan başlayarak her Türk yurttaşının öğrenim ve

eğitimi devletin yükümlülüğünde olacak ve parasız eğitim 
esas kılınacaktır. Zorunlu eğitim en az 8 yıl olacaktır.

Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geliştirici, yara
tıcı, özgür düşünceye dayalı bir eğitim politikası esastır. Kişilik 
sahibi, nitelikli insan yetiştirmek amaçtır.

Temel eğitimden yükseköğrenimin sonuna kadar her ka
demede kendi içinde bir bütünlük taşıyacaktır. Her kademeyi 
tamamlayan gencin o kademenin sonunda hayata katılması 
mümkün olacaktır.

Ortaöğretim sadeleştirilerek, birlik sağlanacaktır. Kaynak
ların verimli kullanılmasıyla çok amaçlı lise sistemine mutlaka 
geçilecektir. Bütün öğrenciler laik dünya görüşüne dayalı kül
tür derslerini mutlaka ortak olarak görecektir.

öğretim programları ve ders kitapları evrensel ölçülere, 
demokratik özgürlükçü anlayışa uygun olarak yeniden düzen
lenecek, gençlerimize araştırmacı yaratıcı ve bağımsız bir kişi
lik kazandırma amacı ön plana çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve eğitimle ilgili diğer bütün bi
rimlerin, çağdaş eğitim gereklerine göre yeniden yapılanması 
sağlanacak ve böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin, gele
ceğe en iyi şekilde hazırlanması için gereken ortam oluşturu
lacaktır.

Öğretmenlerin sendika kurmaları için gerekli Anayasal de
ğişiklikler yapılacak, eğitimin önündeki sorunların çözümünde, 
uygulayıcılar olarak öğretmenlerimizin de katkısı sağlanacak
tır.

Hükümetimiz, köklü bir üniversite reformunu gerçekleşti
recektir. Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanına
cak; YÖK sistemi kaldırılarak yükseköğretim kurumlarının 
kendi içlerinden seçtikleri organlar eliyle yönetilmesi sağlana
caktır. Böylece hükümetimiz özgür, özerk, mali olanakları en 
iyi aşamaya getirilmiş üniversiteyi Türkiye’ye kazandıracaktır.

- Üniversitelerarası eşgüdümü sağlamak, ülkenin insan 
gücü gereksinimini gözönünde tutarak araştırmalar ve planlar 
yapmak v önerilerde bulunmak, üniversitelere ayrılan kadro 
ve kaynakların dengeli dağılımı ve verimli kullanımı konusun
da hükümet ve ilgili makamlara önerilerde bulunmak, yeni 
kurulacak üniversiteler için görüş bildirmek amacıyla, üniver
sitelerin kendi üst kurullarınca belirlenecek adaylar arasında 
seçilecek yüksek öğretim ve eğitim kuruluşu oluşturulacaktır.

- Üniversite özerk olacaktır.
- Üniversite, tüm görüş ve düşüncelerin ifadesini bulduğu 

bir bilim mabedi olacaktır. Üniversitelerin düşünce ve görüşle
rini dışa açıklayabilmesi için, demokratik tüm olanaklar hazır
lanacaktır.

- Üniversite öğretim üyelerinin siyasi partilere üye olabil
melerini sağlayacak anayasal düzenleme yapılacaktır.

Bir reform ve atılım Hükümeti olarak, ülkemizde araştır
ma ve geliştirme çalışmalarına ayrı bir özen göstereceğiz.

Bilim ve teknolojinin dünyadaki ilerlemesi içinde, kendi 
araştırmalarıyla yer alamayan bir ülkenin sadece kopyacılık 
yaparak çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi mümkün değildir. 
Gençlerimizin yaratıcı yetenekleri ekonomik kalkınmamızın 
da, kültür zenginliğimizin de temel dayanağı ve en değerli hâ
zinesidir. Bu hâzineden milletimizin tam yararlanmasını sağla
mak için bütün olanaklarımızı en verimli, en etkin şekilde kul
lanacağız.

Tarımdan, sanayiye, temel bilimlerden mühendislik ve tıp 
bilimlerine, ekonomik ve sosyal bilimlere kadar, bilim ve tek
nolojinin bütün alanlarında, üniversitelerimizin ve araştırma 
kuruluşlarımızın, araştırma verimini ve niteliğini yükseltmek 
ve bu araştırma sonuçlarından vatandaşlarımızı ve bütün in
sanlığı daha çok yararlandırmak başlıca hedefimiz olacaktır.

