
“Çevre”nin “Merkez”e Yürüyüşü:
Millet İktidarına Doğru...

Aylardır Türkiye’nin birinci gündem maddesi olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ni
hayet sona gelindi. Ak Parti’nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Ab
dullah Gül’ü Cumhurbaşkanı adayı göstermesi ile tünelin ucu göründü ise de, tan
siyon düşmedi; görünen o ki, ne Jakoben elitin komitacı tertipleri bitecek ne de ge
nel seçimlerin yakın olması sebebiyle siyaset kazanı soğuyacak.

Nisan sayımızda, halk çoğunluğunun Cumhurbaşkanlığı konusundaki eğilimi
ni, “Merkezin Değil Herkesin Cumhurbaşkanı” şeklinde dillendirmiş ve bu derin 
millet talebinin çerçevesini çizen bir dosya sunmuştuk. Bu sayımızda ise, seçilmesi
ne kesin gözüyle bakılan Sayın Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’ne oturmasını, 
Türkiye’nin sosyolojik ve tarihi gerçekliği bağlamında farklı açılardan analiz eden 
yazıların yer aldığı bir dosya ile karşınızdayız. Umarız bu gelişme, Türkiye için bir 
fırsat, milletin gerçek iktidarına gidişte önemli bir adım olur.

Türkiye’nin yüzyılı aşkın bir süreyi kapsayan yakın tarih kesitim, devlet aygıtı
nı elinde tutan ve kendisini ‘merkez’ kabul eden ‘devletçi seçkinlerin ‘çevre’ olarak al
gıladıkları halk kesimi ile ilişkilerinin tarihi olarak tanımlayan tarihçi Ahmet Cemil 
Ertunç, “çevre”nin “merkez”e yerleşmesinin sadece aktörlerin değişmesi düzeyinde 
kalmaması, kendi değerleriyle birlikte merkezde varlığını koruması gerektiğinin al
tını çiziyor. Yakın tarihimizin olana göre değil de “olmayana göre” okunduğunda, 
gelinen noktanın daha iyi ve doğru değerlendirilebileceğinden yola çıkan D.Meh- 
met Doğan, ‘halka rağmen halk için’ şeklinde formüle edilen dayatma bir ideoloji
nin ve onun temsilcileri olan ‘devletçi seçkinler’in her darbe döneminden sonra hüs
rana uğradıklarını, artık halka karşı demokrasiden halk için idareye geçmek zama
nının geldiğini vurguluyor. Konuya, sistemin meşruiyet sorunu açısından yaklaşan 
sosyolog Mustafa Aydm, seçkinci yapının oldu bitti kendisini halk etosu olan di
nin dışında gördüğünü, toplumu bir referans ve meşruiyet kaynağı değil, aksine ko
layca şekillendirilebilecek bir bal mumu gibi gördüğünü, gerilimin de buradan doğ
duğunu analiz ediyor. Hikmet Demir de, bu gerilime son verilmesi bağlamında Sa
yın Gül’ün Cumhurbaşkanlığının hem merkez-çevre ilişkilerinin hem de devlet- 
halk birlikteliğinin daha sağlıklı bir zeminde inşası için önemli bir şans olabileceği
ne işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı etrafında sürdürülen güç mücadelesini sosyolo
jik bir analizle çok farklı bir perspektiften ele alan Dilaver Demirağ ise, “Leviathan 
Rahipleri”, “Büyük Gösteren”, “Sembolik Sermaye”, “Biyo-Politika” “Hınç”, “İstisna” 
gibi kavramlardan yola çıkarak Özgürlükçü-Anarşist İslâmî modele kapı aralıyor.

Ümran’m Mayıs sayısında ıskalanmaması gereken kalıcı ve derinlikli yazılara da 
dikkat çekelim: Yıldırım Canoğlu, dört aydır sürdürdüğü gençlik araştırmasında 
çözüm olarak “bu sistemi değiştirmeyi” öngörüyor. Asım Öz, Salman Rüşdi tipolo- 
jisinden hareketle, şer odakların Kur’ân’ı hayatın dışına itme projelerini tahlil edi
yor. Abdullah Yıldız’m bu sayıdaki sohbet konuğu ise, “müslümanca düşünme”yi 
öğreten adam: Rasim Özdenören.

Umran/Ek’de ise; Rand Corporation’un Mart 2007’de yayınladığı “Ilımlı Müslü
man Ağı Oluşturmak” isimli raporun Sonuç ve Tavsiyeler bölümü yer alıyor.

Unutulan “fetih ruhu”nu yeniden diriltme ve yeni Ümranlarda buluşma duası
ile.

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 621 33 02
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Gündem

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ FIRSAT

Cevat Özkaya

K abul e tm ek  g erek ir ki, 
Başbakan Erdoğan kendi
sinden sonra partisinin  

en güçlü ismini cum hurbaşkanlı
ğına aday göstererek her açıdan 
doğru bir tercih yapm ıştır. Sayın 
Abdullah Gül siyasi kariyeri, biri
kimi ve kişiliğiyle o m akam ı halka 
açacak ve hakkıyla dolduracak 
özelliklere sahiptir. Bu seçim ay
nı zam anda Ak Parti açısından da 
iyi bir tercih olm uştur; yakın bir 
gelecekte yapılacak seçim lere, 
sayın Erdoğan'ın liderliğ inde, 
içinden cumhurbaşkanı çıkarmış 
bir parti olarak girm ek Ak Par- 
ti'nin tek ra r tek  başına iktidar ol
ma şansını a rtıracaktır.

Gerginliği Siyasi A raç Olarak 
Kullananların Gerekçeleri

Durum AK PARTİ açısından böy
le olm akla beraber m uhalefet, 
bilhassa CHP ve bürokratik elit 
açısından hiç de iç acıcı bir man
zara yok ortada. Ç ankaya’yı son 
kale konumuna sokarak onu sa
vunmak için yaptıkları her hare
ket onların tutarsız, halkın gene
linden kopuk, kanun-kural tan ı
m aktan uzak olduklarını göster
m iştir. Bu dönemde cum hurbaş
kanlığı seçiminin nasıl olması ge
rektiği ile ilgili gerekçelere şöyle

bir göz atm ak, bu tutarsızlığ ı açık 
bir biçimde gösterm eye yeter.

1- % 3 5 'lik  bir oy oranıyla par
lamentonun % 6 0 ’ına sahip olu
narak cumhurbaşkanı seçilem ez, 
iddiası. Sormak gerekiyor, bu se
çim kanununu Ak Parti mi yaptı?  
Türkiye 2 0  yıldan fazla bir süre
den bu yana bütün seçim lerini bu 
kanunla yapm adı mı? Bunların  
hepsi meşru, fakat aynı kanunla 
Ak Parti seçim kazandığı zaman  
mı gayrı meşru oluyor?

2 - Halkın % 6 5 ’i Ak Parti'nin  
karşısında imiş; o zam an yapıla
cak şey Ak Parti'y i istem eyen bu 
%  6 5 'i siyasal bir çatı altında  
toplayıp da seçimi kazanm aktır. 
Neden yapm ıyorsu nuz?  Aynı 
m antıkla halkın % 81'inin de CHP 
karsısında olduğunu söyleyebili
riz.

3 - Cum hurbaşkanları uzlaş-- 
ma ile seçilm elidir, genelde te 
amül budur, önceki cum hurbaş
kanları uzlaşma ile seçilm işlerdir. 
Hakikaten öyle mi acaba? M usta
fa Kemal Paşa’nın seçimini bir 
kenara bırakalım , İsm et İnönü 
uzlaşm ayla mı seçildi? Meclisin 
çoğunun oy verm esi gönüllü bir 
uzlaşmanın işareti midir, yoksa 
silahlı güçlerin karşısındaki bir 
aczin ifadesi mi? Fahrettin  Al- 
tay'ın  genelkurm ay başkanı Fev

zi Çakm ak’ ı da mecbur bıraka
cak şekilde baskısı olmasaydı bu 
uzlaşma oluşur muydu?

Celal Bayar seçimle geldi, Ce
mal Gürsel ve Cevdet Sunay hür 
iradesi ile uzlaşan bir parlam en
tonun seçimi miydi?

1973'de seçilen Fahri Koru- 
türk hangi uzlaşmanın eseriydi? 
Meclisi istila etm iş ve m illetvekil
lerini tehd it eden bir kısın asker
ler Faruk G ürler’i seçtirm eyince,

i
askerin onurunu kurtarm ak için 
bulunmuş bir ara çözüm mü idi? 
Nitekim  Korutürk, sonradan İh
san Sabri Çağlayangil'e "neden 
beni tercih e ttin iz? " diye sorar; 
Çaylayangil'in  izahlarına itibar 
etm eyerek, "kıyıda köşede kal
mış, iddiasız bir adam, bize sorun 
çıkarm az, diyerek beni tercih e t
tin iz” der...

Yedinci cum hurbaşkanı Ke
nan Evren'in nasıl seçildiğini he
pimiz biliyoruz. Halkın % 9 2 ’sinin 
oyunu alarak geldi, neredeyse  
m utlak bir uzlaşma; " e v e f ’in ser
best, "hayır’’ın yasak olduğu bir 
anayasa referandum u sonucun
da Evren Cumhurbaşkanı oldu, 
halk böyle bir seçimde uzlaştı.

Turgut Özal, partisinin oyla
rıyla seçildi. Süleyman Demirel 
DYP ve SHP oylarıyla seçildi; bu 
bir uzlaşma olarak takdim  edili
yor. Dem irel’in partisinin oyları 
cum hurbaşkanını seçm eye ye
terli olsaydı, ısrarlı bir uzlaşma 
arayışı içinde olur muydu? Siyasi 
hayatına bakarak buna çok rahat 
cevap verebiliriz; olmazdı...

D o layıs ıy la , özgür iradeyle  
yapılan gönüllü bir uzlaşma arzu
ya şayandır, ancak cumhurbaş
kanlığı konusunda uzlaşmanın bir 
gelenek olduğu külliyen yanlıştır.

4 -  Cumhurbaşkanını halk seç
sin deniyor; S.Dem irel bunun ba
sit bir anayasa değişikliğiyle ola
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TÜRKİYE'N

bileceğini söylüyor. D em irel, 
Türkiye'nin yarım  asrında var 
olan etkin bir siyasi figürüdür ve 
sekizinci cumhurbaşkanıdır; ne
den bu fikrini bu süre içinde ger
çekleştirm ek için ak tif bir biçim
de çalışm am ıştır? Halkın seçm e
si gerektiğini söyleyenlerin ço
ğunluğu da bu konuda hiç bir ça
ba içinde o lm a m ış la rd ır. Ben 
şahsen bu fikirde sam im i olduk
ları kanaatinde değilim. Cumhur
başkanını halka seçtirm ek iste
mediler bu güne kadar; çünkü 
halkın Erdoğan gibi, Gül gibi biri
ni seçeceğinden korkuyorlardı, 
şimdi de halkın seçtiklerinin on
ları seçmesine karşı çıkıyorlar.

5- Başbakanlık, Meclis Baş
kanlığı ve Cumhurbaşkanlığının  
tek  elde olması sıkıntı ya ra tır
mış. Aynı yetk ile r Ak Parti'nin  
değil de CHP’nin elinde toplan- 
saydı, bugün karşı çıkan kesim
ler aynı itirazı dile getirecekler 
miydi? Hiç zannetm iyorum .

Ayrıca yapılan şey, yazılı ku
rallara göre cereyan ediyor; hem 
yasaldır, hem de m eşrudur. Ama 
bu durumu birileri sakıncalı bu
luyor. Hem yasal hem meşru 
olanın sakıncalı olduğuna kim 
karar veriyor? Bu yetkiy i nere
den alıyor?

***

Ak Parti'nin çoğunlukta olduğu 
meclisin cumhurbaşkanını seç
mesine karşı çıkanlar bu gerek
çeleri dile getiriyor. Doğrusu bu 
g erekçe lerin  bugün söylen i
yor olması, bizi söyleyenlerin  
sam im iyeti ve tu tarlılığ ı konu
sunda kuşkuya düşürm ektedir.

Bu üretilen gerekçeler, Ak 
Parti'nin seçtiği cumhurbaşkanı 
ülkeyi karanlığa götürür kaygı
sıyla ilgili değildir, bir iktidar

kavgasıdır. Bu gerekçeleri ileri 
sürenler T ü rk iye 'n in  bugünkü 
düzeninde kendilerinin giderek 
güçsüzleştiğini görüyorlar. Oysa 
bu kesimler daha önce güçlüy- 
düler ve iktidar yetkisi kullanı
yorlardı; şimdi bu iktidarlarını y i
tiriyorlar, üstelik bu kesimlerin  
kendi fikirlerini yakın gelecekte  
iktidara da taşım aları mümkün 
gözükm üyor. Oysa neyi yap tır
mayacaklarını söyleyeceklerine  
neyi yapacaklarını söyleselerdi, 
bugünkünden daha güçlü ve da
ha meşru durumda olurlardı.

Sayın Abdullah Gül'ün 
Ağır Görevi

Başta da söylediğimiz gibi, Ab
dullah Gül olabilecek en iyi te r 
cihlerden biridir. Bu noktada bü
rokratik elit ve seçilmiş bazı si
yasetçilerin bulunduğu muhalif 
unsurların olgun davranması ül
kenin hayrına olacaktır.

Şayet sayın Gül, cumhurbaş
kanı olarak seçilirse, milletin de
ğerleri ile bürokrasinin hassasi
yetleri arasında iyi niyetli yakla
şımlara imkan verecek bir tutum  
sergileyecektir. Çankaya seçim
lerinin artık devlet tarafından de
ğil m illet tarafından kavgasız, 
entrikasız yapılabileceği bir dö
neme geçişi, en az sarsıntıyla 
gerçekleştirecek bir kişiliğe sa
hiptir sayın Gül. Cumhurbaşkan
lığı makamı, seçilmiş siyasal ikti
darların uygulamaları karsısında 
bir fren mekanizması olarak di
zayn edilen bir kurum olmaktan 
çıkarılmalıdır. Parlam enter sis
tem de bu kadar geniş yetkilere  
sahip Cumhurbaşkanı, sistemin 
m antığına te rs tir . Eğer parla
m enter sistem devam edecekse, 
yetkilerin makul bir düzeye indi
rilmesi gerekm ektedir. Sayın Gül

Abdullah Gül'ün 
cumhurbaşkanlığını 

ülke için bir şans 
olarak değerlen d ir i
yorum . Türk iye  bu
nu iyi kullanm ak zo
rundadır. Geleneksel 
bürokratik  iktidarın  
nim etlerin i k a y b e t

m em ek için sertlik te  
sınır tan ım ayacağ ın ı 
ima eden bürokrasi 
seçkinleri yeni cum 

hurbaşkanını des
te k leyerek  ve ona 
duydukları güveni 

h issettire rek  d ev le t
le toplum  arasındaki 
fay  kırığını ortadan  
kald ırab ilirler ve ne

ticede Türk iye  ka
zançlı çıkar.

MAYIS ‘07 ÜMRAN 5



şayet Cum hurbaşkanı seçilirse, 
seleflerinin yaptığının tersine bu 
yetkilerin  sistemin mantığına uy
gun hale getirilm esi için uğraş
malıdır. Yetkiyi belli bir kesimin 
kullanması esasına göre düzenle
yenlerin ve bunu kullanamadıkları 
zaman saldırıya geçenlerin konu
muna düşm em elidir. Toplumsal 
barışı sağlamanın önemli bir yolu 
bu tutarlılık  ve sam im iyettir.

C um hurbaşkanlığ ı sorunlu  
hale getirilm iş bir m akam dır. Se

çilm işlerin siyasetinden ve büyük 
ölçüde m illetten yalıtılm ış bir ku
rumdur. İç yapılanması da buna 
göre dizayn edilm iştir. Onun için
dir ki geleni kendi konseptine uy
durm a kapasitesi yüksek olan bir 
yerdir. Burada milletin beklenti
leri ve devletin hassasiyetlerini 
bulu şturacak ö ze llik le re  sahip 
danışm anlara ihtiyacı o lacaktır  
sayın Gül'ün. Bunu da ihmal e t
meden gerçekleştireceğine gü
veniyorum . Bu anlamda Abdullah

Gül’ün cumhurbaşkanlığını ülke 
için bir şans olarak değerlendiri
yorum. Türkiye bunu iyi kullan
mak zorundadır. Geleneksel bü
rokratik iktidarın nim etlerini kay
betm em ek için sertlikte sınır ta 
nımayacağını ima eden bürokrasi 
seçkinleri yeni cumhurbaşkanını 
destekleyerek ve ona duydukları 
güveni h is s e ttire re k  d ev le tle  
toplum arasındaki fay kırığını or
tadan kaldırabilirler ve neticede  
Türkiye kazançlı çıkar.

HAŞAN CELÂL GÜZEL:

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi 
Bir Millî İrade Mücadelesidir”

1 9 5 0 'd e  DP iktidara gelince, CHP’nin Şeflik Dö
nemi o tokratlan , ‘Devletin idaresini Mem olara, 
Hasolara mı bırakacağız?’ diyerek feveran e t
mişlerdi. Zira onlar, kendilerini oligarşik e litler 
olarak görüyor ve ülkeyi ‘Halka rağm en halk için' 
yönetm eye çalışıyorlardı. Onların gözünde halk 
‘gerici'ydi. Devlet yönetimi de politikacılara bıra
kılm ayacak kadar ciddî bir işti.

Cumhurbaşkanı seçimi gibi, kaideleri Anaya

sa’da açıkça hükme bağlanmış normal dem okra
tik bir işlemin rejim krizi hâline getirilm ek isten
mesinin de arkasında, bu jakoben zihniyetin e tk i
leri yatm aktad ır. Nitekim, CHP lideri Baykal’ın, 
Cumhurbaşkanlığı makamı için 'son kale’ deyim i
ni kullanması, bir yandan m evcut Cumhurbaşka
nı Sezer'in bu jakobenizm  kalesinin CHP yandaşı 
kumandanı olduğunun, diğer yandan da bu kale
ye halktan kişilerin girmesinin istenmediğinin en 
bariz delilidir. Sezer'in, dünyanın hiç bir yerinde 
görülm eyen ‘kamusal alan’ uygulamasıyla halkı 
Çankaya'dan dışlaması, B aykahn ‘kale ’sinin ne 
mana ifade ettiğ ini açıkça gösterm ektedir.

G eçm işte E cevit’in, başörtülü m illetvekili 
Merve Kavakçı'yı TBMM'de yemin ettirm em ek  
için nasıl 'cansiperâne' koşturduğunu hatırla
yanlar, Baykal'ın, eşi başörtülü Başbakan Erdo
ğan'ın Cumhurbaşkanı olmaması için, darbeye 
davetiye çıkarm a pahasına niçin bu kadar çırpın
dığını anlayabileceklerdir.

Türkiye'de 16 Mayıs 2 0 0 7  tarihinde yapıla
cak Cumhurbaşkanı seçimi, dem okratik rejime 
yapılan dayatm alar yüzünden, bir m illî irade mü
cadelesi hâline gelm iştir.
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Abdullah Yıldız

G eçtiğim iz ay en çok konu
şulan konuların başında 
Cumhurbaşkanlığı seçim 

leri, yeni 2 8  Şubat söylentileri ve 
emekli oram iral Özden Örnek'm  
N okta  dergis inde yayın lanan  
"darbe günlükleri" vardı. Darbe 
planı yapanlar değil de günlükleri 
yayınlayan Nokta dergisi aleyhi
ne dava açılması, derginin polis 
tarafından basılması ve nihayet 
Nokta'nın kapanma kararı alması 
bir Türkiye gerçeği olarak hafıza
lara kazıld ı. Bu arada Ümran, 
AKV, M azlum -D er, Ö zgür-D er, 
Tiyem -Der olarak Nokta'ya des
tek ziyare tim izle , darbe ve baskı
lara karşı duruşum uzu o rtaya  
koyduk. Tüm bu hengame esna
sında darbelerde dış güçlerden, 
be-tahsis A tlantik ötesinden ica
zet (daha doğrusu em ir) alma ge
leneği de gündeme geldi ama 
adeta geçiştirildi.

Aslında daha önceki ay, Vakit 
gazetesinde yer alan bir haber, 
2 8  Şubat bağlamında ABD mü
dahalesini açıkça ortaya koyu
yordu. 1 1 .0 2 .2 0 0 7  ta r ih li Va- 
kit'teki bu haberde Başbakanlık 
eski m üsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu  
sadece kendisi ve Erbakan'ın bil
diği bir sırrı açıklıyordu. Yazıcı- 
oğlu, sayın Erbakan'ın  bildiği, 
kendisinin de göreve geldikten 9  
ay sonra haberdar olduğu 15 
Ekim 1996  tarihli ABD Dışişleri 
Bakanlığının Ankara Büyükelçili
ğine gönderdiği yazıda açıkça  
şunların yazıldığını ilk kez ifşa 
ediyordu:

“R efah-Yol Hüküm etiyle b ir
lik te  Erbakan artık  B atı'dan İyice 
kopm uştur. İslam ülkeleriyle cid
di ad ım lar atm aya başlam ıştır. 
Erbakan D -8  ile b irlik te  büyük b ir  
Islâm  birliğine doğru ile rlem ekte 
dir. Tüm bunlar ABD'nin ç ıkarla
rının zıddına olan gelişm elerdir. 
Size söylediklerim izi başaram a
dınız. A rtık  Erbakan b ir şekilde  
uzaklaştır/im alıd ır."

Aslında bu "sır", Ümran oku
yucularının meçhulü değildi. Biz 
benzer bir belgeyi Ş u b a t-2 0 0 3  
tarih li Üm ran'da yayınlam ıştık: 
The W ashington In s titu te  For 
Near East Policy isimli th ink-tank  
kuruluşunun yönetic ilerin den  
Alan Makovsky, 1997 baharında 
şunları yazm ıştı: "Erbakan'ın en 
büyük diplom atik girişimi, en ge
niş nüfuslu sekiz İslam ülkesini, 
ekonomik işbirliğini ve siyasi m ü
zakere leri hedefleyen ve endüst
rileşmiş Yediler Grubu'nun(G-7) 
mukabili b ir grup olarak b ir araya  
getirm ekti.(...) MGK'nın sınırla
malarına karşın Erbakan, başba
kan olarak ABD'nin çıkarlarına ve 
A BD -Türkiye ilişkilerine birçok  
zorluk çıkarıyor.(...) Washington 
çift yönlü bir politika izlem ek zo 
runda. Erbakan ve yandaşlarını 
uzak tutarken dostlarını ve uzun  
vadeli çıkarlarını desteklem eli... 
Am erikan ta ra fta rı Türkler, ordu  
da dahil olm ak üzere, ABD ile  
olan ikili ilişkilerim izin değerini 
d lğ er/ö tek i Türklere gösterebil
m elidir."

Sadece 2 8  Şubat 2 0 0 7  Post
modern darbesi değil, 27  Mayıs 
1960'dan beri yapılan tüm  askeri 
darbelerin birer ABD-CIA m arife 
ti olduğunu da yıllardır yazıp du
ruyoruz. N itekim  bunları kitap  
halinde de yayım ladık. Gelin, hem  
“2 8  Ş u b a t/B e lg e le r"  (P ın a r-

2 0 0 0 )  ve “Sanal İrt ic a "  (P ınar-
2 0 0 1 ) adlı k itap larım ızd a  yer 
alan konuyla ilgili bölümlere bir
likte göz atalım:

2 7  Mayıs -1 2  M art -1 2  Eylül -
2 8  Şubat Darbelerinde Am erika

Parmağı

"...H ürriyet gazetesinde (27 . 5. 
1 9 90 ) yayınlanan ABD Dışişleri 
Bakanlığı gizli raporlarına göre, 
2 7  M ayıs'ın  lideri M adanoğlu  
"sağlam ve güvenilir bir A m eri
kancı", Milli Birlik Komitesi üye
lerinin çoğunluğu da "Am erikan  
yanlıs ı"d ır... 27  Mayıs sonrası 
ABD ile ilişkiler sıklaşmış, A m eri
kan Barış Gönüllüleri Türkiye'ye  
akın etmiş, okullarda Amerikan  
süttozu, tereyağı ve bisküvileri 
ikram  edilm eye başlanmıştı. Bu
na rağmen, darbeyi alkışlayanla
rın Menderes hükümetini "m em 
leketi Am erika'ya satm ak"la suç
lam aları bir çelişki idi."

"12 M art müdahalesi, çok açık 
bir ABD/C IA  operasyonu idi. İh ti
lal öncesinde Türk hüküm etleriy
le ABD arasında önemli sorunlar 
yaşanmıştı: Türkiye'nin İslam ül
keleriyle yakınlaşması, U -2 casus 
uçaklarına izin verilm em esi, haş
haş ekim inin yasaklanm am ası 
vs... Ö te yandan, içerde hızla t ır 
manan anarşi de bir CIA te rtib iy 
di. Dönemin CIA Başkanı Helms,
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daha sonraları şu itira f
ta bulunacaktı: "Evet, 12 M art'ı 
hazırlayan oluşumları, biz ajanla
rım ız  aracılığ ıy la  düzenledik..."  
İh tila l’in işbaşına getirdiği Nihat 
Erim Hüküm eti'nin ilk icraat ola
rak haşhaş ekimini yasaklaması 
da bir rastlantı değildi herhal
de?"

“12 Eylül darbesinde de e lb et
te  ABD vardı: ...12 M art ve 12 Ey
lül darbelerine m uhatap olan za 
manın Başbakanı D em irel, 9  
Ağustos 1987 tarihli Güneş gaze
tesinde, her iki darbede de 
ABD'nin var olduğunu açıkça ifa 
de etmiş, "U -2  uçaklarının yasak
lanması, üslerin denetim  altına  
alınm ası ve Türk-Sovyet ticari 
ilişk ilerin in  g e liş tirilm es in in  
ABD 'yi rah ats ız  e ttiğ in i"  söyle
mişti. Dem irel'e göre, 12 Eylül ön
cesinde "ABD Türkiye'nin İran'a  
dönebileceğinden korkm uştu r."  
12 Eylül akşamı ABD Dışişleri Ba
kanı M uskie, W ashington 'daki 
Kennedy C e n te r'd a  "D am daki 
Kemancı” müzikalini seyretm ek
te  olan Başkan C arter'a  acil ola
rak şu bilgiyi verm işti: "Mr. P re 
sident, Türk ordusunun kom uta  
h e y e ti A n kara 'd a  yönetim e el 
koydu. H erhangi b ir kaygıya ge
rek yok. K im lerin m üdahale e t 
m esi gerekiyorsa, onlar m üdaha
le e tti."

" 2 8  Şubat'ta  aynı güçlerin e t
kin olduğu... (...) Öncelikle, 
1980'lerden  itibaren ABD'nin İs- 
lami hareketlere karşı artan du
yarlılığı ve NATO’nun 1986'dan  
itibaren İslam'ı hedef aldığı sezi
len yeni te h d it konseptinin  
'9 0 ’da Sovyet blokunun çökü
şünden sonra açığa çıkmasıyla, 
Türkiye'nin dışta olduğu kadar 
içteki duruşu da belirlendi. (...) 
1995 'te  NATO Genel Sekreteri 
Willy Claes, İngiliz Independent

ve A lm an Sudde- 
utsche Zeitu ng  gazetele

rine verd iğ i dem eçte , 
"K öktendincilik  K om ü-II
n izm ’den daha tehlikeli"  

diyor... Türkiye'ye yaptığı ziya
re tte  de RP'nin yükselişine dik
kat çekerek, " Türkiye'nin funda- 
m entalistlerin  eline geçm em esi 
için desteklenm esi gerektiğ in i"  
söylüyor. 1997 'd e  Milli Askeri 
Stratejik  Konsept(M ASK) değişi
yor, “irtica  bölücü tehd itten  da
ha öncelikli teh like"  ilan edili
yor... Refahyol hükümetinin Baş
bakanı Erbakan, gerek D -8  proje
si, gerek Türkiye-lran doğalgaz 
antlaşm ası, gerekse diğer uygu
lam aları ile ‘b inlerinin ayağına 
basıyor'."

Ve "2 8  Ş u b at/B e lg e ler"  k ita
bındaki ayrıntılı kronolojide yer 
alan ilginç bir ayrıntı:

15 Haziran 1997: D -8 'le r to p 
lantısı Başbakan Erbakan'ın baş
kanlığında yapılıyor.

18 H aziran  1997: Erbakan  
Başbakanlıktan istifa ediyor.

Sonuç: Ve Şimdi...

Evet... D -8 toplantısından üç gün 
sonra Erbakan istifa etm ek zo
runda ka lıyo r... Bu bir " te s a 

düf”(!) olabilir mi?... Yazıcıoğlu  
ve Makovsky'nin açıklam aları ile, 
kimin ayağına basıldığı gün gibi 
aşikâr! Bugün Türk-İran Doğal
gaz anlaşması yürürlükte. D -8  
projesi sonraki hüküm etler ve 
AKP hükümetince yedekte tu tu 
luyor. Ekmeleddin İhsanoğlu baş
kanlığındaki İslâm Konferansı da
ha etkin bir profil çiziyor. H atta  
Erbakan Hoca'nın yıllardır sözü
nü e ttiğ i İslâm Nato"suna duyu
lan ihtiyacı, "İKÖ'nün askeri bir 
gücü olm alı" diyerek dillendiri
yor. Türkiye ABD'ye rağmen Su
riye ve İran'la ilişkilerini sürekli 
geliştiriyor. Kuze Irak 'ta  Türkiye- 
ABD çıkarları çatışıyor. Türkiye- 
AB ilişkileri ise ite-kaka gidiyor...

Böylesi bir ortam da TBMM  
"C um hur"a  "Başkan" seçiyor. 
Başından beri Cum huriyeti, bü
rokratik  azınlığın "halka rağmen  
halk için” yönetim i olarak algıla
yan uygulayan zihniyet, Meclis 
dışı güçleri olaya müdahil kılmak 
için bir kaşık suda fırtına kopar
m aya gayret ediyor. Böylece, de
m okratik süreci engellemek ve 
daha önceki Cum hurbaşkanlığı 
seçim lerinde olduğu gibi, olağan  
dışı m ü d ahale lerle  " h e rk e s in  
değil de "m erkez'in  çıkarlarını 
sürdürecek bir Cum hurbaşkanı 
arzusuyla ellerinden geleni a rtla 
rına koym uyorlar. Ama görünen
o ki, hevesleri kursaklarında kalı
yor; A tlantik  ötesi ve berisinden  
beklenen icazet de çıkmadı.

İmdi, halkın özgür oylarıyla  
oluşmuş Meclis'in özgür iradesi 
ile seçeceği, halka karşı m erke
zin değil, m erkeze karşı halkın 
haklarını savunacak, "halka rağ - 
m en"ci değil, "halka rağ b et"ç i 
bir anlayışa sahip, devletle halkı, 
halkın değer yargılarını, gelenek
lerini, inançlarını, tarihini barıştı
racak bir Cumhurbaşkanı, Türki
ye'nin yeniden ayağa kalkması 
ve şahlanması için bulunmaz bir 
fırsata dönüştürülebilir.
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Gündem

C umhurbaşkanlığına sayın 
Abdullah Gül'ün adaylığı
nın açıklanmasıyla siyasi 

o rtam  sakinleşm iş görünüyor. 
Cumhurbaşkanlığı seçim leri çer
çevesinde kadın bakan N im et Çu- 
bukçu'nun adının da geçmesi ka
dınlara has politika kazanını bir 
hayli ısıtmıştı. Başı örtülü olm a
yan bir cumhurbaşkanı mesela, 
yasakçıları tatm in edecek gibi gö
rünüyor ilk bakışta...

Cumhurbaşkanlığı seçim leri
nin ne yazık ki 'e# ' üzerinden ta r 
tışıldığı te k  ülke olarak ta rih e  ge
çeceğiz sanırım ... Eş'in örtülü  
olup olmaması dışında hiçbir şeyi 
tartış ılm ayan Cumhurbaşkanlığı, 
tarih im izde ilk kez bu kadar çe
kişmeli bir yarışa konu oluyor... 
Bekar bir Cumhurbaşkanı adayı 
sözgelimi; meseleyi kökten halle
derdi, kimsenin aklına gelmedi.

Eskiden kızı olanlar İçin söy
lenirmiş; ‘kızın var mı derdin var' 
diye, yeni dönemde ‘hanımın var 
mı derdin var'a  dönüştürüldü bu 
iş, eşleri örtülü olan siyasetçiler 
üzerinden.

İlk önceleri salt kadınları ilgi
lendiren, onların yaşam a alanla
rını k ıs ıtlayan yasaklar, a rtık  
M eclis'te 'kocalar ' üzerinden ta -

KADINLARIN KA-DER’İ 
YA DA BİR TULUAT

Sibel Eraslan

kip edilen bir başka sürek avına 
dönüştürüldü. Bunu hukuki veya 
sosyolojik anlamda değerlendir
mek oldukça abes; trajikom ik bir 
gösteri! O kadar...

Kadınlar üzerinden sergile
nen ‘büyük gösteri' aslında bizim  
zihin şemamızı da ortaya koyu
yor. Demek ki kadını kolay şekil
lendirilebilir ve edilgen görüyo
ruz ki, tarih im iz kadınların giysi
leri üzerinden yaptığım ız ta rtış 
m alarla kodlanıyor...

Posbıyıklı Kadınlar ve 
M erve Kavakçı'lar

Seçimler yaklaştıkça kadın ta r
tışm aları da renkli yeni gösterile

re sahne oluyor. Mesela Ka-der, 
Kocaeli'de inanç Platform u ta ra 
fından iki y ıld ır her cum artesi gü
nü gerçekleştirilen yasak protes
tosundan haberdar değil ama ka
dınların s iyasete girmesini geniş 
bütçeli program  ve reklam  kam 
panyalarıyla destekliyor. Destek
liyor gibi yapıyor...

K A-DER’ciler, "M eclis'e g ir
mek için ille de bıyıklı olmak mı 
gerekiyor?” diye soruyorlar.

İlle de ceket kravat mı tak 
mak gerekiyor? Veya 3 8  beden
den yukarı ve kıvrımlı olmak tüm  
politik şanslarınızı yitirm enizi mi 
g ere k tir ir?  Ü n ivers ite  mezunu  
olmak veya bankada adınıza açıl
mış şişkin bir hesap da cabası... 
Bunlar olm azsa olmazı mı Meclis 
kapılarının? Tepesi cidden atık 
bu m invaldeki kadın sorularını 
çoğaltabiliriz...

K a-d er, kad ın lar üzerinden  
sorduğu bu sorularda cidden sa
hici m idir? Hakikaten kadının se
si m idir yoksa kaderin bir oyunu 
mu o ayrı bir mesele... M erve Ka- 
vakç ı'ya  tü m  dünyanın gözü 
önünde haddi b ild irilirken , 
Ka'derciler uçları yerlere kadar 
değen, güm rah posbıyıklarla do
laşıyordu herhalde...