TANSU ÇULER HÜKÜMETİ PROGRAMI
(03.07.1993-13.10.1993)

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,
2000'li yıllara hazırlanan Türkiye’de, özellikle sağlık, eğitim 

ve çevrede yapılacak atılımla, sosyal devletin güçlendirilmesi 
gerçekleştirilecektir.
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ÜMRAN EK

Gelecek kuşakların iyi yetişmesini sağlayacak bir Aile 
Planlaması benimsenecektir. Kadınların eğitim düzeylerinin 
yükseltilmesi ve mesleki eğitim imkanlarından daha fazla ya
rarlanmak suretiyle tarım dışı sektörlerde istihdamlarının yay
gınlaştırılması, özellikle uygulanacak teşvik politikaları aracılı
ğıyla kadınlarımızın kendi iş yerlerine sahip olma imkanları 
geliştirilecektir. Kadın işgücünün ekonomiye katkısı sağlana
cak ve kadınların karar mekanizmalarına daha etkin katılabil
meleri için yeni politikalar gerçekleştirilecektir.

Aile korunacak, desteklenecektir. Toplumun en küçük 
ünitesi ve demokrasinin en küçük birimi olan aile, değişen ve 
gelişen bir dünyada, bu değişikliklerden en çok etkilenen bir 
kurum olarak, devletin özenle koruması gereken bir konum
dadır.

Bu amaçla, aile yapımızın gösterdiği değişimi, bu değişim
den doğan sorunları, bunlara getirilecek çözüm yollarını sap
tamaya yönelik gerekli araştırmalar en kısa sürede sonuçlan
dırılacaktır.

Korunmaya muhtaç çocukların aile ortamı içinde yetiştiril
mesine özel önem verilecek ve evlat edindirmenin yasal iş
lemleri kolaylaştırılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,
Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü geliştirici, yara

tıcı, özgür düşünceye dayalı bir eğitim politikası esastır. Kişilik 
sahibi, nitelikli insan yetiştirmek amaçtır. Eğitimde kaliteye, 
çağdaşlığa ve fırsat eşitliğine önem verilecektir. Eğitim tekno
lojisinin kalitesi arttırılacak bilgisayar kullanımına, donanım ve 
yazılımına önem verilecektir.

Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Bilim artık çağımızın basınla birlikte dördüncü kuvvetidir. 

Kuvvetler ayrımı ilkesinin klasik üç erki yanında, yani yasama, 
yürütme ve yargı erklerinin yanında bilim, toplumun bugünkü 
büyük hızını takip edebilmenin en etkin yoludur. Bilimsel ku- 
rumların özerkliğinin, işte bu gerekçeyle demokratikleşmenin 
vazgeçilmez koşulu olduğuna inanırız. Bilim ve teknoloji çağı
nı yaşayan dünyamızın dışında veya gerisinde kalmamak an
cak bilimi ve onun günden güne gelişen değişimini toplum ve 
devlet yaşamının içerisine yerleştirmekle mümkün olur, ülke
mizdeki üniversite sayısını 55'e çıkarmak suretiyle çok büyük 
bilim ve eğitim hizmetini gerçekleştirmiş olduğuna inandığı
mız geçen hükümetimizin bu başarılı çalışmalarına hükümeti
mizce de devam olunacaktır.

Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınması ça
baları devam edecektir. Gençliğin, yarınların teminatı olduğu 
düşüncesinden hareketle 1993 yılından itibaren ÖSYM sınavın
da başarılı olan ilk 1000 öğrenci karşılıksız olarak yurt dışında 
eğitim yapmak üzere gönderilecektir.

Hızlı bir sosyal ve teknolojik gelişme ile bütünleşmiş bir 
çağdaş yaşamda, değişim ve gelişmelerin hızını izleyebilmek, 
ancak, genç kadroların ve genç düşünce biçimlerinin toplum 
ve devlet hayatına olabildiğince erken katılması ile mümkün 
olabilecektir. Siyasal yaşama katılma dahil, gençliğin önünde
ki engeller ayıklanacaktır.

Gençlerin yapıcı ve yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmak 
üzere kişilik, düşünce ve beden yönünden gelişmelerini sağla
yacak okul içi ve dışı, düşünce, kültür, sanat ve spor faaliyet
leri desteklenecektir.

Bu amaçla kısa dönemde büyük illerimizde, uzun vadede 
diğer illerimizde olmak üzere gençlik merkezleri kurulacaktır.

TANSU ÇİLLER AZINLIK HÜKÜMETİ PROGRAMI
(13.10.1995-03.11.1995)

EĞITİM-KÜLTÜR
Son 20-30 yılda ekonomik alanda sıçrama yapan ülkelerin 

bu başarılarının gerisindeki en önemli faktörün geniş bir eği
tilmiş insan gücü olduğu görülmektedir. Yine geleceğin sana
yileri, yetişmiş insan gücüne dayalı olacaktır. Bu nedenle eği
time daha fazla kaynak ayrılması sürdürülecek ve bu kaynak
lar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Eğitimde-, laik, çoğulcu demokrasiyi özümsemiş, milli kül
türü geliştirici, düşünme ve algılama yeteneği gelişmiş . dış 
dünya ve yeni düşüncelere açık, bilim ve teknoloji üretimine 
yatkın insan gücünün yetiştirilmesini sağlayıcı bir politika izle
necektir.