Tepki, adı üzerinde tasarlan
mış bir kurgu değildir. Kurgu dışı, 
spontane, reflekslf bir durumdur. 
D oktorların ellerindeki küçük çe-
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Gündem k a d i n l a r i n  k a - d e r î

kiççiklerle d izlerim ize vurdukları 
gün öğrendiğim iz bir şeydir bu: 
Ç ekiçle vurduğunda, tekm ey i 
bekle ve lütfen kusura bakma!

Oysa siyasal tepkiler, bedene 
dair bahsettiğ im iz bu tem el şok
lardan farklıdır. Tepkilerim izin si
yasal manada bir anlam ı ve huku
ki süreçlerde bir karşılığı o labil
mesi için, toplumsal vicdanla bu
luşması gerekiyor. Bu noktada; 
geçm ek isteyip de türlü engeller 
dolayısıyla geçem ediğim iz kapı
lar salt bizim için mi engellidir, 
yoksa bizden başka bu kapıdan 
geçm ek isteyip de geçem eyenler 
de var mıdır diye sormak gereki
yor zannederim ...

Yasalar, A dalet ve
Başkalık Deneyimi

Yasa ve adalet her zam an örtü- 
şen şeyler değildir... Ama adaleti 
veya adaletsizliği salt kendimiz 
için istiyor ya da e leştiriyor o l
mak, bizi Yasa Kapısı önünde tek  
başına bekleyen m ızm ız taşralıya  
dönüştürebilir...

Tepkilerin siyasal bir anlam  
kazanabilm esi için, yasaların kıs
men de olsa adaletle örtüşüp, ka
pılardan geçebilm em iz için, Yasa 
önünde geçmeyi bekleşen diğer

sesleri de duym am ız gerekiyor...
Aslında çıkış orijini itibariyle  

sadece ben'i enterese eden hak 
kayıpları, hukuk aram a serüve
ninde bir tü r okula da dönüşüyor. 
Benim ve arkadaşlarım ın sadece 
üniversiteye girebilm ek tem elin 
den başlayan yaklaşık 2 0  yıllık 
hukuk serüveninin bize öğrettiğ i 
en tem el ders de belki budur: 
Başkalık Deneyimi... Yani Yasa 
ve Kapılar nazarında m erkezde  
addedilm eyen, taşra ve periferik  
bulunan tüm  üçüncü sesleri du- 
yabilm eye dair bir davet...

Diğer seslere sağır bir farkın- 
da'sızlık, yolu başkasından geç
meyen bir deneyim sizliğe kilitler 
bizleri. Dolayısıyla tepkilerim iz  
yitikleşir.

Mankenli Tuluat

Bıyık, kıvrım, ceket ve kilo bağla
mında sergilenen bu orkestrayı, 
kadınsı g ö s te rg e le r üzerinden  
okumak, ilk bakışta belki insanı 
gülüm setebilir ama seçmeci ve 
görm ezci olması dolayısıyla, tu 
luattan öteye geçem ez nazarım 
da... Bununla b ir lik te  ben bu 
epeyce para harcanm ış kadın 
mankenli tu luatı yine de anlam a
ya çalışıyorum...

1 9 6 8 ’den beri bazı kadınlar 
sırf başları örtülü olduğu için 
okullara, ü n ivers ite lere  a lınm ı
yorlar. Mesleklerini icra edem i
yorlar. Meclis’ten atılıp vatandaş
lıktan çıkartılıyorlar. Bu konuda 
3 0  bini aşkın derdest dava var 
Türkiye M ahkem elerinde. Ama 
tek kare ile de olsa KA-DER’in ga
lerisinde yer alam ıyorlar... Dola
yısıyla Ka-der'in çizm eye çalıştığı 
kadın resmi yarım  kalıyor...

Kapı önündeki geçiş sorusunu 
tek  başına veya arkadaşlarım ızla  
sorm ak değil... Kapı'nın niçin var 
olduğunu sorm ak, soruyu herkes 
için sormak gerekiyor belki de...

K a-der, K o cae li’de eğ itim  
hakkını isteyen İnanç Platform u  
üyesi kadınların üzerine panzer 
yürütüldüğünü, biber gazı saçıl
dığını, gözaltına alınıp coplandık
larını biliyor mu mesela? Bu ka
dınların sadece var olmak ve ya 
şamak hakkı üzerinden yasakla
nan kalp atışlarını işitiyor mu Ka- 
der'ifı kulağı? Hiç sanmam!

Kendileriyle bu konuyu ko
nuşmak için arayan muhabir a r
kadaşlarımıza niçin cevap ver
mekten kaçındı Ka-der?

Takm a bıyık tak ıp  kravat bağ
lamakla gerçekleşen bu tuluatın  
hiçbir sahicilikle ilgisi yok!

Tunuslu İslamcılar ve Laikler Başörtü Yasağına Karşı Birleşti

is lam i A l-Nahda (Uyanış) Hareketinin yönetic ilerinden 
Ziad Ed-Devletli, “ İslam dünyasında ilk  kez laikler ve İs
lam cılar en sorunlu konulardan biri üzerinde b ir anlaş
maya vardı; kadın hakları.” dedi.

M üslüm anların, laiklerin ve kom ünistlerin  o luştur
duğu "Tunus Haklar ve Özgürlükler için 18 Ekim (18 
Ekim 2005 tarihinde açlık grevine başlaması üzerine bu 
ism i aldı) Forum u” üzerinde uzlaştığı belge 9 Martta ka
bul edild i.

Kadınlar günü kutlam alarıyla çakışan sözkonusu 
belge, uzun zamandır her iki kutup arasında b ir çekişme 
nedeni olan Tunuslu kadının başörtüsü takma hakkını

öngördü. Belgede, “Başörtüsü bireysel özgürlük mese
les id ir ve Tunuslu kadınlar başörtü lerini çıkarmaları için 
zorlanmamalıdı r veya onun için cezalandırılmamalı d ır” 
den ild i. Başörtüsü takan kadınları baskı altına alan ve 
haklarından mahrum eden 108 nolu “keyfi” kanunun 
kaldırılması çağrısı yapıldı.

1981 yılında zamanın Tunus Cumhurbaşkanı Habib 
Bourguiba (1956-1987) Tunuslu kadınların devlet da
irelerinde başörtüsü takmasını engelleyen tartışm alı ka
nunu onaylamıştı. Daha sonraki y ılla rda iktidara gelen 
Fransa yanlısı laik hükümetler daha da kısıtlayıcı yasa
lar çıkarmakta herhangi b ir sakınca görm em işlerd i.
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BAŞDÖNDÜRÜCÜ 
ALTÜST OLUŞLAR

Atasoy Müftüoğlu

B ugünün tarihi, emperyal 
ih tiras ların , fe lake tle rin  
ve kötülüklerin tarihidir. 

Bugünün tarihi, farklı halklar için, 
farklı hak anlayışına sahip ırkçı 
bir tarih tir. Bugünün tarih i, farklı 
insanlıkdışı koşullara mahkûm  
eden süreçler üretiyor. Modern 
B atı'lı d il/sö ylem , ideolojik ve 
ırkçı am açları gerçekleştirm ek  
üzere icat edilen tanım larla oluş
turu lm uştur. Bu nedenledir ki, 
modern Batı dünyası, korkunç bir 
ahlaki o torite  erozyonu yaşıyor. 
Modernlik her bağlamda fetişleş- 
tiriliyor. Modern akıl, rasyonel 
hesapların, bencilliklerin ve çı
karcılıkların aracı haline getirili
yor.

Teknik uygarlık, endüstriyel 
uygarlık, yıkıcı ve kirletici işlevle
riyle, imha edici ölümcül işlevle
riyle, çürütücü ve iğrenç işlevle
riyle gündemdedir. Günümüzde, 
uluslararası yönetim  sistemi iş
levsiz hale gelm iştir. Gerek ulus
lararası anlamda, gerekse yerel 
anlamda, daha çok tanım lanm a
yan iktidar m erkezleri etkili ol
m aktadır. Güncel tarihin egemen 
gerçekliği, çok yavan, çok soğuk, 
tekdüze ve sıkıcı bir hayat ta rz ı
nı dayatıyor. Farklı'yı yaln ızlaştı
ran, etkisizleştiren, çirkinleştiren  
süreçler yaşıyoruz.

Kaotik bir dünyada, yabancı
laştırın , travm atik  olaylarla karşı 
karşıyayız. Her alanda büyük fır 
tınalar, büyük savrulm alar yaşı
yoruz. Postm odern faşizm , O rta
doğu toplum larının ruhunda de
rin yaralar açıyor. Postmodern  
faşizm insanlığın tükendiği nok
tayı tem sil ediyor. Postmodern  
faşizm le işbirliği halinde olan Or
tadoğu rejim leri, İslami oluşum
la r /h a re k e tle r karşısında İsrail 
ile dayanışma yolları arıyor. İran 
ve İslam etkisini zayıflatm ak için, 
İsrail de Arap rejim leriyle işbirli

ğine hazırlanıyor. O rtadoğu'da  
halklar, bir kez daha tarih  ta ra 
fından engelleniyor, aldatılıyor.

Resmi rasyonalizm ler, hangi 
ülkede olursa olsun, her alanda 
korkunç bir bağnazlığı ve ufuk- 
suzluğu yansıtıyor. Bütün ilişki 
biçimleri, anlam kaynaklarından 
bağım sızlaşarak, yararcı tem e l
ler üzerinde gelişiyor. İnsani iliş
kiler, şeyler arasındaki ilişkilere 
dönüşüyor. Doğal, sıcak, içten, 
davranış ve dostluk biçim leri 
kayboluyor, yararcı davranış bi
çimleri öne çıkıyor. Bütün ilgiler 
ve ilişkiler nicelleşiyor, m atem a
tik heseplarla sınırlı hale geliyor. 
Güncel dil, rakamlardan oluşan 
bir dil haline dönüştürülmüştür. 
Hemen her yerde, rasyonel he
sap yaklaşımı karşımıza çıkıyor.

Yararcılık  barbarlığa dönüşü
yor.

Her şey m ekanikleşiyor, ha- 
yatsız ve ruhsuzlaşıyor. Günü
müz tarihinin gayrı insani ve gay
rı ahlaki gerçekliği kuşkusuz her 
şey değildir. Gerçekliği tek  ölçüt 
olarak alam ayacağım ız gibi, g er
çekliğe kayıtsız da kalam ayız. Bir 
belirsizliğin arkasında sürükle
nenleyiz. Geçmişte yaşanan ba
şarıları şiirselleştirerek, bugüne 
yanıt verem eyiz.

Melankolik özlem lerin de bir 
sınırı olmalıdır.

Karşılaştığım ız bütün durum 
ları, boyun eğilmesi gereken, ka
çınılm az durum lar olarak algıla
yarak, böylece yaşam aya devam  
edem eyiz. Tarihi, ortak bir bilinç,

P o stm o d ern  faş izm  insanlığın tüken d iğ i nok
tay ı tem s il ed iyor. P o s tm o d ern  fa ş izm le  iş
birliği halinde olan O rtad o ğ u  re jim leri, İslami 
o lu ş u m la r /h a re k e t le r  karşısında İsrail ile d a 
yan ışm a yolları a rıyo r. İran ve İslam etkisin i 
z a y ıf la tm a k  için, İsrail de A rap  re j im le r iy le  
işbirliğ ine hazır lan ıyor. O rtad o ğu 'd a  halklar, 
bir kez daha ta rih  ta ra f ın d a n  enge llen iyor,  
a ldatılıyor.
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Dini h a y a t  y ü zeyse l a y r ın t ı la r la  ilg ileniyor, 
a y r ın t ı la r  yığını içeris inde  kaybo luyor, t e 
m elle r in d en , te m e l ilke ve ö lçü lerinden u z a k 
laşıyor, koşullarla  bü tü n leş iyo r. Dini h a ya t  
ve dini çev re le r ,  ta r ih i ve  top lum u yeniden  
inşa e tm e  düşünce ve idd ia larından  vaz  g e ç 
miş g ö rü n ü yo r. İn anç la r ım ız ı, daha çok m e 
ta f iz ik  d ü z le m d e  tem sil e tm e k  üzere  geri ç e 
kiliş ler yaş ıyo ru z .
ortak bir irade ve o rtak bir eylem  
oluşturur. Hepim izi kuşatan ve 
etkisiz kılan bugünün gerçekliği
ni sorgulayacak bir birikime ve 
şecaate , bugünün gerçekliğ in i 
aşacak bir bilince, kendi gerçekli
ğim izi yeniden kurabilecek bir 
irade o lu ştu rm aya  ih tiyac ım ız  
var. Güncel tarihe  m aruz kalmak, 
olayları edilgen olarak yaşam ak  
bir kader olam az.

Hem bireyin , hem to p lu 
m un/halkın sınırlarının ve sorum
luluklarının bilincinde olmaları ge
rekir. Hangi anlamda olursa ol
sun, sınırsızlık ve sorumsuzluk fe 
laketi hazırlar. Megalomani içeri
sinde bulunan bireyler gibi, top
lumlar da, sınırlarının nerede baş
ladığını ve nerede bittiğini bil
m ezler. Tutkularını kontrol ede
meyen bireyler gibi, tutkularını 
kontrol edem eyen to p lu m 
lar/halk lar da büyük kötülüklere 
neden olurlar. Hangi alanda olur
sa olsun, aşırılık düşkünlüğü ma- 
razi bir durumdur. Ortaya kışkırtı
cı görüşler atarak  gündemde kal
maya çalışmak, ahlaki yozlaşma 
işaretidir. Sınırlarının ve sorum
luluklarının farkında olmayanlar 
kemlerini kontrol edem ezler.

Günümüzde insanlık, özellikle 
de top lum larım ız , yanlış, kirli, 
çarpıtılm ış kurgularla, ideolojik

paranoya ile, ideolojik histeri ile 
yönlendiriliyor. İdeolojik ırkçılık
lar her yerde akıl alm az kötülük
ler üretiyor. Halklar küresel kapi
ta lizm in  çıkarlarını tem sil etm ek  
üzere baskılanıyor.

A nlam  ve algı bunalım ları d e 
rinleşiyor.

Türkiye'de de, açıkça iz leye
bileceğim iz gibi, siyasal d il/içerik  
aşırı ölçüde basitleşiyor, olaylar 
kişiselleştiriliyor, siyaset değil, 
siyasetçi gündem de tu tu luyor. 
M edya olumsuz olaylar üzerinde 
yoğunlaşıyor, olum suz b ilg iler 
yaygın hale getiriliyor. Medya, 
skandal siyasetlerine daha çok il
gi duyuyor. Siyaset tekil sorunlar 
üzerinde gelişiyor, kişiselleştiril
m iş lid e rlik le rle  yü rü tü lü yo r. 
Toplum siyasete yabancılaştırılı
yor. Siyaset, ideolojik ve dem a
gojik içgüdülere sahip politikacı
ların ihtiraslarıyla kirletiliyor.

H e r alanda başdöndürücü a l
tü s t oluşlar yaşıyoruz. 

Sefahatin  sefaleti, toplumun  
bütün kesim lerine s iraye t ed e
cek  şekilde yayılıyor.

Niteliksel değerler, yoğunluk
lar, ilişki biçimleri hayatım ızdan  
çekiliyor. Para kutsallaştırılıyor, 
insani değerler, para ile alınıp sa- 
tılabilen değerler haline gelebili
yor. Para tarafından kuşatılıyo
ruz. Nesneler dünyası tarafından

belirleniyoruz. Daha düne kadar 
ortak bir bilinci ve yüreği payla
şarak birlikte olduğumuz arka
daşlarım ız, konjonktürel/konfor- 
mist değişim ler yaşadıklarını it i
ra f ederek, bağlamlarını, ilgileri
ni, hassasiyetlerini maddi değer
le r/im kan lar yönünde değiştire
rek, sorumluluk alanlarını terke- 
diyor. Bütünlüklü bir ahlaki duruş 
sergileyem iyoruz, ahlaki tepkiler 
geliştirem iyoruz. Ahlaki tu ta rlı
lıkları, yüksek sorumluluk anla
yışlarını özlüyoruz.

K adın lar, m oda'nın tira n lı-  
ğı/zorbalığ ı karşısında özgür te r 
cihlerini ortaya  koyam ıyor. Mo- 
d a’nın tiranlığ ına onurlu bir şekil
de direnen müslüman kadınlar, 
fetiş leştirilen  modern tanım larla  
te rö rize  ediliyor. B ireyler, to p 
lumlar, halklar, ahlaki içeriği ol
m ayan büyülü tanım larla, basm a
kalıp yargılarla, küresel haksız
lık lara  neden olan tan ım larla , 
postm odern ikiyüzlülükle, insan
lık tarihinin ve insanlık hayatının  
yanlışladığı tanım larla, anlamsız 
genellem elerle aldatılıyor. Tarih
sel gündem im izi, bugüne özgü 
tavrım ızı, bağımsız bir biçimde 
belirleyem iyoruz. Küresel ölçek
te  sürdürülen, İslam karşıtı pro- 
poganda çalışm aları nedeniyle, 
düşünsel en te lek tüe l gücüm üz 
göreli olarak zayıflıyor.