Eğitimde özel sektörün katkısını takdirle karşılamaktayız.
8 yıllık zorunlu temel eğitimin gerçekleştirilmesi için ge

rekli yasal düzenlemeler süratle tamamlanacaktır. Temel eği
timin teknolojik altyapısına büyük önem vermemiz gerek
mektedir. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan en ileri teknolojiyi 
ve dünyadaki uygulamaların en iyisini Türkiye' ye getirmek 
kararındayız.

Toplumsal faydanın büyük olduğu zorunlu eğitimin devlet 
tarafından üstlenmesine devam edilecek, bireysel faydanın 
nispeten büyük olduğu daha üst eğitim kademelerinde hiz
metten yararlanan üst gelir grubunun hizmetin bedelini öde
mesini sağlayıcı mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir. Bu 
yapı, ödeme gücü olmayan öğrencilerin durumu dikkate alı
narak etkili bir kredi ve burs sistemiyle desteklenecektir.

625 sayılı Özel öğretim Kurumlan Kanunu' nda değişiklik 
yapılması ile ilgili tasarı yasalaştırılacaktır.

Mesleki ve teknik eğitimde aksaklıklann giderilmesi ama
cıyla 3308 sayılı çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu' nda deği
şiklik yapılacaktır.

Yüksek öğretimde rekabetçi bir yapı oluşturularak yük
sek öğretimin etkinleştirilmesi amacıyla 2547 Sayılı Kanun' da 
yeni düzenlemelere gidilecektir.

TANSU ÇULER-DENIZ BAYKAL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(03.11.1995-10.03.1996)

Hükümet' imiz, Güneydoğu’ da, altyapı ve sınai yatırımla
rının aksamadan sürdürülmesi ve olanaklar içinde hızlandırıl
masına-, özellikle eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yaygın
laştırılmasına büyük önem vermektedir.

M. YILMAZ-T. ÇİLLER HÜKÜMETİ PROGRAMI
(10.03.1996-06.07.1996)

Sayın Milletvekilleri,
Eğitimde, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, milli, manevi 

ve ahlaki değerlerimizi benimsemiş; bilgili ilmi düşünceye sa
hip, herkese karşı saygılı ve hoşgörülü, sevgi dolu, laik ve ço
ğulcu demokrasiyi davranış haline getirmiş; kişisel sorumluluk 
duygusu ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş; bilgi ve teknoloji 
üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek; kendi kendine ye
terli ve güvenli; bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek 
bilgi ve becerilerle donanmış insanlar yetiştirmek temel ama
cımızdır.

Zorunlu eğitim, asgari 8 yıla çıkarılacaktır.
Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre çeşitli meslek alan

larında eğitim görebilmeleri için, ilköğretimin ikinci kademe
sinde başlanmak ve ortaöğretimde yoğunlaştırılmak üzere, 
yönlendirme sistemine işlerlik kazandırılacaktır.

Yüksek öğretime geçişte yığılmaları önlemek üzere, orta 
öğretim yeniden yapılandırılacaktır. Orta öğretim programları, 
yüksek öğretime, mesleki teknik eğitime ve hayata yönlendi
rilecek biçimde yeniden düzenlenecek, bu bağlamda, ülkemi
zin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştirmek için, istihda
ma yönelik, meslek kazandırıcı ve mesleki gelişmeyi sağlayıcı 
çıraklık ve mesleki teknik eğitime önem, öncelik ve ağırlık ve
rilecektir. Bu eğitimi alan gençlerimiz, kendi işlerini kurmaları 
için özendirilecek ve kendilerine iş yeri kuma kredisi sağlana
caktır.

Yüksek öğretim yeniden düzenlenecektir. YÖK, sadece 
koordinasyonun sağlanmasından sorumlu bir yapıya kavuştu
rulacaktır. Vakıf üniversitelerinin kurulması teşvik edilecektir.

Özel sektörün okul açması ve vakıfların özel üniversite 
kurmaları teşvik edilecek; eğitim, teknik yöntem ve teknoloji
lerinin geliştirilmesinde, eğitim araç ve. gereçlerinin üretimin-
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de bu kesimin daha fazla rol alması özendirilecek ve destek
lenecektir.

Özel üniversitelerin kurulması için, gerekli yasal düzenle
melere gidilecektir.

Bilim ve teknoloji alanında, başta, ABD ve Avrupa Birliği ol
mak üzere, uluslararası işbirliğine önem verilecek, devletin 
önemli dış atımlarında bitim ve teknoloji yeteneğimizi yüksel
tici bilgi ve teknoloji transferine imkan sağlayacak uygulama
lara gidilecektir.

Yaygın eğitim, insanlarımızın ve özellikle kadınlarımızın 
meslek edinmeleri ve el becerilerini geliştirerek üretime yö
nelmeleri için yeniden düzenlenecektir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, milli kültürlerini koruma
ları, vatandaşlarımızın çocuklarının, yaşadıkları ülkenin eğitim 
imkanlarından yararlanmaları ve Türkiye'ye dönüşlerinde 
Türk eğitim sistemine ve topluma uyumlarını kolaylaştırıcı 
tedbirler alınacaktır.

Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları ile yürütülen 
eğitimdeki işbirliği ve buna dayalı projeler daha etkin ve güç
lü bir şekilde sürdürülecektir.

NECMETTİN ERBAKAN-ÇİLLER HÜKÜMETİ PROGRAMI
(06.07.1996-10.07.1997)

Değerli Milletvekilleri,
Eğitimde, milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi benimse

miş, bilgili, ilmi düşünceye sahip, herkese karşı saygılı ve hoş
görülü, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilgi çağının ge
reklerini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış in
sanlar yetiştirmek temel amacımızdır.

Zorunlu eğitim, 8 yıla çıkarılacak, öğrencilerin ilgi ve kabi
liyetlerine göre çeşitli meslek alanlarında eğitim görebilmele
ri için ilköğretimin ikinci kademesinde yönlendirme sistemine 
işlerlik kazandırılacaktır.

YÖK yeniden düzenlenecek ve sadece koordinasyonun 
sağlanmasından sorumlu bir yapıya kavuşturulacaktır.

Vakıf üniversitelerinin kurulması teşvik edilecek, özel üniver
sitelerin kurulması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Yükseköğretime geçişte yığılmaları önlemek üzere bir 
yandan yükseköğretim imkanları yaygınlaştırılarak geliştirile
cek, diğer yandan ortaöğretim yeniden yapılandırılacaktır. Or
taöğretim programları yükseköğretime, mesleki teknik eğiti
me ve hayata yönlendirecek biçimde yeniden düzenlenecek, 
bu bağlamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü ye
tiştirmek için istihdama yönelik meslek kazandırıcı ve mesle
ki gelişmeyi sağlayıcı çıraklık ve mesleki teknik eğitime önem, 
öncelik ve ağırlık verilecektir. Bu eğitimi alan gençlerimizin 
kendi işlerini kurmaları özendirilecek ve iş yeri kurmaları için 
destek sağlanacaktır.

Özel kesimin okul açması teşvik edilecek, eğitim, teknik 
yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesinde, eğitim araç ve 
gereçlerinin üretiminde bu kesimin daha fazla rol alması özen
dirilecektir.

Yaygın eğitim, insanlarımızın ve özellikle kadınlarımızın 
meslek edinmeleri ve el becerilerini geliştirerek üretime yö
nelmeleri için yeniden düzenlenecektir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın milli kültürlerini koruma
larını, çocuklarının yaşadıkları ülkenin eğitim imkanlarından 
yararlanmalarını ve Türkiye’ye dönüşlerinde Türk eğitim siste
mine ve topluma uyumlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır.

Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları ile yürütülen 
eğitimdeki işbirliği ve buna dayalı projeler daha etkin ve güç
lü bir şekilde sürdürülecektir.

M. YILMAZ-B. ECEVtT-HÜSAMEITIN CİNDORUK 
HÜKÜMETİ, PROGRAMI
(30.06.1997-1 1.01.1999)

EĞİTİM
Çağımızda bilgi toplumu düzeyine ulaşamamış ulusların

varlıklarını sürdürebilmeleri ve uluslararası rekabette söz sahi
bi olmaları şansı azalmıştır.

Bu anlayışla, ülkemizin geleceğinin güvencesi ve çağdaş
laşmanın öncüsü olan gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği de
ğil, olanak eşitliği de sağlanacaktır. Eğitimin tüm kademelerin
de, Atatürk İlke ve inkılaplarını özümsemiş, milli, manevi ve 
ahlaki değerlerimizi benimsemiş, bilimsel düşünceye yatkın 
bilgi çağının gereklerini yerine getirebilecek bilgi ve beceriler
le donanmış insanlar yetiştirmek temel amaç olacaktır.

Sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz ilköğretim (temel eğitim) 
uygulamaya konulacaktır.

Anayasanın 24. Maddesinde, din ve ahlak eğitimi ve öğre
timinin Devletin gözetim ve denetimi altında yapılması öngö
rüldüğünden, ilköğretim (temel eğitim) ve orta öğretim ku- 
rumlarında zorunlu din kültürü ve ahlak öğretimine devam 
edilecektir. Bunun dışında din eğitimi ve öğretimi ancak, kişi
lerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin tale
bine bağlıdır. İsteğe bağlı Kur'an kurslarından ve hafızlık eğiti
minden Diyanet İşleri Başkanlığı sorumludur.