Dini hayat yüzeysel ayrın tı
larla ilgileniyor, ayrın tılar yığını 
içerisinde kayboluyor, tem e lle 
rinden, tem el ilke ve ölçülerinden  
uzaklaşıyor, koşullarla bütünleşi
yor. Dini hayat ve dini çevreler, 
tarih i ve toplum u yeniden inşa 
etm e düşünce ve iddialarından 
vaz geçmiş görünüyor. İnançları
mızı, daha çok m etafizik düzlem 
de tem sil etm ek üzere geri çeki
lişler yaşıyoruz.
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Cevat Özkaya ile 
İRAN NÜKLEER SİLAHLARI 

VE GÜÇ DENGELERİ ÜZERİNE

Konuşan: M.

i  ran’ın çok konuşulan nükleer
silah tartışm asının geçmişine

•  bakacak o lursak aslında  
1960 'la ra  kadar uzandığını göre
biliriz. Am erika 1960'larda kom ü
nist tehlikesine karşı Türkiye'nin, 
İran'ın ve Pakistan'ın nükleer si
lahlar edinmesine olanak sağladı 
ve fiili olarak destek oldu.

Dolayısıyla nükleer silahlarla  
ilgili olarak 1967'de de her bir ül
keye 5 farklı araştırm a reaktörü  
kurulmasına destek verdi. Ve da
ha sonra 1979 devrim i akabinde 
ABD için İran birinci tehlike ko
num una gelm işti. Sonrasında  
2 0 0 2  yılında ABD, İran'ın nükle
er silah yapm aya teşebbüs e tt i
ğini ve bunun da hem kendilerine  
hem de dünya’ya bir tehd it oldu
ğunu söylemesi ile başlayan bir 
kriz süreci başlamış oldu.

G eçtiğ im iz ay larda, T ü rk i
ye'den bir grup aydın, yazar ve 
gazeteci İran'a yaptıkları ç ıkar
madan, birkaç asır problem ya
şanmamış sınır komşumuza iliş
kin hayli çarpıcı yaklaşım larla  
döndüler. Dünyaca konuşulan, 
eleştirilen, yorum yapılan onlar
ca başlığın görüşüldüğü, devletin  
üst düzey yöneticileri, sivil to p 
lum kuruluşları ve gazetecilerin  
katıldığı İran gezisinde, algıları 
büyük oranda değiştirecek bilgi
lere ulaşmamız mümkün. İran'ın  
bütün dünyanın gözü önünde ya
şadığı nükleer silah ta rtışm aları
nı, bölgede ve dünyada belirleyi
ci bir denge olmasını ve Türkiye  
ile ilişkilerini konuştuğumuz isim, 
dergim izin Genel Yayın Y ö n et
meni Sayın Cevat özkaya.

G eçtiğim iz hafta larda Pakis
tan  dışişleri bakanı b ir açıklam a  
yaptı: İran'ın  nükleer faa liye tle ri
nin barışçıl am açlı olduğunu söy
ledi. Galiba Iran lılar da baştan  
b e r i bunu söy lü yorlar. Peki, 
İran 'ın  bu konudaki n iye ti g e r
çekten nedir?

İran 'da görüştüğüm üz yöne
tic ile r Cum hurbaşkanı yardım cı
sı ve dışişleri bakanının yard ım 
cısıydı. G örüşm elerim izden bi
rinde nükleer s ilah lar konusu 
çok ciddi gündeme geldi. Bu ko
nuda Seferi'n in  (eski Moskova 
büyük elçisi) söylediği bir şey 
var; ‘b izim  bu n ü k leer fa a liy e tle 
r im iz  barışç ıd ır’ diyor. D iğerleri 
de aynı şeyi söylüyorlar. Ama 
bir şey daha söylüyorlar... N e ti
ce itibariy le  eğer enerji ü re tim i
ne dönük değil de başka bir şey 
ile ilgili olsa da bir başka ülke
nin, bunu elde etm e hakkı v a r
ken diğer ü lkelere hangi hakla 
yasaklanıyor diye bir soru da o r
taya  atılıyor. Ama bizim m esele
miz enerjiyle alakalıd ır diye ila 
vede bulunuyorlar. Tabi şöyle 
bir gerekçelendirm e de yap ıyo r
lar: Bizim nükleer çalışm aları
m ız 1 9 7 6 'd a  Şah dönem inde  
başladı, yanılm ıyorsam  10 c iva
rında bir nükleer reaktör kurma 
fikri ile başlam ış. Bunun o dö
nemde başlayan bir proje oldu
ğu söyleniyor. Bununla beraber 
deniyor ki, 'sizin ye terli m ik ta r
da enerjin iz varken, bu kadar 
yer altı kaynakların ız varken ne
den n ü k leer en e rjiy e  ih tiyaç  
duydunuz? ' ‘ B izim  verd iğ im iz  
cevap şu' diyor. Birincisi; eğer 
nükleer enerji m eselesini doğru

Emm Babacan

dan doğruya enerji kayn ak larıy 
la alakalı o larak  düşünüyorsa  
A m e rik a lila r , Şah dön em inde  
başlatılan  bu nükleer re a k tö r  
ç a lış m a la r dönem inde İra n 'ın  
enerji ihtiyacı daha az, enerji 
kaynakları çok daha fa z la y d ı. 
'B izim  1976'da günlük 3 0 0 .0 0 0  
varil tü ketim im iz  vardı, bunun 
karşılığında da 5 .0 0 0 .0 0 0  varil 
ih racat yapıyorduk. Bugün geli
nen noktada ise 1 .5 0 0 .0 0 0  varil 
tü ketim im iz  var, 2 .0 0 0 .0 0 0  c i
varında da ih racat yap ıyo ruz. 
Görüldüğü gibi o günkü enerji 
potansiyelim iz daha yüksek ve 
ih tiyacım ız daha azdı. O gün ta 
mam diyen ler neden böyle bir 
soru sorup ta , şimdi hayır d iyor
lar? İkincisi, bu fosil enerji kay
nakları tüken ebilir kaynaklard ır. 
Bizde n ihayetsiz bir kaynak yok. 
Yani bilinen rezerv le rim iz in  2 5 -  
3 0  senede b iteceği varsayılıyor. 
Yani şu anda petrol gibi bir im 
kânım ız varken, bu im kânı yeni 
enerji kaynakları için d eğ erlen 
dirm ek bizim tab ii hakkım ızdır. 
Eğer bunu gerçekleştirm ezsek  
ileride dışa bağım lı bir ülke o la 
cağız. Bunu yapm ak bizim  tabii 
hakkım ızdır' diye bir savunm ayı 
da ortaya  koyuyorlar. Bence İs
rail'in  nükleer kaynakların ı so
ruşturm ayan bir dünya bakışının  
veya bir güvenlik  konseyin in ,
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neden İran 'ın  nükleer s ilah la rıy 
la; nükleer kaynaklarıy la  bu ka
dar ilgilendiği, bir soru olarak  
ortada duruyor.

Buradan h areketle , İran 'ın  sü 
rek li b ir  ç ifte  s tan d artla  karşı 
karşıya kaldığını söyleyebiliriz . 
F akat Am erika'n ın  özellikle sö y
lediğ i b ir şey  var: İran 'ın  nükleer 
k riz i çözm eye yanaşm adığı m e 
selesi... En son İngiliz es ir asker
lerle  ilg ili olayda bütün dünya, 
İran 'ın  bu konuda olduğu gibi, 
nükleer k riz  konusunda da kendi
siyle m asaya oturulduğunda çok 
n e t ve açık b ir ta v ır  o rtaya  ko ya 
cak olduğunu gördü. Peki, sizin  
görüştüğü nüz y ö n e tic ile rin  bu  
konudaki tavrı nedir?  Özellikle  
A hm edi N e ja t’ın A m erika  ve İs ra 
il'e  karşı s e rt tav ırları ve cesur 
çıkışlarını nasıl yorum lam alıyız?  
Bu söylem ler şahsi m idir, yoksa 
İran'ın  devlet politikası m ıdır?

Öncelikle şunu söyleyeyim , 
İran'la diplom atik görüşme ya
parken karşı tarafın  ortaya koy
duğu şey şu: bu araştırm alardan  
(uranyum  zeng in leş tirm ed en ) 
vazgeçirmek! Şimdi bu, bir görüş
me üslubu değildir. Bu şart dikte

etm ektir. Şart d ikte ederseniz  
buna görüşme denm ez. Yani gü
cünüz vardır, şartı kabul e ttirirs i
niz. Şartlar böyle olunca da bu, 
görüşmenin olmayacağı anlamına 
gelir; İran görüşmeyi istese de bir 
şey değişmez. Dediğim gibi o za
man şu soruyu sormak çok haklı 
bir şey haline gelir: Ben nükleer 
silah sahibi olmayacaksam İsrail, 
Hindistan, Fransa için bu silaha 
sahip olmak neden serbesttir di
yecek ve gerekçesini de soracak
lardır. Burada gördüğümüz gibi 
doğrudan doğruya bir güç ilişkisi 
çatışm aktadır. Yani ben senin bu 
silaha sahip olmanı istemiyorum  
dem ektir. Peki aynı şeyi İran'ın 
demeye hakkı yok mudur? Tabii 
ki var... İran da diyebilir, Türkiye 
de diyebilir, başka bir ülke de di
yebilir. Eğer nükleer silahları bir 
tehlike olarak görüyorsan, yapıl
ması gereken nükleer silahları 
dünyadan ayırm ak için faaliyet 
gösterm ektir. Eminim ki Türkiye 
de yakın bir zamanda böyle bir 
arayış içine g irecektir; imkanı 
olan başka ülkeler de girecekler
dir. Onun için asl-olan, nükleer si
lahsızlandırmanın dünyada yay
gınlaşmasıdır.

A hm edi N e ja t’ın söylem leri... 
Öncelikle şunu kabul edelim, ül
keler bir takım  çıkışlar yaparlar. 
Bu çıkışlar dışarıdan çok ters an
laşılıyor olsa da bunların iç politi
kaya ilişkin bir yanı da vardır. 
Ben Ahmedi Nejat'ın  da böyle bir 
yanı olduğunu zannediyorum . Bu 
konuşmalar, gördüğüm kadarıyla  
d evletin  tüm ünün politikasının  
dışında değiller. Ama devlet poli
tikasının tam am ını yansıtıyor mu 
derseniz burada da bir soru işa
reti var açıkçası. Çünkü İran'ın 
bir kısmında da, Şah yanlıları da
hil olm ak üzere, rejim m uhalifle
rinin tam am ını da işin içine kata
rak İran'ın nükleer araştırm alar 
konusunda aşağı yukarı bir it t i
hat halinde olduğunu kabul e t
mek gerekir. Çünkü bir Şah yanlı
sı çıkıp da 'İran nükleer silah 
edinm esin ' veya ‘ İran nükleer 
a ra ş tırm a  yapm asın!' derse  
İran'ın m eşruiyetin i zedeler. Do
layısıyla bu konuda herkeste bir 
birlik söz konusudur.

Gündem de son dönem lerde  
gözlem lediğim iz b ir şey  var; İran  
dış dünya İle iy i ilişkiler kurm aya  
devam  ediyor: Rusya ile, Çin ile... 
M esela geçenlerde Güney Kore 
ile o rtak  b ir yatırım  kom itesi ku r
dular, o rtak  anlaşm alar im zaladı
lar. Ve Türkiye ile iy i İlişkiler kur
m aya devam  ediyorlar. Peki bu 
anlam da (Iran ) b ir  güç dengesi 
oluşturabilir m i? Veya b ir  (cazi
be) m e rkez i haline geleb ilir m i?

Böyle bir şeyin olması tab iî ki 
istenir. Netice itibariyle dünya
nın tek  bir hegemonik güç ta ra 
fından yönlendirilm esi hiç kimse
nin arzu ettiğ i bir şey değildir. 
İran'a ilişkin itirazını ortaya ko
yan (A m erika 'n ın  haric inde) 
üçüncü ülkelerin de bölge ülkele
rinin bir kısmının da İran'ın söy
lem lerinin doğruluğu konusunda 
şüphelerinin olmadığı kanaatin
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deyim. Yani İsrail'in nükleer silah 
bulundurduğu bir coğrafyada  
başka bir ülkenin (İsrail'in karşı
sında duran bir ülkenin) nükleer 
silaha sahip olmasının çok doğru 
bir şey olacağına herkes kanaat 
eder.

Peki s iyasi önderlik veya li
derlik yapm a anlam ında İran'ın  
b ir  çabas ı v a r m ıd ır?  M esela  
Ira k ’ta, Lübnan'da, bölge ve coğ
ra fyan ın  ç e ş itli bö lge lerinde  
İran'ın  destek olduğu güç m er
kezlerin in görüntülerin i İzledik. 
Bu anlam da İran'ın  tıpkı Osmanlı 
gibi b ir siyasi misyon üstlenmesi, 
liderlik edebilm esi müm kün m ü
dür sizce?

İran'ın taktik leri ve strate jile 
ri itibariyle iyi bir dış politika yü
rüttüğünü söylem ekte yarar var. 
Fakat bu politika bir m ezhep  
konseptine dayanırsa -ki öyle bir 
durum  da o rtaya  çıktı za ten - 
Am erika ile İran arasında hiçbir 
m uhabbet bulunmamasına rağ
men Am erika'nın yaptığı davra
nışlar İran'ın lehine sonuçlar ve r
di. A fganistan 'da Taliban yöneti
mi ortadan kaldırıldı ve bu İran'a 
uygun bir zem in teşkil e tti. Yani 
bugün İran, birkaç milyon Afgan
lIyı ülkesinde barındırıyor -tab ii 
ki bunun da Afganistan için bir 
derinliği var dem ektir- Farsça da 
Afganistan'da konuşulan bir dil
dir. Bir de İran, Afganistan'ın 100

km. içindeki bö lg elere  kadar 
elektrik veren bir ülke. İşte böyle 
bir sıkıntılı aşamada halklar ara
sındaki dostluk ilişkilerini gör
mek lazım. Irak 'ta  bugüne kadar 
siyasal yönetim de yer almamış, 
% 6 0 ’a yakın bir nüfusu temsil 
eden Şiiler siyasal erkin ana nok
talarında bulunur hale gelm işler
dir. Hizbullah, netice itibariyle Şi- 
ilerin organize e ttiğ i bir grup. 
Ayrıca bir Şiicilik politikasından 
öte bir politika takip ettiğ ini bili
yoruz ama onun da kazandığı bir 
şey var. Dolayısıyla Ortadoğu İs
lam dünyasında Şiiliğin yükseldi
ğine ilişkin bir izlenim  elde ede
cek pozisyonlar var. Ama şunu 
kabul edelim ki Şiiliği veya Sünni
liği yü kse ltm ekten  ziyade, İs
lam ’ın genel kabullerini yükselt
menin daha makul olduğunu bili
yoruz. Aynı kitaba, aynı peygam
bere bağlılığın varlığını biliyoruz. 
Bunu yü kse ltecek  bir söylem  
İran'da diğer İslam toplumlarını 
da daha iyi bir pozisyona götüre
cektir. İran her ne kadar haklı ol
sa da eğer bir Şii politikası takip  
ederse istese de istem ese de, 
doğru olsa da olmasa da karşıla
rında bir Sünni blok oluşturula
caktır. Ve oluştu da. İran benim 
diplom atik kaynaklardan da elde 
e ttiğ im  kadarıy la  bu konunun 
farkına vardı ve politikasını de
ğiştirdi. Çok akıllı bir hamleydi 
bence. Ve bundan sonrası içinde

genel İslam politikası takip e t
mek İran için de, diğer Sünni dev
letleri için de iyi olacaktır.

Türkiye -  Iran politikaların ı 
değerlendirecek olursak bu konu 
hakkında n e le r söyleyebiliriz?

Öncelikle şunu söylem ek ge
rekir; O rtad oğu 'da 2 ,5  devlet 
vardır. Bunun birisi Türkiye, biri
si İran, yarısı da Mısır'dır. Türkiye  
ve İran birbirini çok iyi tanıyan 2 
ülkedir. Bu sebeple birbirlerine  
nasıl davranacaklarını iyi bilirler. 
Çok ilg in ç tir, Türk basınında  
İran'la Türkiye savaşıyor gibi bir 
hava çıkarken İran ve Türkiye'nin  
yetkilileri b irbirleriyle görüşerek  
konuları halletm işlerdir. Türkiye, 
İran'ın bu öneminin farkındadır. 
İran da Türkiye'nin öneminin fa r
kındadır. Eski döneme nazaran  
daha iyi bir pozisyonda oldukları
nı düşünüyorlar. Mesela orda 3 
milyon Kürt nüfusu var. Onların 
tahrik edilmesi daha basit gözü
küyor ama K ürtlere yönelik ciddi 
bir tahrik  sorunu yok. Dolayısıyla 
böyle bir parçalanmışlık bence 
yok. Ama bunu deneyenler o la
caktır. İlla ki küçük sıkıntılar ola
caktır ama büyük bir tehlike ola
cağını sanm ıyorum ben. Ben dile
rim ki barışın hâkim olduğu bir ik
lim olsun.

Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
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KÖKLERİNİ ARAYAN BİR NESİL- IV

ANNE BABALARIN ÖNCELİKLİ GÖREVİ: 
BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK

YILDIRIM CANOĞLU

Derler ki “Siz susun, biz söyleyelim 
Hep biz yönetelim, hep biz yiyelim” 

Artık bu oyuna hayır ! Diyelim 
Biz sustukça onlar korkak diyorlar. ”

G eçen sayılarda gençliğe kurulan tuzakla
rı ve bu tuzakları kuranların kimler ol
duğunu incelemiştik. Gençlik dönemi 
bir olgunlaşma, bir sorgulama ve bir kimlik ara

yış dönemi olduğu için bir insan için en sancılı 
dönemdir. Bu dönemde yanlış istikametlere yö
neltilen veya sapan bir gençlik gelecekte toplu
mun kanayan yarası olacaktır. O nedenle genç
lik sorunu toplumun geleceği sorunudur. Var 
olup olmama sorunudur. Onurlu yaşayıp yaşa
mama sorunudur.

Bu açıdan soruna pansuman varı çareler
le yaklaşılmamalıdır. Gençliği içine çeken ba
taklık kurutulmalıdır. Soruna kısa vadeli çö
zümler arayarak yaklaşılmamak uzun vadeli 
kalıcı ve köklü çözümler üretilmelidir. Kısa 
vadede boy salıp ve kısa vadede yok olup gi
den akasya mi dikmeye çalışmalıyız; yoksa 
uzun vadede dal budak salıp asırlara uzanan, 
görkemli duruşuyla herkesin saygı ve hayran
lığını kazanan çınarlar mı dikmeliyiz? Türki
ye’nin ana sorunlarından biri meselelere yak
laşım tarzında ki acullüğü. kısa vadeliliğidir.

Biz asırları kuşatacak bir yaklaşım tarzını 
benimsemeliyiz. Köklü, kalıcı inkılapçı bir 
yaklaşım tarzını.

Dokuz Kuvvetin Bileşkesi

Çocuk veya ergen üzerinde, aileden dışarıya 
doğru, yaş seviyesine bağlı olarak dokuz ana 
kuvvet/faktör/parametrenin etkili olduğu geç
miş sayılardaki incelemelerde ifade edilmişti. Bu 
dokuz ana kuvvet; aile, arkadaş çevresi, öğ
retmen, uzak çevre (dini,siyası liderler, spor
cular, müzisyenler aktörler...) okul, tarih, 
toplum, sistem ve medyadır. Gençliğin kimlik 
ve kişilik oluşumunu bu dokuz kuvvet belir
lemektedir. Sağlam bir kimlik ve kişilik, bun
ların aynı istikamette etkili olması ile oluşa
bilir.

Ailede öğretilenle okulda öğretilen, medyada 
seslendirilen değerler örtüşmez ise hem toplum 
hem de gençlik bir anafora, bir zihinsel kaosa 
sürüklenir:

“Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi ina
nırlarsa, kuşkusuz doğru yolu bulmuşlardır; 
yok eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir (çe
lişki ve) aykırılık içindedirler. Sana ise, onla
ra karşı Allah yeter. O, işitendir, bilendir.” 
[2/137]

Sadece gençleri değil genelde insanları şi
zofren, çifte standartlı davranış sergilemeye 
iten bu tezattır, farklı değerler karmaşasıdır.
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Bu tezat devam ettiği sürece, gerek gençlik, 
gerekse toplumsal bazda karmaşa ve bunalım 
devam edecek; gelecek endişesi, güven kaybı, 
göç etme duygusu şiddetlenecek, suç ve şid
det yaygınlaşma eğiliminde olacaktır. Eğer 
sistemin sunduğu değerler, kötülükleri, çir
kin hayasızlıkları meşru gören ve besleyen 
değerler ise bu insanın iyilik cephesinden zi
yade kötülük cephesini destekler, besler ve 
kuvvetlendirir.

“Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde 
torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup 
duran iki köpeği izliyordu.

Köpeklerden biri beyaz, diğeri siyahtı ve on 
iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpek
ler Dedesinin kulübesinin önünde boğuşup du
ruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttu
ğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. 
Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli gözü
kürken niye ötekinin de olduğunu, hem niye 
renklerinin ille de siyah ve beyaz olduğunu an
lamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesi
ne. Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torunu
nun sırtını sıvazladı.

‘Onlar’ dedi, ‘benim için iki simgedir.’
‘Neyin simgesi’? diye sordu çocuk.
‘İyilikle kötülüğün simgesi. Aynen şu gör

düğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimiz
de sürekli mücadele eder durur. Onları sey
rettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için 
yanımda tutarım onları.’

Çocuk, sözün burasında , mücadele varsa, 
kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa 
has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:

‘Peki, sence hangisi kazanır bu mücadele
yi?’

Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı toru
nuna:

‘Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi 
beslersem o’.”1

İnsan bünyesinde iyilikle kötülüğün müca
delesi, İblisin isyan edip Hz. Adem’le eşine ve 
onun soyuna savaş ilan etmesi ile başlamış ve de 
kıyamete kadar da devam edecektir. Şeytan ve 
onun izini takip edenler, hangi görüntü altında 
olursa olsun, hangi örtüye bürünürse bürünsün 
daima insana kötülüğü, çirkin hayasızlığı, tefes
süh ettiren bir yaşam tarzını ve fıtratı bozacak

bir anlayışı empoze ederek vesvese verirler: 
“Rasûlüllah (s.) :
“Şeytan da, melek de insanoğluna sokula

rak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. 
Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve 
zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı ya
lanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin 
işi hak ve hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülük
ten uzaklaştırmaktır.

Kim içinde hakka, hayıra, iyiliğe çağıran 
bir ses duyarsa bilsin ki bu Allah’tandır ve 
hemen Allahu Teala’ya hamdetsin.

Kim de içinde şerr ve inkâra çağıran bir fı
sıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şey
tandan Allah’a sığınsın.” (Tirmizî, Tefsir, 
(2991), 507).

Genel bir ifade ile insanda bu kavga, nefs ile 
kalbin çatışması olarak da isimlendirilebilir, in
san yapısında var olan mahiyeti henüz keşf edi
lememiş bu iki karar mekanizması sürekli çatış
ma halinde olup değişme istidadmdadırlar: 

“Rasûlüllah (s.): “Fitneler, tıpkı (kamış
lardan örülen) hasır gibi, (insanların kalbi
ne) çubuk çubuk atılır. Hangi kalbe bir fitne 
nüfuz ederse onda siyah bir leke hasıl olur. 
Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir
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benek hasıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya 
çıkar:

Biri cilalı taş gibi bembeyazdır; dünyalar 
durdukça buna hiçbir fitne zarar vermez.

Diğeri ise, alaca siyahtır. Tepetaklak du
ran testi gibidir; bu kalp, ne iyiyi iyi bilir, ne 
de kötüyü kötü. O, hevadan (beşeri değerler
den) kendisine ne yutturulmuşsa, onu (hak 
veya batıl) bilir.’’(Kütübü Sitte, 4733)

Gençlik dönemi bir kimlik arama, sorgu
lama ve değer sistemine kavuşma dönemi ol
duğu için gençliğe etki eden tüm kuvvetlerin 
olumlu istikamette insanın iyilik cephesini 
kuvvetlendirecek tarzda etkili olması gerekir. 
Gençlik döneminde kazanılacak olan değer
ler sistemi, insan için bir güvenlik şemsiyesi 
meydana getirerek onu korur. Kur’an-ı Ke- 
rim’de Genç Öncü Hz.Yusufun başından geçen 
bir olay, değer sisteminin nasıl bir güvenlik du
varı meydana getirdiğinin çok ilginç bir örneği
dir. Yusuf süresinde bu olay belli bir ayrıntı ile 
anlatılır. Hz.Yusuf, Mısır’da köle pazarından ve
zir tarafından satın alınıp evde hizmetçi olarak 
çalıştırılmaktadır. Ergenlik döneminde çok ya
kışıklı bir delikanlı olmuştur. Bu dönemde 
vezirin karısı kendisi ile cinsel ilişki kurmak 
istemektedir. Hz.Yusuf biyolojik olarak kadı
nı arzulamış olmasına rağmen sahip olduğu 
değer sisteminden dolayı kadının isteklerini 
ret etmekte ve baskılara boyun eğmemekte
dir:

“Onun evinde kalmakta olduğu kadın, on
dan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapa
tarak: “İsteklerim senin içindir, gelsene” dedi. 
Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Çünkü o benim 
efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek 
şu ki, zalimler kurtuluşa ermez.”

Andolsun kadın onu arzulamıştı, -eğer 
Rabbinin (zinayı yasaklayan) kesin kanıt 
(burhan)ını görmeseydi- o da onu arzulamış- 
tı.

Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu ge
ri çevirmek için (ona delil gönderdik). Çünkü 
o, muhlis kullarımızdandı.”(12/23-24)

Burada zinayı meşru gören bir değer sistemi 
ile haram gören bir değer sisteminin çatışması 
vardır. Sağlam değerler sistemi, güçlü bir güven
lik şemsiyesi, duvarı oluşturur. Ancak bu güven

lik duvarının aşmdırılmaması, devamlı beslene
rek kuvvetlendirilmesi, sağlamlaştırılması gere
kir. Aksi taktirde zayıflayan duvar, koruyuculuk 
görevini ifa edemez hale gelebilir. Hz. Yusuf ola
yında bunu görebilmekteyiz. Hz.Yusufun ka
dınla aynı evde bulunma mecburiyeti ve kadının 
arzularını gerçekleştirmedeki ısrar ve kararı, 
Hz.Yusufu kokutmuş, iradesinin çözülebileceği 
endişesine kapılmasına neden olmuştur:

“Şehirde (birtakım) kadınlar: “Aziz (Vezir’) 
in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak 
istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. 
Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde gör
mekteyiz.” dedi.

(Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara 
(bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yer
ler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki 
meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusufa 
da:) “Çık, onlara (görün) “ dedi. Böylece onlar 
onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü 
bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaş
kınlıklarından) ellerini kestiler ve: “Allah’ı ten
zih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün 
bir melektir” dediler.

Kadın dedi ki: “Beni hakkında kınadığınız 
işte budur. Andolsun onun nefsinden ben 
murad istedim, o ise, (kendini) korudu. Ve 
andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi yap
mayacak olursa, mutlaka zindana atılacak ve 
mutlaka küçük düşürülenlerden olacak.” 

(Yusuf) Dedi ki: “Rahibim, zindan, bunla
rın beni kendisine çağırdıkları şeyden bana 
daha sevimlidir. Onların kurdukları düzeni 
benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) 
eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olu
rum.”

Böylece Rabbi, onun duasını kabul etti ve 
onların hileli düzenlerini kendisinden uzak
laştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir.

Sonra onlara (Yusuf un iffetine ilişkin) de
lilleri görmelerinin ardından, onu belli bir 
vakte kadar kaçınümaz olarak zindana at
mak (görüşü) belirdi.”(12/30-35)

Hz. Yusufun içinde yaşadığı ortam, nefsanı 
cepheyi(kötülük cephesi) kuvvetlendirerek 
Hz.Yusufun iradesini zayıflatma ihtimalini orta
ya çıkarmıştır. Bu durumda da kendi değerle
rinin öngördüğü davranışı sergileyememe ih-
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timali söz konusudur. İşte bu tehlikeye karşı 
Hz.Yusuf içinde bulunduğu ortamdan uzak
laşmanın yolu olarak hapsi tercih etmiştir.

Ana Tezat ve Bunalım

Bu noktada sorulması gereken ana soru, gençler 
üzerinde etkili olan 9 kuvvetin gençlerin hangi 
yönlerini besleyip kuvvetlendirdiğidir. Bugün 
Türkiye’de bu dokuz kuvvetten Sistem, okul, 
medya, uzak çevre ve sokak gençleri olumsuz 
yönde etkilemektedir. Ailelerle bunlar arasında 
ciddi bir çatışma ve gerilim yaşanmaktadır. So
kak güvenli değildir ve de aileler korkmaktadır. 
Çevre güvenli değildir ve aileler korkmaktadır. 
Okul güvenli değildir ve aileler korkmaktadır. 
Medya ve internetten dolayı evler de güvenli ol
mamaya başlamıştır. Onun için aileler, kendi 
tedbirlerini almak gençliği koruyacak organizas
yonları kurmak ve var olanlara destek vermek 
zorundadırlar.

Genelde sistem ve devlet millet için vardır. 
Yoksa millet, sistem ve devlet için var değildir. 
Türkiye’de teorik bazda bu doğrudur. Anayasa
nın 58. Maddesi gençliğin korunması görevini 
devlete yüklemiştir:

“Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.”

Öyleyse devlet gençliğin önüne mayın dö
şeyen şer odaklarına karşı niçin gerekli mü
cadeleyi vermemektedir veya verememekte
dir? Bunun ana nedeni, Türkiye’de iki halkın 
ve iki ağırlık merkezinin var olmuş olmasıdır. 
Bunlardan biri yaşayan halk, diğeri ise sanal 
halktır. Sistem sanal halkı temsil etmektedir. 
Sistem, yabancı bir kültür ve medeniyetin 
ürünüdür ve yaşayan halka rağmen ayakta 
tutulmaktadır. Sistemin temsilcileri, halk 
derken %3’lük bir azınlığı kastederler. Bu 
azınlık, uluslar arası güçlerle işbirliği halin
dedir ve Türkiye’deki imkanların % 80’nini 
kullanırlar. Türkiye’nin kalkınmasını, sana
yileşmesini ve ayaklan üzerinde durmasını 
istemezler. Bunların vatanları yoktur. Onla
rın vatanı, kârlarının katlandığı her yerdir. 
Türkiye’deki iki ağırlık merkezinden biri mil

letin oluşturduğu ve varlığını parlamentoda 
gösterdiği ağırlık merkezi; diğeri sistemin 
oluşturduğu kendisini ‘derin devlet’ diye te
zahür ettiren ağırlık merkezidir. Refahtan şı
marıp azan bu yönetici ve sermayedarlar, 
Türkiye’yi sömürebilmeleri için halkın uyuş
turulmasını politika olarak benimsemişler
dir. Halkın uyanmasını istemezler. Halkın 
uyuşturulması, afyonlanması, değerlerinin 
dejenere edilip sürüleştirilmesi ve yalnızlaştı
rılıp bireyselleştirilmesi onlar için stratejik 
bir hedeftir. Onun için refahtan ‘şımarıp azan 
önde gelen’ bu müstekbirler topluluğu her 
türlü fesadın ana kaynağıdırlar:

“Za’fa uğratılan (müstaz’af) 1ar, büyüklük 
taslayanlara derler ki: “Eğer sizler olmasay
dınız, gerçekten bizler mü’min (kimse) 1er 
olurduk.”

Büyüklük taslayanlar, za’fa uğratılan (müs
taz’af) lara dediler ki: “Size hidayet geldikten 
sonra, sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır, 
siz (zaten) suçlu günahkarlardınız.”

Za’fa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara: 
“Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler (ku
rup) bizim Allah’ı inkâr etmemizi ve O’na eş
ler koşmamızı bize emrediyordunuz’’ dediler.

...Biz hangi ülkeye bir uyancı-korkutucu 
gönderdikse, mutlaka oranın ‘refah içinde şı
maran önde gelenleri’: “Gerçekten biz, sizin 
kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz” 
demişlerdir.

Ve: “Biz mallar ve evlatlar bakımından da
ha çoğunluktayız ve biz azaba uğratılacak da 
değiliz” de demişlerdir.”(34/31-35)
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İşte Türkiye’nin ana sorunu, milletin de
ğerleri ile sistemin ve medyanın değerlerinin 
örtüşmemesidir. Bu ana tezattır. Sistemin ya
bancı bir kültür ve medeniyetin çürüyen, in
san fıtratına aykırı, insanı kendine yabancı
laştıran ve insan nesline savaş açan değerle
rini benimsemiş olması ve yaklaşık 200 yıldır 
‘kanunen ve cebren’ bunu yaşanır kılmaya 
çalışması, Türkiye’deki gerilimin ana kayna
ğıdır. Bu değer kayması ve erozyonu, tarih 
anlayışını, aile, eğitim, toplumsal yaşamı 
kökten etkilemektedir.

Aşağıda dört yazardan yapılmış alıntılar var. 
Bunların ilk üç tanesi, 1995 yılına ait, sonuncu
su ise 2007 yılma aittir. Makale sahipleri Türki
ye’deki toplumsal değişmeyi dindarlıkları nede
niyle dile getirmiş değillerdir. Gidişatın tehlike
li olduğunu görerek endişelerini seslendirmiş
lerdir. Okuyucunun 1995 yılından 2007 yılına 
kadar ki dönemde meydana gelen değişimi, iyi 
okuması uluslar arası sistemle işbirliği içerisin
deki sistemin yaptığı tahribatı iyi görmesi gere
kir:

1995 yılı
“Lezbiyenlik, travestilik, nonoşluk ve bütün 

bu cemaatin ilişkileri yaşantıları Türk toplumu- 
nun çok merak ettiği bir sorun mu? Ne yaş, ne 
baş herkes her şeyi bilmeli mi? Bu işin de bir 
adabı, kuralı yok mudur?

Efendim özgürlük! Böyle savunuyorlar çir
kinliklerini. Ama bu demokrasi değildir!”2

“Manzara ürkütücü, gidişat tehlikeli. Em
niyet sübabmın ise eğlence olduğu sanılıyor. 
Ama kitlelere sunulan kaçış adacıkları da hayal

tacirlerince üretileli düşler de yeterli olamıyor. 
Olduğu varsayılsa bile olamıyor” .3

“Türkiye hızla değişen bir toplum. Birbirini 
denetleyen kırsal çevre insanları büyük kente 
geçince bu yeni ortamda çok daha baskısız kalı
yor. Televizyonlardaki şiddet, cinayet ve korku 
filmleri, gazetelerde benzeri konulardaki haber
ler, etkilenmeye hazır bu kişilerin cüretlerini ar
tırıyor.

Sevgi ve disiplinin denetlemediği ilgisiz, de
netimsiz, sevgisiz ailelerde büyüyen gençler yu
karıdaki etkenlerle buluşunca çok ciddi tehlike
ler doğuyor. Cinayete varan olaylar gelişebiliyor.

Tüm dış etkenlere rağmen, dengeli, sağlık
lı aile ilişkileri içinde yetişen insanların cina
yet işleme olasılıklarının daha az olduğu gö
rülüyor. Ama Türkiye’de aile belki de en güç
süz dönemini yaşıyor.

Bireysel suç, toplu suç, mafya; hepsini 
üretmeye müsait bir ortam var bugün Türki
ye’de.