Sekiz yıllık ilköğretime (temel eğitim) geçilirken, gerek 
mesleki ve teknik liseler bünyesindeki orta okullara devam 
etmekte olan çocuklarla çıraklık eğitimi gören çocukların ka
zanılmış hakları korunacaktır.

Orta öğretimde mesleki teknik ve beceri kazandıran öğre
time önem verilecektir.

Her kademedeki okullar, uygulanabilir bir plan çerçeve
sinde çağdaş eğitim araçları ile donatılacak, özellikle öğrenme 
ve öğretme sürecini geliştiren ve zenginleştiren bilgisayar des
tekli eğitim yaygınlaştırılacaktır.

insanlarımızın, özellikle gençlerimiz ile kadınlarımızın 
meslek edinmeleri ile ve el becerilerini geliştirerek üretime 
yönelmeleri, okuma-yazma bilmeyenlere eğitim imkanları 
sağlanacaktır.

Geleceğin bilgi toplumunu yakalamak için genç nüfusu
muzun bilim ve teknolojiye çok daha fazla ilgi duymasını sağ
layacak, gençlerimizi bilime, bilim adamı, araştırmacı olmaya 
özendirecek önlemleri almaya, bunların şartlarını yaratmaya 
hız verilecektir.

Gençlerimizin ve yetişkinlerimizin çağdaş yöntemlerle bi
limsel araştırmalarda bulunmalarına ve araştırma verilerini de
ğerlendirmelerine olanak sağlamak üzere kamu ve özel kurum 
ve kuruluşların Bilim Merkezleri kurmaları özendirilecektir.

Özürlülerin eğitim ve öğrenim olanaklarının çağdaş ülke
ler düzeyine çıkarılması amacıyla gerekli düzenlemeler yapı
lacaktır.

Özürlülerle ilgili yasalarda mevcut düzenlemelere işlerlik 
kazandırılacak, özürlülere mesleki eğitim verecek merkezlerin 
kurulması sağlanacaktır. Böylece bu vatandaşlarımızın yaşam
larının kolaylaştırılması, günlük ekonomik ve sosyal yaşama 
aktif katılımlarının sağlanmasına zemin hazırlanacaktır.

Eğitimin her kademesine öğretmen açığının kapatılması 
ve öğretmenlik mesleğinin özendirilmesi için önlemler alına
caktır.

Üniversitelerde öğretim kalitesinin uluslararası standarta 
ulaştırılması, öğretim üyesi açıklarının süratle kapatılması ve 
üniversitelerin kaynak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 
önlemler alınacaktır.

Üniversitelerin ve araştırma-geliştirme kurumlarının, ulus
lararası ve ulusal düzeyde, bilgi kaynaklarına elektronik or
tamda ve hızla erişebilmelerini sağlayacak; bir yandan öğre
timle araştırmanın bütünleşmesini bir yandan da ortak araş
tırmayı destekleyecek Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merke- 
zi’nin hızla tamamlanabilmesi için her türlü destek sağlana
caktır.

Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojisi etkili bir biçimde de
ğerlendirilerek açıköğretimde kalitenin yükseltilmesi sağlana
caktır. Açıköğretimle örgün öğretim arasında bağlantı kurula
caktır.

YÖK üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline getirile
cek, üniversiteler tam özerkliğe kavuşturulacak, öğrencilerin 
üniversite yönetimlerinde temsiline olanak sağlanacaktır.

Üniversiteler ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesine özendi
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rilecektir.
Üniversitelerin kendi yarattıkları mali kaynakları kullan

maları kolaylaştırılacaktır.
Eğitimin her kademesinde yurt olanaklarının artırılmasına 

özen gösterilecektir.

iv. ecev it az in lik  hüküm eti p ro g ra m i
(11.01.1999-28.05.1999)

Değerli milletvekilleri, sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu il
köğretim uygulamaları alanında birbuçuk yılda büyük mesafe 
alınmıştır.

Bu süre içinde, yalnız ilköğretimde değil, eğitimle ilgili bi
rikmiş birçok sorunun çözümü yolunda da çok önemli geliş
meler sağlanmıştır.

Hükümetimiz bu gelişmeleri kesin kararlılıkla sürdürecek
tir. Okul yapımı yatırımları, o arada, özellikle, başlamış bulu
nan yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim 
okullarının tamamlanması çalışmaları hızlandırılacaktır.

B. ECEVU-DEVLET BAHÇEÜ-M YILMAZ HÜKÜMETİ PROGRAMI
(28.05.1999-18.11.2002)

Eğitime ve gençliğe yatırım, ülkenin geleceğine yapılan 
yatırımdır. Türkiye eğitimle ilgili atılımlarını ve yatırımlarını ka
rarlılıkla sürdürecektir.

Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulamasına 
devam edilecektir. Türkiye’yi bilgi çağına hazırlamaya yönelik 
olarak zorunlu eğitim süresinin artırılması imkânları araştırıla
caktır.

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların erken belirlen
mesine ve özel ilgi görmelerine çalışılacaktır.