“Zirveden tabana bu ortam temizlenme
dikçe, caydırıcılık ön plana alınmadıkça hu
zur yok demektir.”4

2007 yılı
“Üç ay kadar önce çaldıkları arabayla gezme

ye çıkıp girdikleri birkaç benzincide yedi kişiyi 
öldüren ve yakalandıklarında bunu ‘eğlenmek 
için yaptıklarını’ söyleyen gençler vesilesiyle 
yazmıştım:

“Milli, dini, insani bütün değerlerin sere- 
monik gösteriden öte anlam taşımadığı bir 
fotoğraf duruyor karşımızda. Ama çare yok, 
günün birinde gerçek yüzümüze en çıplak ve 
can yakıcı haliyle çarpacak... Ne üzerini ha
vai fişek gösterisi, çelenk, resepsiyon, nutuk, 
minare, başörtüsü, sakal, sarık, şalvarla ört
mek, ne ara ara sağından solundan fışkırıp 
çöp tenekesi gibi önümüze boşaldığında bur
numuzu tıkayıp uzaklaşmak kurtarmaya
cak... Eninde sonunda yüz yüze geleceğiz ha
kiki çehremizle... Olacak bu; çünkü böyle git
mez!” (01.11.2006, Radikal)

...Hatırlayın yakın zamanda, sevgilisiyle bu
luşmasına izin vermedikleri için annesini, ba
basını, kardeşini öldürdü bir genç kız. Benzer 
binlerce örnek var. Üniversite öğrencileri arasın
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da yapılan bir araştırma çoğunluğun ne denli 
yüksek oranda şiddete eğilimli olduğunu göster
di.

Bunları önemsemedi Türkiye. Siyaset ken
di derdindeydi, basın da üç-beş gün ayaklan
dı, vaveyla etti, sonra unuttu.

Oysa felaketin alarm ziliydi çalan.”3

11Y Formülü İle Yürütülen Savaş

1995’den 2007 yılma gelinceye kadar durumun 
gittikçe kötüleşmesinin ana nedeni, Gençlik 
üzerinde etkili olan 9 kuvvetin olumlu istika
mette etkili olamamasını sağlayan tezatlı ya
pıdır. Zorla ayakta tutulmaya çalışılan bir 
zihniyettir. Bütün bunalımların ana kaynağı bu- 
dur. Bu sistem bir bataklıktır ve devamlı mikrop 
üretmektedir.

Millete tuzak kuran uluslar arası güçler ve 
yerli işbirlikçileri, Türkiye’nin hiçbir zaman 
kalkınmasını, kuvvetlenmesini istemedikleri 
için sistemin 1 İY formülüne sadık kalarak iş
letilmesinde çaba sarf etmektedirler. 11Y For
mülü;

• Yalan
• Yağma
• Yoksulluk
• Yolsuzluk
• Yozlaşma
• Yabancılaşma
• Yüzeysellik
• Yüzsüzlük
• Yalnızlık
• Yobazlık
• Yasaklamadır.

Bugün bu işbirlikçi zihniyet Küreselleşme 
hareketi ile bütünleşerek, aileyi parçalayarak ev
rensel sürüleşmiş bir genç tipi meydana getire
bilmek için işbirlikçi medya aracılığıyla bir savaş 
yürütmektedir. Küreselleşme, bir gençlik değil, 
bir gençler topluluğu istemektedir. 28 Şubat 
Postmodern darbesiyle halka dayatılan 8 yıllık 
kesintisiz eğitimle yapılmak istenen 13-14 yaşı
na kadar çocukların herhangi bir alt yapıya sa
hip olmadan yalnızca medya kültürü ile yetiş
mesi, kendi dinine, kendi tarihine, ve kendi kül
tür ve medeniyetine sahip hiçbir duygu ve dü

şünceye sahip olmamasıdır.
Bu savaşın hedefi, aileyi yıkmaktır.
Bu savaşın hedefi, kadını ticari bir meta 

haline getirip pazarlamak ve annelik duygu
sunu yok etmektir. Birlikte yaşamı meşru ha
le getirmektir.

Bu savaşın hedefi, kaos meydana getirip 
milleti düşman kamplara bölerek yorgun dü
şürüp parçalamaktır.

Bu savaşın hedefi, hırsızlık ve yolsuzluk, 
çalma-çırpma ve şans oyunları ile zengin ol
mayı meşru hale getirip köklü kalıcı her tür
lü ekonomik yapılaşmayı engellemektir.

Bu savaşın hedefi, kapkaç, tinercilik, soy
gun ve şiddeti yaygınlaştırarak güven bunalı
mı meydana getirmektir.

Bu savaşın hedefi, gençliği dininden, tari
hinden, kültür ve medeniyetinden kopararak 
köksüz hale getirmektir, kendine ve toplumu- 
na yabancılaştırmaktır.

Bu savaşın hedefi, insan fıtratını bozmak
tır.

Bu savaşın hedefi, Serbest Piyasa Şirk Di
ni Değerlerini bu ülkeye yerleştirerek bir tü
ketim toplumu meydana getirmektir.

Serbest Piyasa Şirk Dini

Serbest piyasa şirk dininin kutsalı tüketim
dir. Bu dinde insan tüketebildiği kadar kıy
metlidir. Bu dinde tüketerek kimlik kazanılır. 
Olumsuzluklara karşı tepki tüketerek protesto
dur. Her şeyde geçicilik ve güvenilmezlik esas
tır. Serbest piyasa şirk dini insanlara anı yaşa
mayı emreder. İnsanlar, kuşku duyma ve kö
tümser olmak, anı yaşayıp tüketmek için teşvik 
edilir.

Serbest piyasa şirk dininde: İnsan yoktur, 
müşteri vardır’. ‘Sevgi yoktur, şirin görünmek 
vardır’. ‘Saygı yoktur, sayar görünmek vardır.’ 
‘Dayanışma yoktur, üstün olmak vardır.’ ‘Emeğe 
değer yoktur, paraya değer verme vardır’. Bu 
dinde her şey parayla alınır ve satılır. ‘Yararlı ol
ma değer değildir. Sahip olma bir değerdir’. Sa
hip olabilmek için her şey meşrudur.

Serbest piyasa şirk dini, tüketim kültürü, ka
ğıt eşya kültürüdür, kullan at kültürüdür, teşhir 
kültürüdür. Hayal gördürme kültürüdür. Tele-
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vole ve pop star programları bunun en güzel ör
nekleridir.

Serbest piyasa şirk dininde cinsel teşhir 
esastır. Bu yolla cinsellik, metalaştınlıp piya
sa değeri haline getirilmektedir. Haz kültürü
dür. Onun için baştan çıkarıcı klipler, uyarı
cı filimler, çıplaklık kokan reklamlar, cinsel
lik dolu diziler medyayı işgal etmiştir. Bu 
dinde karşı cins, geleceğin annesi veya baba
sı değildir; bir seks nesnesidir. Bu din aynı za
manda cinselliği, endüstrileştirerek yapaylaştır
mış/sanallaş tır mış tır.

Küreselleşme Hareketine ve 
Onun Yerli işbirlikçilerine Karşı Mücadele

Özelleştirme ile Türkiye’ye daha köklü yerleş
meye çalışan Serbest Piyasa şirk dini, bu ülke
nin kutsal tüm değerlerine daha geniş çaplı 
savaş açacaktır. Değerlerin değişmesi ile her 
şeyin değişeceğini çok iyi bilmektedirler. İn
sanda önce değerler değişir sonra hayata, in
sana ve topluma bakış değişir. Amaçlar, he
defler, davranışlar ilişkiler,acı, sıkıntı,sevinç 
ve hazlar değişir.

Bilgi üniversitesinde ilk kez bir öğrenci kulü
bü olarak ‘İbneler Kulübünün’ kurulması, bu
nun da dünya bankası tarafından finanse edil
mesi tesadüf değildir.6 ‘Birlikte yaşamı’, Ser
best piyasa şirk dinin bir değeri olarak toplu
ma benimsetilebilmek için alıştırma girişimi 
olarak görülmelidir. Fahişe yerine seks işçisi

kavramının kullanılmaya başlanması da aynı 
amaçlıdır.7

Dolayısıyla sistemin ağırlık merkezi ile 
milletin ağırlık merkezi arasındaki mücadele 
daha da sertleşecektir. Sistemin değerleri ile 
toplumun değerleri arasında ki tezat her ge
çen gün daha da derinleşerek ciddi bir fay 
hattı oluşacaktır. Bunalımların son bulması 
için bu tezadm milletin lehine ortadan kaldı
rılması şarttır.

O nedenle gençliğin gidişatından endişe 
duyan ana babaların öncelikle bu tezadın or
tadan kalkması için uzun vadeli bir mücade
leyi göz önüne almaları, seslerini yükseltme
leri, susmamaları ve tarafsızlık afyonunu iç
memeleri gerekir. Şeytanî değerlerin küresel
leşmesine karşı verilecek bir mücadelede ta
rafsızlık, zulme ortak olmak zalimlerin safın
da yer almaktır. Allah’a iman eden herkesin 
böylesi bir suskunluğun hükmünün ne oldu
ğunu görebilmeleri için Araf suresine bakma
ları ye terlidir:

“Bir de onlara deniz kıyısındaki şehri(n uğra
dığı sonucu) sor. Hani onlar cumartesi (yasağım 
çiğneyerek) haddi aşmışlardı. ‘Cumartesi günü 
iş yapma yasağına uyduklarında’, balıkları onla
ra açıktan akın akm geliyor, ‘cumartesi günü iş 
yapma yasağına uymadıklarında’ ise, gelmiyor
lardı. İşte biz, fıska sapmaları dolayısıyla onları 
böyle imtihan ediyorduk.

Onlardan bir topluluk: “Allah’ın kendile
rini yıkıma uğratmak veya şiddetli bir azaba

22 ÜMRAN MAYIS '07



uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt ye
riyorsunuz?” dediğinde “Rabbinize karşı bir 
özür için ve bir ihtimal sakınabilirler, diye”
dediler.

Kendilerine hatırlatılanı unuttukların
da ise, biz de kötülükten sakındıranlan kur
tardık. Zulme sapanlan yaptıkları fısk dola
yısıyla pek zorlu bir azab ile yakalayıverdik.

Onlar, kendisinden sakındırıldıktan ‘şeyi 
yapmada ısrar edip başkaldınnca’ onlara: 
“Aşağılık maymunlar olunuz” dedik.”(7/163- 
166)

Kötülüklerin yaygınlaştığı toplumlarda kötü
lüğe karşı 3 farklı tavır alan insan

unsuru bulunur: Kötülüğü icra edenler, Kö
tülüğe karşı çıkanlar ve neme lazımcılar. İlahi 
adalette kötülüğü icra edenlerle neme lazımcılar 
aynı statüde değerlendirilip cezalandırılmakta
dır. S

Sonuç: Parlamento Dışı Siyaset (  , 
Kuvvetlendirilmelidir |V W

Anne babalar dert yanmayı bırakıp tavır almayı 
benimsemeleri gerekir. Bu tezadın tahribatını 
yakın çevreden dışarıya doğru genişleyen bir 
yelpazede anlatmaları ve bunu sürekli gün
demde tutmaları her zeminde bunu seslendir
meleri lazımdır. Rey verdiği siyaset erbabın
dan bunun hesabını sormalıdır. Siyasetçiler
den sadece iş ve aş değil, sağlam bir nesil, 
sağlam bir gelecek de talep etmelidir.

Türkiye’de Sistemin ağırlık merkezinin gücü 
milletin ağırlık merkezinin gücü tarafından den- 
gelenemediği için salt parlamento içi siyasetle 
Türkiye’nin sorunlarının aşılamayacağı, var olan 
tezadın milletin lehine çözüme kavuşturulama
yacağı cunta ve çetelerin Batı ile işbirliği içeri
sinde yaptığı darbelerden anlaşılmaktadır. Ayrı
ca Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail projeleri çer
çevesinde tüm İslam coğrafyası paramparça ya
pılmak istenmektedir. Bundan en fazla etkilene
cek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ka
os meydana getirerek Milletlerin ve ülkelerin 
parçalanmak istendiğini göz önüne aldığı
mızda büyük bir tavır alış, parlamento dışı 
siyasetin daha önceden oluşturacağı toplum
sal dayanışma ile sağlanabilir.

Burada parlamento dışı siya
setle, seçimlerde parlamento 
dışında kalmış siyası parti
lerin verdiği mücadele 
kast edilmemektedir.

Parlamento dışı siya

set ile sivil toplum örgütlerinin ve 
cemaatlerin, toplumsal değerleri koruma, inşa 
etme ve yayma konusunda verdikleri mücadele 
kast edilmektedir. Burada parlamento içi müca
delenin gereksiz olduğu iddia edilmemektedir. 
Yukarıdaki nedenlerden dolayı tek başına yeter
siz kaldığı anlatılmak istenmektedir.

Türkiye’deki Parlamento içi siyaset, man
tık ve yapılanış olarak ne yazık ki kavga, ha
karet, suçlama, karalama ve aşın vaat üzeri
ne kurulmuş durumdadır. Aşın vaatlerle tah
rik edilen toplumsal istekler, siyaset tarafın
dan gerçekleştirilmediği/ gerçekleştirilemediği 
zaman toplumun zihin dünyasında kınlmalar 
olmaktadır. Aynca söylenen sözlerin arkasın
da durulmaması, dün söylenenlerin bugün ret 
edilmesi, aynı şartlar devam ettiği halde ‘Dün 
başka bugün başka’ anlayışının sürdürülme
si, toplumu olumsuz etkileyen bir başka bo
yuttur. İktidar muhalefet ilişkilerinin kavga, 
hakaret ve suçlama ekseninde gelişmesi top
lumda gerilimi artırmakta, birbirini anlama 
için enerji sarf etmeyi gereksiz kılmaktadır. 
Geçmiştekilerin veya mevcut olanlann yaptığı 
tüm iyi işleri yok varsayma, nankörlük duy
gusunu pekiştirmekte, bir değer haline getir
mektedir. Parlamenterlerin iş takibi yapmala-
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n , ihalelerdeki yolsuzluklarla anılmaları ve 
aşk hikayeleri siyaset ve siyasetçiyi yıprattığı 
gibi özellikle gençliğin zihninde olumsuz kod- 
lamalara neden olmaktadır. Bu boyutları ile 
Parlamento içi siyaset toplumun kirlenmesi
ne, dayanışmanın yıkılmasına, güven bunalı
mına ve toplumun alt katmanlara ayrılması
na sebebiyet vermektedir:

“Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi ne
den söylersiniz?

Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah ka
tında bir gazab (konusu olması) bakımından 
(büyüdükçe) büyüdü (büyük bir suç teşkil etti).

Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki 
birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağ
layarak çarpışanları sever.”(61/2-4)

Burada ahdine, vaadine ve verdiği sözde dur
mamanın neden olduğu tehlike konusunda Al
lah iman edenleri uyarmaktadır. Ancak bu tehli
kenin, tüm sistemler organizasyonlar ve yapılar 
için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Serbest Piyasa Şirk Dininin milletimizin 
bazı kesimlerinde ve de gençlik üzerinde mey
dana getirdiği kısmı tahribat ve kalp kirlen
mesi, yukarıda ki nedenlerden dolayı Parla
mento içi siyaset tarafından tedavi edileme
mektedir. Bu tahribat parlamento dışı siyase
tin kalıcı, kararlı ve uzun vadeli bir toplum
sal değişim projesi çerçevesinde vereceği mü
cadele ile engellenebilir. Aynı zamanda parla
mento dışı siyaset, adil bir tutum ve tavır ser
gileyebildiği taktirde; parlamento içi siyaset 
üzerinde baskı kurarak toplumun kirlenme
sine neden olabilecek tutum, tavır ve söylem
leri tamamen engelleyemeyebilse bile alanını 
daraltabilir.

Uzun vadeli büyük bir toplumsal değişim 
projesi olmadan toplum kirlerden arındırıl
madan alınacak her türlü tedbir, yaranın 
kangrenleşmesine sebebiyet verecektir. Yapı
lacak tercih; sivrisinekleri yakalayıp öldür
mek mi yoksa sivrisineklerin üremesine ve 
beslenmesine sebebiyet veren bataklığı kurut
maktan hangisinin etkili, kalıcı ve sonuç alı
cı olduğu ile ilgilidir. Elbetteki bataklığı ku
rutmak yapılması gereken bir tercih olmalı
dır. İşte onun için mikrop üreten, toplumu 
kirleterek bağışıklık sistemini bozan bir sis

tem ve bir zihniyet değiştirilmelidir. Bunun 
başarılabilmesi için öncelikle yapılması gere
ken genelde toplumda, özelde gençlikte mey
dana getirilen kirlilik yok edilmeli, tahribat 
tedavi edilmeli ve toplumun bütünü kucak- 
lanmalıdır. Kalplerin temizlenerek arınma
nın sağlanması, İlahi yasanın bir gereğidir: 

“Nedeni şu: Bir kavim (toplum), kendinde 
olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet 
olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah 
şüphesiz işitendir, bilendir. ”(8/53)

“Gerçekten Allah, kendi nefis (öz)lerinde 
olanı değiştirip bozuncaya kadar, bir toplu
lukta olanı değiştirip-bozmaz. Allah bir toplu
luğa kötülük istedi mi, artık onu geri çevirmeye 
hiç bir (biçimde imkân) yoktur; onlar için 
O’ndan başka bir veli yoktur. ”(13/11)

“Allah, murdar olanı, temiz olandan ayırd 
edinceye kadar mü’minleri, sizin kendisi üze
rinde bulunduğunuz durumda bırakacak de
ğildir. ”(3/179)

Ancak böyle bir değişim ve arınma hareke
tinden sonra Allah’ın lütfü ve yardımı

Gelebilir. Yardıma mahzar olma, Allah’a 
iman edip salih amellerde bulunmakla müm
kündür. En büyük Salih amel ise kirlenen kalp
lerin temizlenmesidir:

“Allah, içinizden iman edenlere ve salih 
amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüp
hesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar 
sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve 
iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip be
ğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp 
sağlamlaştıracak ve onları korkularından 
sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca 
bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak 
koşmazlar.” (24 Nur 55)
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Kapak

"ÇEVRE” "MERKEZ"DE: 
BİR GELENEĞİN SONU(MU?)