Okul öncesi eğitim olanaklarının tüm çocuklara ulaştırıl
ması için çaba gösterilecektir.

Kaynaştırmalı eğitimden yararlanamayan engelli çocukla
rımıza yönelik temel eğitim kurumlarının sayısı süratle artırı
lacaktır.

Engelli gençlerimizin de üretken beceri kazanabilmeleri 
için meslekî-teknik eğitim olanaklarının bu gençlere de ulaş
masına özel bir önem verilecektir.

Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve rekabet gücü
nü artıran işgücünün yetiştirilmesi amacıyla, üniversite eğitimi 
ve meslekî-teknik eğitim yeniden değerlendirilecektir.

Meslekî ve teknik eğitim özendirilecektir. Lise düzeyinde 
meslekî-teknik eğitim alanların, kendi branşlarında üniversite 
ön lisans programlarına sınavsız girebilmeleri için gereken dü
zenlemeler yapılacaktır.

Üniversite sınavlarının tümüyle kaldırılabilmesi için öğre
tim üyesi açığının kapatılması dahil gerekli çalışmalar sürdürü
lecektir. Bu bağlamda, açık yüksek öğretimle örgün üniversi
teler arasında işlevsel bağlantı kurularak ve çağdaş bilgi ve 
eğitim teknolojisi yaygınlaştırılarak açık öğretimin niteliği en 
yüksek düzeye ulaştırılacaktır.

YÖK üniversitelerarası eşgüdüm kurumu haline getirile
cek, üniversiteler çağdaş anlamda özerk bir yapıya kavuşturu
lacak, öğrencilerin de üniversite yönetimlerinde temsil edil
mesine imkân verici düzenlemeler yapılacaktır.

Özel okullarda adaletli bir ücret düzeninin kurulmasına 
çalışılacaktır.

Eğitim kurumlarında ideolojik kutuplaşma ve çatışmalara 
fırsat verilmeyecektir.

İlk, orta ve yüksek öğretimde, çağdaş iletişim ve bilgi tek
nolojileri en geniş ölçüde değerlendirilerek ve öğrenci yurtları 
hızla yaygınlaştırılarak, eğitimde olanak eşitliği sağlanacaktır.

Yetişkinlerin her alanda öğrenimlerini geliştirebilmeleri ve 
üretim becerilerini artırabilmeleri için gerekli olanaklar sağla
nacaktır.

İlköğretim beşinci sınıfını tamamlayan öğrencilerin, kanu
nî temsilcilerinin talep etmesi durumunda, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca yaz tatilinde açılan ve Millî Eğitim Bakanlığının de
netim ve gözetimine tabi olan Kur'an kurslarına devam ede
bilmelerine imkân verici bir düzenleme yapılacaktır.

ABDULLAH GÜL HÜKÜMETİ PROGRAMI
(18.1 1.2002-14.03.2003)

Yaşadığımız sıkıntıların çoğunun kaynağı ve çözümü eği
timde saklıdır. HÜKÜMETİMİZİN eğitimde temel hedefi, büyük 
önder ATATÜRK'ün özdeyişinde ifadesini bulan "Fikri hür, vic
danı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir."

Bu amaçla;
Her alanda olduğu gibi Türk Milli Eğitim sisteminde de in

san merkezli bir anlayışa geçmek üzere, toplumun ihtiyaçları
na ve çağdaş uygarlık gereklerine göre yeniden yapılanma 
sağlanacaktır.

Çağdaş ve demokratik milli eğitim reformumuzun hedefi, 
evrensel standartlara uygun bir yapılanma içinde,

• Özgür düşünen ve bağımsız karar verebilen,
• Yeniliklere açık,
• Özgüven sahibi,
• Hayata olumlu bakan,
• Problem çözme, iletişim ve organizasyon yeteneği geliş

miş,
• Bilim ve teknoloji üretebilen,
• İçinde yaşadığı toplumun değerlerine duyarlı bireylerin 

yetişmesine uygun koşulların ve fırsatların üretilmesi ve top
luma sunulmasıdır.

Ülkemizde nitelikli bir eğitim sağlanabilmesi için;
• Dünyadaki yönetim anlayışında meydana gelen değişi

me paralel olarak, eğitim politikalarının belirlenmesinde ve 
hizmet sunumunda yerel idareler, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının inisiyatif ve katılımları sağlanacak; eğitimde yö- 
netişimci, demokratik bir anlayış sergilenecektir.

• Önyargılı ve ezberciliğe dayanan eğitim yöntemleri terk 
edilecektir.

• Eğitim ve öğretimde evrensel değerleri öne alan, insanı 
merkeze yerleştiren demokratik ve çağdaş bir yaklaşım be
nimsenecektir. Çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojileri ya
kından izlenecek, özellikle öğrencilerin bilgisayar ve diğer tek
nolojik araçları kullanma yeteneği kazanmasına özel bir önem 
verilecektir. Yaygın ve örgün eğitimin her aşamasında e-eği- 
tim yürürlüğe konacaktır.

• Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, eğitim hizmetle
rinin etkili koordinasyonuna imkan verecek şekilde yeniden 
yapılandırılacak; üst kademelerde toplanan yetkiler, alt birim
lere ve yerel birimlere dengeli olarak aktarılacak ve yerel yö
netimlerin eğitimdeki rolü artırılacaktır.

• Şüphesiz kültürümüzün en önemli taşıyıcı unsuru güzel 
Türkçemizdir. Türkçe’nin sağlıklı bir mecrada gelişmesi, işlen
mesi ve gelecek nesillere daha zengin bir dil olarak aktarılma
sı için Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, 
Üniversiteler ve diğer ilgili kesimlerce gerçekleştirilecek işbir
liği ile Türk diline gereken önem verilecektir.

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarının 
bir yandan kendi kültürleri ile bağlarını sürdürecek, diğer yan
dan yaşadıkları ortamlarına uyum göstermelerine yardımcı 
olacak uygulamalar geliştirilecektir.

RECEP TAYYÎP ERDOĞAN HÜKÜMETİ PROGRAMI
(14.03.2003-)

Hükümetimize göre eğitim, her alandaki kalkınmanın en 
önemli unsurudur. Beşerî sermayeyi etkin kullanmayan top
lumlar, rekabet şanslarını kaybetmeye mahkûmdur. Eğitim 
alanında oluşacak zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderile
mez. Buna karşılık, eğitim alanında yakalanacak üstün seviye
ler, diğer tüm alanların toplam kalitesini yükseltir. Eğitime bu 
bilinçle yaklaşan Hükümetimiz, bu alanda giderek artan zaaf
ları gidermeyi öncelikli hedeflerden saymaktadır.

Eğitim kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin ger
çek anlamda sağlanması ve eğitim sisteminin ideolojik kavga
ların arenası olmaktan çıkarılması yetkin ve yetenekli bireyle
rin yetiştirilmesi açısından son derece önemlidir. Yükseköğre
tim kurumlan dahil, eğitim-öğretim kurumlarımızın ihtiyaçlara
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uygun eğitim-öğretim hizmeti sunması, etkin eğitim ve istih
dam planlamalarının yapılmasına bağlıdır.

Bu nedenlerle, Hükümetimiz, eğitim alanında köklü bir re
form hareketine girişecektir. Her alanda olduğu gibi, Türk Mil
lî Eğitim sisteminde de insan merkezli nitelikli bir eğitim mo
deline geçmek üzere, toplumun ihtiyaçlarına ve çağdaş uygar
lık gereklerine göre yeniden yapılanma sağlanacaktır.

Anayasamızda tanımlanan laiklik ilkesi, din ve vicdan hür
riyetine etkinlik ve işlerlik kazandırılarak, dinin, dinî duygula
rın veya dince kutsal sayılan değerlerin ve sembollerin siyasî 
veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla istismar 
edilmesi veya kötüye kullanılmasını önleyebilecek bir din eği
timi ve öğretimi, Anayasamızda tanımlanan çerçevede uygu
lamaya konulacaktır.

Öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği itibarı yaka
layabilmesi için, öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesine 
paralel olarak, çalışma şartları iyileştirilecektir. Eğitim ve öğre
nim hakkının kullanılmasının önündeki engeller kaldırılacak; 
eğitim, hayat boyu sürecek bir süreç olarak kabul ve teşvik 
edilerek, kademeler arasında yatay ve dikey geçiş imkânları 
sağlanacaktır.

Hükümetimiz, üniversitelerin çağdaş anlamda öğretim ve 
araştırma kurumu olmalarını sağlayacak düzenlemeleri ger
çekleştirecektir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversiteler 
arasında koordinasyon sağlayan, standartlar belirleyen bir ya

pıya kavuşturulacak; üniversiteler, İdarî ve akademik özerkliği 
olan, öğretim elemanları ve öğrencilerin serbestçe bilimsel fa
aliyette bulunduğu, araştırma ve öğretim kurumlan düzeyine 
çıkarılacaktır.

Üniversiteler, her çeşit düşüncenin, demokratik bir ortam
da, hoşgörü içinde öğretilip tartışıldığı, yasakların ve sınırlama
ların olmadığı özgür bir foruma dönüştürülecektir. Meslekî ve 
teknik eğitime talebi düşüren, haksız ve adaletsiz uygulama
lara sebep olan mevcut üniversiteye yerleştirme sistemi, ya
rışmayı teşvik edecek ve adaleti sağlayacak şekilde değiştiri
lecektir. Meslek eğitimi veren meslek yüksek okulları, meslek 
standartlarına uyumlu niteliklere sahip insangücü yetiştirecek 
bir şekilde yeniden ele alınacaktır.