AHMET CEMlL ERTUNÇ

S üreklilik geleneğin en önemli özelliğidir. 
Devam etmeyen; sürekliliği bulunmayan 
şey geleneğe dönüşmez. Dolayısıyla, gele

neğe dönüşmeyen durum ve özelliklerin seyri
nin ne olacağını bilmek pek mümkün değildir. 
Böyjesi durumlarda sürecin geleceğine ilişkin 
bazı tahminlerde bulunulsa bile, bu tahminlerin 
tutma ihtimali son derece zayıftır. Zira böylesi 
durumlarda tahmini kuvvetlendiren; o tahmini 
‘olabilir’ kılan geçmişe ait referans yoktur veya 
varsa da güçlü bir tahminde bulunmayı sağlama
yacak kadar zayıftır. Bu açıdan şunu bir kural 
olarak ifade etmek mümkündür: Geleneği olma
yan durumlar için çok farklı tahminlerde bulun
mak son derece kolay ama gerçekleştirilen tah
mini isabet ettirmek son derece güçtür. Ancak 
bunun tersi de aynıdır. Bir durum veya özellik 
gelenek niteliğine kavuştuğu; süreklilik özelliği 
kazandığı halde beklenmeyen şekilde kesintiye 
uğruyorsa, bu durumda da geçmişten hareketle 
gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel ve hatta kesin 
görünen şeyin gerçekleşmemesi sürece dair tüm 
tahminleri, tüm düşünceleri altüst eder. Aynen 
Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı seçimi geleneğin
de ve son cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ol
duğu gibi.

Güçlü Bir Gelenek

Türkiye’de, cumhurbaşkanının belirlenmesi sü
recinde açığa çıkan köklü bir gelenek var. En kı
sa ifadesiyle, Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçi
mi demek ‘kriz’ demektir. Bugüne kadar on kez

gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akla 
ilk getirdikleri ekonomik ve siyasal krizler; aske
ri darbeler; idamlar; siyasetçilerin yargılanmala
rı ve cezaevine gönderilmeleri; üst bürokratlara, 
aydınlara yönelik suikastlar veya tüm ülkeyi et
kisi altına alan terör; silahlı kuvvetlerin seçime 
müdahale etmesi; TBMM’nin askerler tarafından 
kuşatılmasıdır. Türkiye için bu bir gelenektir. 
Şimdiye kadar gerçekleşen tüm cumhurbaşkan
lığı seçimlerinde yaşanan ve tekrarındaki kesin
tisizliğiyle gelenekleşen ‘olağanüstü’ gelişmeler 
her seferinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ka
derini belirlemiştir. Böyle olduğu için de cum
hurbaşkanlığı seçimi ekseninde gündemi takip 
eden hemen herkes son bir yıldır patlak verme
si gereken kriz(ler)i bekleyip durdu. Örneğin, 
Danıştay saldırısı, sürecin önemli kilometre taş
larından birisi olarak görüldü. Danıştay’a saldı
rıyla başlayan toplumu germe, siyaseti kaosa sü
rükleme, ekonominin kırılganlığını artırma ça
balarının arkası geleceği düşünüldü ve böylesi 
bir beklentiye girildi. Yine özellikle son bir yıl
dır gündeme düşen her ‘irtica’ yaygarası, ‘laik- 
anti laik’ söylemi, ‘cumhuriyet elden gidiyor’ çı
ğırtkanlığı beklenen ‘asıl’ krizin habercisi olarak 
yorumlandı. Fakat beklentiler asıl biçimiyle bir 
türlü gerçekleşmedi. Bir türlü geleneğin gereği 
olan ve cumhurbaşkanının belirlenmesini taki
ben sona erecek olan kriz patlak vermedi.

Son bir yıl boyunca hemen her kesim isteye
rek veya istemeyerek bir kriz bekledi. Bazıları 
özellikle söylemleriyle beklenen krizin gerçek
leşmesini kolaylaştıracak girişimlerde bulunur-
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9 50 'le rd e  başlayan ve toplumun 

radesini temsil eden kartopu gittik

çe büyümüş, önüne çıkan engellerin 

birçoğunu aşar olmuştur. Her ne 

kadar söz konusu engelleri aşarken 

güç kaybetmiş, şekil değiştirmişse 

de sonuçta bazı engelleri bir şekilde 

de olsa aşabileceğini göstermeye  

başlamıştır. İşte bu noktada 'çev- 

re'nin temsilcisi rolünü üstlenmiş 

olan siyasi aktörlerden birisi duru

mundaki Turgut Özal ölür. Dünün 

'seçilmiş'liği nedeniyle yüzü bir 

oranda da olsa topluma dönük Sü

leyman Demirel Çankaya'ya yerle

şir ve yeni misyonunu açıklar: 'Dev

leti kurtarmaya geldim'.

26 ÜMRAN MAYIS '07

larken, diğer bazıları ise her an patlak vermesi 
‘gereken’ krizi tedirgin bir ruh haliyle bekleyip 
durdu. Hemen hiç kimsenin akima cumhurbaş
kanlığı seçimlerine eşlik eden kriz geleneğinin 
değişme ihtimali gelmedi. Çünkü bu kadar güç
lü bir geleneğin değişebileceği hiç kimseye ma
kul görünmedi. Bu nedenle de konuyla ilgilenen 
her yazar/gazeteci/sosyal bilimci/siyasetçi ‘birkaç 
ay içinde’ söz konusu geleneksel krizin patlak 
vereceğini dile getirip durdu. Hatta bazıları bu
nu bazı önemli olayların yıldönümlerinden ha
reketle tarihlendirdi bile. Çoğu kimse tarafından 
Ocak-Şubat-Mart ayları ‘beklenen' krizin patla
ması kesin görünen ayları olarak düşünüldü. Za
man sıkıştıkça da hem ‘ne oluyor?’ diye soruldu 
ve hem de bir ‘son dakika’ krizinin gündemi be
lirleyeceği yazıldı, dile getirildi.

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimi demek 
kriz demek olduğu ve bu güne kadar bunun hiç 
istisnası bulunmadığı için biz de Aralık-Ocak 
aylarında kaleme aldığımız ve Mart 2007’de ya
yınlanan ‘Çankaya Nöbeti’ isimli kitabımızın so
nuç bölümünde ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
yaşananlar hemen hiç değişmeyen özelliklere sa
hip olduğu için gelecek cumhurbaşkanlığı seçimin
de neler yaşanacağını tahmin etmek hiç zor olma
maktadır' tespitinde bulunup, bu konudaki ka
naatimizi şu şekilde dile getirdik: ‘Şu kesindir ki 
önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gün
demi ‘irtica-çağdaşlık’, Îaik-anti laik’, ‘cumhuriyet 
taraftarlığı-cumhuriyet düşmanlığı’, ‘şeriatçılar’, 
‘hainler’, ‘padişahlık yanlıları’ gibi ifade veya ta
nımlamalar işgal edecek; birileri ısrarla ‘toplumun 
birlik ve beraberliğe her zamankinden daha muh
taç olduğu bu günlerde’ ‘iç ve dış düşman mihrak
lara’ karşı verilmesi gereken ‘savaşlardan’ bahse
decektir. Hatta bu gerilimden cumhuriyet(çilik)i 
gerçekten idealleştir enler de paylarını alacak ve 
zorla ‘iç ve dış düşman mihraklara’ dâhil edilip 
‘öteki’leştirildiklerini; kendilerinin samimi cumhu
riyetçiliklerinin resmi ideoloji açısından hiçbir şe
kilde kayda değer bulunmadığını bir kez daha gö
rüp anlayacaklardır.' Fakat herkes gibi, görünen 
sebeplerden ve mevcut gelenekten hareketle so
nuç hakkmdaki öngörüde biz de yanıldık. Bek
lenen kriz beklenen şiddetiyle gerçekleşmedi; si
yasi, ekonomik, toplumsal gerilimler patlak ver
medi. Kendi adımıza söyleyecek olursak tahmi



nimizde yanıldığımız için sevindik, ilk kez -gö
ründüğü kadarıyla- Türkiye krizsiz bir Cumhur
başkanlığı seçimine gidiyor ve seçimi sonuçlan
dırıyor. Elbette ki ‘geleneğin’ depreştiği anlar ol
du; bunun son örnekleri Sezer’in Harp Akademi
lerindeki konuşması ile Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin organizasyonunu üstlendiği 14 Ni
san mitingiydi. Ama tüm bunlara rağmen açıkça 
anlaşıldı ki ‘gelenek’ hükmünü sürdüremiyor, 
gelenek kırılmış durumda.

Ne oldu; gelenek neden böylesi bir kırılmaya 
uğradı? Neden kayda değer bir krizin eşlik et
mediği bir cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ya
şandı? Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinin 
değişmeyen baş aktörü konumundaki asker ne
den bütün kışkırtmalara rağmen bu sefer süreci 
daha çok kenardan seyretmekle yetindi?... Bu 
konularda söylenecek çok şeyler var. Hatta bu
gün fark edilmeyen veya bazıları fark edilse bile 
güçlü referansları olmadığı için dillendirildiğin- 
de uçuk komplo teorileri kapsamına dâhil edile
bilecek birçok faktörün varlığı söz konusu. Ama 
sonuçtan sebeplere yönelik bir değerlendirme 
yapılacak olursa sürecin oldukça derinlerde sey
reden ve günübirlik olayların seyri içinde fark 
edilmeyen iki farklı faktörün etkilerine göre şe
killendiğini söylemek mümkündür. Bunlardan 
birincisi Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinin 
uzun bir süreç sonrasında ulaştığı aşamayla ilgi
lidir. Yani, merkez-çevre ilişkileri bağlamında 
şekillenen ve ‘çevre’nin ‘merkez’e yönelerek mer
keze oturma arzu ve çabalarıyla ilgilidir, ikinci 
faktör ise dış şartlarla ilgilidir. Bir başka söyle
yişle bu ikinci faktör daha çok Amerika’nın mü
dahaleleriyle şekillenen ve ülke içi şartların da 
ulaştığı aşamayla örtüşüyor görünen ama aslın
da süreci çok farklı yönlere çekme amacında 
olan bir projeyle ilgilidir. Bu yazıda bu faktörler
den birincisi üzerinde durulacak ve çok daha ge
niş bağlamda değerlendirilmesi gereken ikinci 
faktör ise bir başka (Umran’da muhtemelen ge
lecek sayıda yayınlanacak olan) yazının konusu 
edilecektir.

Çevrenin Merkeze Yönelişi

Türkiye’nin yüzyılı aşkın bir süreyi kapsayan ya
kın dönem tarihi, devlet aygıtını elinde tutan ve

Gelinen son durum itibarıyla 'Çevre 
kazandı mı?' sorusuna görünüm iti
barıyla 'evet' demek mümkündür. 
Ancak "merkez'in 'son kale'lerin- 
den birisini daha 'ele geçiren' 'çev
re', yeni yerinde kendi değerleriyle  
mi var diye sorulursa bu soruya 
herhangi bir biçimde cevap verm e
nin son derece erken olduğu da 
açık. Önemli olan 'merkez'deki ak
törlerin değişmesi değil, önemli 
olan zihniyetin ve değerlerin değiş
mesidir. Hâlbuki mevcut durum, 
'merkez'e yönelen 'çevre'nin zihni
yet ve değer değişimine uğrayarak  
'merkez'e girebildiği biçimindedir.
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kendisini ‘merkez’ kabul eden ‘devletçi seçkin
lerin ‘çevre’ olarak algıladıkları halk kesimi ile 
ilişkilerinin tarihi olarak anlam kazanmıştır. Bu 
ilişkiler ‘halkçılık’ olarak isimlendirilen ve ‘halka 
rağmen ama halk için' biçiminde formüle edilen 
bir ideolojinin ‘devletçi seçkinler’ tarafından 
oluşturulmasına yol açmış, süreç bu ideolojinin 
öngörüleri çerçevesinde şekillendirilmeye çalı
şılmıştır. ‘Merkez’ ile ‘çevre’ arasındaki ilişkilerin 
1950’ye kadar devam eden kısmında, ‘çevre’nin 
iktidarı ele alma istek veya gayesine rastlanma
dığı gibi, iktidarı elinde bulunduran ‘merkez’i si
yasal, ideolojik, yasal açılardan etkileme isteğine 
sahip olduğundan bahsetmek de son derece güç
tür. Çünkü ‘çevre’yi teşkil eden toplumsal kesim 
(sayısal olarak küçük bir elit kesim hariç toplu
mun tamamı) iktidarı ele geçirme ve ele geçirdi
ği zaman egemenliğini sürdürme veya iktidarı 
elinde bulunduran ‘merkez’i etkileme imkân ve 
potansiyeline sahip değildir; ne toplumsal siste
mi değiştirecek veya ne de etkileyecek bilgi biri
kimi ve gücü vardır.

‘Çevre’, Osmanlınm son zamanlarında ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, can verip mal har
cadığı savaşlar nedeniyle fiziksel ve ekonomik 
gücünün son aşamasına dayanmış bir toplum 
özelliği arz etmektedir. Cumhuriyet dönemini 
dikkate alarak ifade edecek olursak, 1950’ya ka
dar gelen dönemde Türk siyasi yaşamına ege
men olan güç Cumhuriyet Halk Fırkası ile parti
nin toplumsal tabanını oluşturan ve ideolojisini 
belirleyen asker-sivil kökenli devletçi seçkinler
dir. Bu dönemde hem partinin hem de bürokra
sinin siyaset ve yönetim anlayışı aynıdır. Her iki
si de (esasında böylesi bir ayrışma tamamen zi
hinseldir, gerçekte tek yapı vardır) ‘çevre’yi teş
kil eden halka adeta ‘güdülmesi gereken bir sürü' 
anlayışıyla yaklaşmıştır. Halkın ‘karar verme' ye
teneği olduğu kabullenilmemiştir. Bunun ilginç 
olduğu kadar önemli bir göstergesi Tek Parti dö
neminin ünlü Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’m 
bir sözünde açığa çıkmıştır: Vali, siyasi talepleri
ni dile getirmek için arkadaşlarıyla yürüyüş ya
parken tutuklanarak huzuruna getirilen bir öğ
renciye (Osman Yüksel Serdengeçti’ye) ‘Ulan 
öküz Anadolulu; sizin milliyetçilikle, komünizm 
ile ne işiniz var? Milliyetçilik lâzımsa bunu biz y a
parız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz.

Sizin iki vazifeniz var: Birincisi çiftçilik yapıp 
mahsul yetiştirmek. İkincisi askere çağırdığımızda 
askere gelmek’ demiş ve sonra görevlilere döne
rek emrini vermiştir: ‘Alın bu iti götürün

‘Merkez’ 1950’ye kadar karşısında iktidara 
göz dikmiş bir rakip değil; daha çok, biyolojik 
varlığım sürdürmek için en asgari şartlarda bir 
şeyler isteyen ve istediklerinden bir kısmına ula
şınca da memnun olan bir yığın bulmuştur. Dö
nemin karakteristik özeliği budur. Fakat 
1940’ların ikinci yarısında bir şeyler değişmeye 
başlamış; ‘çevre’ ile ‘merkez’ arasında o güne ka
dar gelenekselleşmiş ilişki biçiminin dışında ye
ni bir ilişki biçiminin ilk işaretleri gözlenmeye 
başlanmıştır. Bu açıdan Demokrat Parti’yi ikti
dara taşıyan ‘Yeter! Söz Milletin’ söylemi oldukça 
önemlidir. Bu söylem Türkiye’nin batılılaşma ta
rihinde ilk defa olmak üzere, ‘çevre’nin ‘mer- 
kez’den  hesap sorma isteğini dile getiren bir yak
laşımın ifadesi olarak anlam kazanmıştır. Bu 
söz, o güne kadar meşruiyetini kendisinde, 
mensubu olduğu felsefede arayan anlayışın yeri
ne, meşruiyeti halkın yanmda/gönlünde arayan 
bir anlayışı inşa etmenin ilk adımını oluştur
muştur. Bu açıdan ‘Yeter! SözMilletin’ ile dile ge
tirilen yaklaşım, son derece önemli/radikal bir 
zihinsel değişimin ürünü olarak anlam kazan
mıştır. Takip eden yıllar ise bu yeni duruma gö
re şekillenmiştir. Şöyle ki; Tek Partili yıllarda 
‘devletçi seçkinler’ değerli ve itibarlı iken, De
mokrat Partinin ve Adalet Partisinin hükümet 
olduğu 1950’li ve 60’lı yıllarda görünüşte de ol
sa gücünü toplumdan alan siyasi partiler önem 
kazanmış, sırtını halka dayayan siyasetçiler iti
barlı olmuştur. Toplum, siyasi partiler vasıtasıy
la sürece ağırlığını koyarak gerek ekonominin 
ve gerekse sosyal hayatın formunu belirleyebi- 
len bir faktör haline gelmiştir. ‘Merkezdeki tür
deşliği temelden etkileyerek ‘merkez’ içindeki 
koalisyonu çatlatan asıl gelişme ise 1983’ten 
1997’ye kadarki 15 yılda yaşanmıştır. Bu yıllar
da, taşra değerleri ile toplumsallaşan ve ‘çevre'ye 
mensup olan bazı kimselerin kamu bürokrasisi
ne yerleşmeleri ‘çevre’nin ‘merkez’e yönelişinin 
önemli bir aşamasını teşkil etmiştir.