Hükümetimiz, millî değerlerin, birey, aile ve toplumu 
ayakta tutan manevî dinamiklerin korunup geliştirilmesi ko
nusunda azamî gayret içerisinde olacaktır. Millî kültürümüzde
ki esas yapıyı, üslubu koruyarak evrensel değerlerle millî kül
türümüz arasındaki etkileşimi en üst noktaya çıkarmayı 
amaçlamakta, gerçek bir çağdaş kültür atmosferi oluşturma
nın bu yoldan geçtiğine inanılmaktadır. Bu iki alanı, çatışma 
konusu olmaktan çıkarıp, her iki unsurun zenginliklerinden 
birlikte yararlanmak, kültür politikamızın temelidir. ■

D Ü N Ü , B U G Ü N Ü  VE Y ARINIYLA B A ŞÖ R T Ü SÜ  
9-10 EKİM 2004

Birinci Gün Sabah Oturumu:
* 10:00 - Açılış Konuşması
* 10:30 - 1 .Oturum Başlangıcı :

İSLAM’DA VE DİĞER MEDENİYETLERDE BAŞÖRTÜSÜ 

Abdullah Yıldız : Örtünmenin Fıtri Temelleri
Mustafa İslamoğlu : İslamda Başörtüsünün Yeri ve Müslümanlarda Başörtüsü Algısı 

11:15 - Ana
11:30 - ll.Oturum Başlangıcı:

TA RİHTE VE SOSYAL HAYATTA BAŞÖRTÜSÜ
: Osmanlı’ntn Son Döneminde Kadın Kılık-Kıyafetinin Değişimi •
: Kamusal Alanda Başörtülüler 
: 80’li Yıllarda Yükselen Değer: Başörtüsü 
: Başörtüsü, Kamusal Alan ve Din-Vicdan Özgürlüğü

13:30-14:30 - Öğle Arası 
Birinci Gün Öğleden Sonra Oturumu: 
14:30 - I. Oturum Başlangıcı:

CUMHURİYET TA RİHİN D E BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI 
Cihan Aktaş : Bir İktidar Alani Araci ve Özgürleşme Sembolü Olarak Başörtüsü
Gülden Sönmez : 28 Şubat Sürecinden Günümüze Başörtüsü Yasağı

15:15-15:30- Ara 
15:30 • II. Oturum Başlangıcı:

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA KARŞI HAK ARAMA YÖNTEMLERİ
Mazlumder İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Ercan 
Özgürdcr Başkanı Hülya Şekerci

Sibel Cantemir 
Nazife Şişman 
Hasibe Turan 
Ali Bulaç
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Akder Başkanı Havva Kaplan 
Önder Başkanı İbrahim Solmaz 
Hukukçular Derneği Başkanı Hüsnü Tuna:

Türkiye’deki Hak Arayışında Yargının Durumu, Olumlu Olumsuz Etkiler 
Avukat Fatma Benli, A/HM Yargısı ve Başörtüsü 
İHH Başkanı BülentYıldırım 
17:30 - Kapanış

İkinci Gün Sabah Oturumu:
* 11:00 -1. Oturum Başlangıcı:

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA MARUZ KALANLARIN DİLİNDEN 
YASAK UYGULAMALARI

I
- Başörtüsü belgeseli
- Marmara İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi., Viyana Üniversitesi’nden yasağı yaşayan öğrenciler
- İmam Hatip Liselerinden öğrenciler
- Nurcihan Saatçioğlu

*  1 2 : 1 5  -  1 2 : 3 0  -  A r a  

II
- Öğretmenlerden Gülsüm Alpay
- Avukatlardan Şeyma Dövücü
- Akademisyenlerden Ahmet Ağırakça
- Merve Kavakçt

* 14:00 - Öğle Arası
İkinci Gün Öğleden Sonra Oturumu:
* 15:00 - 1. Oturum Başlangıcı:

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINDA ULUSLAR ARASI BOYUT 
Rıdvan Kaya : Avrupa’da Başörtüsü Yasağı
Yusra Khreegi :Tunus ve Avrupa’da Başörtüsü Yasağı

* 15:45 - Ara
* 16:00 - II. Oturum Başlangıcır

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TEMENNİLER
- Avukat Muharrem Balcı
- Haksöz yazarlarından Kenan Alpay
- Ümran yazarlarından Şemseddin Özdemir
- SP eski milletvekili Şeref Malkoç

- AKP milletvekili Gürsoy Erol

* 17:15 II
- Sibel Eraslan
- Kazım Güleçyiiz
- Ekrem Kızıltaş
- Abdurrahman Dilipak
- Başörtüsüne Özgürlük Girişimi

* 18:30
* Kapanış Konuşması
* Sinevizyon

YER: KADIRGA KÜLTÜR MERKEZİ
Organizasyon: Başörtüsüne Özgürlük Girişimi Grubu
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