Sivil ve asker bürokratların teşkil ettiği ‘devlet
çi seçkinler’ 1961,1971 ve 1980’de üç kez güç gös
terisinde bulunarak ‘çevre’ye gözdağı vermeye ve
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‘merkez’deki yerlerini hiçbir şekilde terkten yana 
olmadıklarını göstermeye çalışmışlarsa da 'çev
re’d m  ‘merkez’e yönelen hareket önlenememiştir. 
‘Merkez’in çocukları daha doğmadan kendilerine 
ayrılan birçok makam ve koltuğu ya ‘çevre’nin ço
cuklarıyla paylaşmak veya ‘çevre’nin çocuklarına 
terk etmek zorunda kalmışlardır. 1990’larm ilk 
yıllarında gelmen nokta itibarıyla psikolojik üs
tünlük daha çok ‘çevre’dedir; ‘çevre’nin temsilcile
ri olan ‘seçilmişler’ itibarlıdır. Bu yıllarda ‘devletçi 
seçkinler’ önemli düzeyde prestij kaybına uğra
mışlar; geniş imkânlarla ve sorumsuzlukla do
nanmış konumlarını sürdürmede ciddi kaygılar 
yaşar hale gelmişlerdir. Zira 1950’lerde başlayan 
ve toplumun iradesini temsil eden kartopu gittik
çe büyümüş, önüne çıkan engellerin birçoğunu 
aşar olmuştur. Her ne kadar söz konusu engelleri 
aşarken güç kaybetmiş, şekil değiştirmişse de so
nuçta bazı engelleri bir şekilde de olsa aşabilece
ğini göstermeye başlamıştır. İşte bu noktada ‘çev
re’nin temsilcisi rolünü üstlenmiş olan siyasi ak
törlerden birisi durumundaki Turgut Özal ölür. 
Dünün ‘seçilmiş’liği nedeniyle yüzü bir oranda da 
olsa topluma dönük Süleyman Demirel Çanka
ya’ya yerleşir ve yeni misyonunu açıklar: ‘Devleti 
kurtarmaya geldim>2

Umut ve Dua

Son on yıl Türkiye için oldukça önemli met-ce- 
zirlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu dönem içe
risinde yer alan 28 Şubat ‘çevre’ referanslı ‘siyase
tin seçkinlerine’ siyaset alanını kıpırdayamaya- 
cakları şekilde daraltma süreci olarak anlam ka- 
zandı. Çoğu zaman gösterilmeye çalışıldığı gibi, 
bu süreçte iradesi sınırlandırılan TBMM veya yü
rütme görevini yerine getirmesi gereken Hükü
met değildir. Bu sadece bir sonuçtur. İradesine 
sınır getirilen, ‘hakimiyet bilâkaydü şart’ elinde 
olduğu varsayılan ‘çevre’dir. Gerçekleştirilen 
operasyonun amacı ‘merkez’e yönelmiş ve son 40 
yıl içinde bir ayağını ‘m erkebe koymayı başarmış 
olan ‘çevre’nin ‘merfeez’den uzaklaştırılmasından 
ibarettir. Fakat ne var ki bir kez ‘merkez’i tanıyan 
ve aynı zamanda söylemlerde iradeyi kendi tem
sil ettiği halde uygulamada iradenin kendisine ait 
olmadığım fark eden ‘çevre’ ‘merkezden uzaklaş
maya razı olmamış ve kendisine yönelik postmo-

dern operasyonu önemli bir hedef sapmasına uğ
ratmıştır. 3 Kasım 2002 seçimleri ‘çevre’nin ‘mer- 
kez’den vazgeçmediğinin ve vazgeçmeyeceğinin 
ilanı olarak anlam kazanmıştır. Son cumhurbaş
kanlığı seçimi ise, önceleri daha çok sembolik bir 
anlama sahip olan ama Süleyman Demirel ile 
‘çevre’yi hizaya sokma aracı olarak kullanılan, A. 
Necdet Sezer ile de ‘çevre’nin önünü kesme aracı 
olarak işlev gören cumhurbaşkanlığının ‘çev
re’nin talepler listesine dâhil edildiğini göster
miştir. Bu sefer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
geleneksel baş aktörleri süreci daha çok seyret
mekle kaldılar. Cumhurbaşkanlığının ‘C’sini bile 
konuşmalarına fırsat vermeyecek kadar peş peşe 
patlak veren ve ayaklarına dolanan sorunlarla 
uğraşmak zorunda kaldılar. Çünkü ‘içeriden’ ve
ya ‘dışarıdan’ birileri -anlaşıldığı kadarıyla- ‘mer- 
kez’deki aktörlerin değişmesini öngördüler ve 
bunu ‘çevre’nin ‘m erkebe yöneliş sürecinin ‘doğal’ 
bir uzantısı görünümü altında gerçekleştirdiler. 
Gelinen son durum itibarıyla ‘Çevre kazandı mı?’ 
diye sormak gerekirse, bu soruya görünüm itiba
rıyla ‘evet’ demek mümkündür. Ancak “merkez’in 
‘son kalelerinden birisini daha ‘ele geçiren’ ‘çevre’, 
yeni yerinde kendi değerleriyle mi var diye soru
lursa bu soruya herhangi bir biçimde cevap ver
menin son derece erken olduğu da açık. Süreçte 
devreye giren ‘gizli eller’ dikkate alındığı zaman 
‘çevre’nin zihniyetinin ve değerlerinin egemenliği 
açısından umudun değil, umutsuzluğun daha 
baskın hale geldiği de ortada. Çünkü önemli olan 
'merkez’deki aktörlerin değişmesi değil, önemli 
olan zihniyetin ve değerlerin değişmesidir. Hâl
buki mevcut durum, ‘merkez’e yönelen ‘çevre’nin 
zihniyet ve değer değişimine uğrayarak ‘m erkebe 
girebildiği biçimindedir. Bu ise şu an için yaşa
nanların görünümünden ‘çevre’ adına bir mem
nuniyete neden olsa bile geleceğe ilişkin kuşku
lara yol açmaktadır. Önemli olan geleceğin nasıl 
şekilleneceğidir. Umut ve dua ediyoruz ki ‘mer
kezide değişen sadece aktörler olmasın; ‘mer- 
kez’in zihniyeti ve değerleri de değişsin.

Notlar:
1 Mehmet Doğan, Gölgedeki Adam, Ocak Yayınlan, An

kara, 2000, s. 123
2 Ömer Çaha, ‘1980 Sonrası Türkiye’sinde Sivil Toplum

Arayışları’, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Aralık 1998,
Sayı: 23-24, s. 883
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MİLLÎ HÂKİMİYET, DEMOKRASİ VS. 
VE YAKIN TARİHİ 

OLMAYANA GÖRE OKUMAK!

D. MEHMET DOĞAN

T ürkiye’nin yakın tarihini, demokratikleşme 
dönemini, olana değil de olmayana göre 
okursak, benzer hadiselerin tekrarlandığı

nı daha kolay görebileceğiz. Türkiye çok partili 
hayata sırf kendi iradesiyle geçmedi. 2. Dünya 
Harbi sonrasında dış dünya Türkiye’yi yönetenle
re çok partili hayatı âdeta dayattı. Muhalif parti 
kurmaya mecburen kapı aralandı, bu hava
da, 1946’da ilk çok partili seçim yapıldı. Devlet 
partisi olan CHP hile ve desise ile iktidarda kaldı. 
1950’ye kadar çok partili sistemde CHP iktidarda 
kalan “tek parti” konumundaydı.

1950 seçimleri daha dürüst yapıldı ve Demok
rat Parti büyük ekseriyetle kazandı. Buna rağ
men, bazı mahfeller de “iktidar çapulcular tara
fından, ayak takımmca desteklenen partiye veril
meli mi?” sorusu ciddi olarak soruldu. Bu “dip 
sesi” benzer kritik zamanlarda konuştu. Neyse ki 
bu soruya yanlış cevap verilmedi ve DP iktidara 
geldi. Türkiye 1950’ye kadar sağlayamadığı tek
nik ve ekonomik gelişmeyi çok kısa sürede yaka
ladı. Adnan Menderes daha önceki tek parti baş
vekillerine benzemeyen bir yönetici olarak, kap
samlı bir imar ve kalkınma hamlesine girişti. Tür
kiye’nin kısa zamanda çehresi değişti ve halk ya
şantısındaki değişikliği farketti.

Ya iktidar DP’ye verilmeseydi ne olurdu dersi
niz? Daha önce neler oluyorsa, onlar olurdu, ama 
bugünkü Türkiye olmazdı!

Azınlık Oligarşisinin 
Millet Hâkimiyetine Tepkisi: 27 Mayıs

1960’ta DP askerî darbe ile iktidardan uzaklaştı

rıldı. DP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneksel 
yönetim oligarşisinin hedefi haline gelmesinin 
sebebi, başarısızlığı değil, başarısıydı. Çünkü, ge
leneksel yönetim oligarşisini güçsüz düşürebile
cek bir ekonomik ve sosyal değişme gerçekleşti
rilmişti. Kendilerini kurtarıcı olarak gören ve bu 
sıfatla sonsuza kadar yönetme hakkı olduğunu 
düşünen oligarşik merkezler kalkınma ve iktisadı 
gelişmeye karşı Atatürk kültü ile oluşturdukları 
ideolojiyi koymaya bu dönemde başladılar.

Türkiye’yi tekrar tek parti zihniyetine emanet 
etmek isteyen darbeciler seçimlerden istedikleri 
doğrultuda bir iktidar çıkmadığını gördüler. Bir 
süre direndiler, ama DP’nin devamı olan Adalet 
Partisi sonunda iktidara geldi. Peki AP değil de, 
tek partinin devamcısı olan CHP Türkiye’yi 
1960’dan sonra yönetmeye devam etseydi daha 
mı iyi olacaktı?

Gelelim 1980 sonrasına. 12 Eylül darbecileri 
Anayasa’yı halka kabul ettirdikten sonra iki alter
natif sundu: Sol için Necdet Calp’m Halkçı Parti- 
si’ni sağ için General Turgut Sunalp’m Milliyetçi 
Demokrasi Partisi’ni... Halkımızın önüne konu
lan alternatifler, bizzat Anayasa oylamasıyla 
Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılan Kenan Evren ta
rafından devlet televizyonundan açıkça ilân edil
di. Halk darbeci seçenekler yerine Turgut Özal’m 
Anavatan Partisi’ni seçti. Bu seçimden sonra da 
“dip ses”in iktidarı verip vermeme tereddüdünü 
ifade ettiği hissedildi.

Düşünün bir Türkiye’nin başında 1980’lerde 
kaymakam olan Necdet Calp’m Hakçı Partisi ve
ya general Turgut Sunalp’ın MDP’si olsaydı! İyi 
ki olmadı!
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Dönüşümün Mimarı Özal

Türkiye 1983-1990 arasını Turgut Özal sayesin
de boşa geçirmedi. Ülkenin çehresi değişti, insan
lara güven geldi. Dışa açılma ilk defa ciddi boyut
lara ulaştı. Halk kabuğunu kırdı. Türkiye dünya
daki yerini farketmeye başladı.

Turgut Özal, 80 öncesinin 12 Eylül darbecile
rince yasaklanmış siyasî yapıların mağduriyet 
merkezli çıkışlarını, yasakları kaldırarak dengele
mek istedi. Böylece, siyasî ortam 12 eylülcülerin 
çerçevesinin tamamen dışına çıktı. Eski döne
min mağduru Demirel Doğru Yol Partisi ve Erba- 
kan Refah Partisi ile sahnede yerini aldı. Bu hava
da, Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu. O dönem
de Özal’a gösterilen şiddetli tepki bugün fazla ha
tırlanmıyor. Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı, 
Türkiye’de cumhurbaşkanlığı imajının yenilen
mesi anlamına geliyordu. Geniş kitlenin aidiyet 
unsurlarını temsil eden bir cumhurbaşkanı Tür
kiye’de değişimin gerçek işaretlerindendi.

Özal Sonrası

Bu dönemde, demokratik değişimin yeni göster
gesi 1994 seçimleri idi. 1994 aralığında yapılan 
seçimlerde en çok oyu dinî eğilimleri bilinen bir 
kadro tarafından oluşturulan Refah Partisi aldı. 
RP’nin tek başına iktidara gelmesine bu oylar yet
miyordu, fakat onsuz bir iktidar seçeneği de gö
rünmüyordu. Buna rağmen seçim akşamından 
itibaren bazı çevreler ve iletişim araçları olmazla
rı oldurarak böyle bir iktidarı önlemeye çalıştılar. 
Türkiye’de totalitarizm uzun zamandır ilk defa 
bu kadar yüksek sesle övüldü ve dâvet edildi. 
Eğer RP ile ANAP arasında ortaklaşa hükümet 
konusunda anlaşmaya varılsa idi, suların akışı is
tikametine hareket edilmiş olacaktı. Beklenen 
buydu ve Özal’la başlayan dönüşüm aksamaya- 
caktı. RP-ANAP iktidarı, bazı merkezlerden 
ANAP başkanı Mesut Yılmaz’a iktidar vaadinde 
bulunularak engellendi. Olmazlar denendikten 
sonra RP-DYP hükümeti kuruldu. Necmeddin 
Erbakan başbakan oldu. Bu hükümet bir yılını 
doldurmadan darbe tehdidi ile yıkıldı ve 28 Şu- 
batçılarm baskıcı hükümetleri dönemi başladı.
• ani “dip ses” geriden geriye konuşmakla kalma- 

, kendi olması gerekenini dayattı.
Belki de en yakın tarih en çabuk unutuluyor!
Şubat dönemi Türkiye’nin ekonomi başta ol-

IMIİ \

mak üzere bütün hayatını krize uğrattı! “Kutsal 
devlet totalitarizmi” her alandaki çöküşü durdu
racak gücü gösteremedi. Darbe tehdidi ile hükü
met düşürülerek ve siyasî parti kapatarak yapılan 
müdahalenin acı sonuçlarını bütün millet paylaş
tı. İşte bugünkü iktidar böyle bir “olmaması ge- 
reken”den sonra ortaya çıktı. Çıktığından beri 
de, Türkiye’nin oligarşik güç merkezleri tarafın
dan etkisizleştirilmeye çalışıldı. Bu frenleme me
kanizmasının merkezine şimdi süresi dolan cum
hurbaşkanı yerleştirilmişti.

Türkiye’de demokrasicilik oyunu, hiçbir za
man bu dönemdeki kadar iptizale uğramadı. De
mokrasinin aslında bir azınlık yönetimi olduğu 
fikrine halkın inandırılmasına hiç bu kadar çalı
şılmadı.

Türkiye olmaması gerekeni zorladığı bütün 
dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadı. 1960 darbe
si, Türkiye’yi otuz yıl geriye götürdü. 12 Eylül, 
zihinlerde aynı etkiyi bıraktı. Bereket versin ki, 
Turgut Özal gibi mahir bir siyasetçi olumsuzluk
ları müspet hâle getirmeyi başardı. 28 Şubat mü
dahalesi, Türkiye’nin normalleşme tarihini geriye 
çevirmeyi belli ölçüde başardı. Dindarlık kanu
nen değilse de fiilen suç sayıldı. Eğer buna rağ
men Türkiye ekonomi ve yönetim krizine düş- 
meseydi, 28 Şubat bin yıl devam edecekti.

Son iktidar, dar alanda bazı adımlar attı ve is
tikrarı sağladı. Ekonomik yapıyı toparladı, dışa 
açılmada başarılı oldu. Demokles’in kılıcı hep te
pedeydi. Şimdi Türkiye bir dönüm noktasında. Ya 
bu sıçramayı yapacak, ki bu durumda sisteme mü
dahale olmayacak veya önlenecek/önemsenmeye
cek ya da gerileyici bir duraklamaya girecek. Deği
şim sosyal alana, kültürel alana doğru yayılmadık
ça kitleler kendilerini rahat hissetmeyecekler.

Suyu yatağından çıkarmak, tersine akıtmak 
Cumhuriyetçilik perdesi altında halkın iradesini 
hiçe saymak... Bunlar 27 Mayıs’ta, 12 Eylülde ve 
son olarak 28 Şubat’ta denendi. Bu tarihler “dip 
ses”in yüzeye çıktığı kendini gösterdiği dönüm 
noktalarıdır. Her deneme, denemeyi yapanların 
hüsranı ile sonuçlandı. Tarihi olana göre okumak 
ve onun çizgisine razı olmak, halkın iradesine en
gel olmamak...Türkiye’de halka karşı demokrasi
den, halk için idareye geçmek zamanı geldi. Eğer 
bu zamanlama görmezden gelinirse, Türkiye işti 
o zaman en ciddi tehlikelerle karşı karşıya kala 
cak. Dip ses yerine halkın sesini dinlemek içi 
önümüzde gerçek bir fırsat duruyor....
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ÇEVRENİN MERKEZDE TEMSİLİ 
VE MEŞRUİYET SORUNU

MUSTAFA AYDIN

S on zamanlarda ele aldığımız Cumhurbaş
kanlığı seçimi ve eğitim sorunu gibi konu
larda ülkenin bir dinamiği üzerinde dur

muş, merkezi seçkinler yapısı ve bunun çevre
sinde yer alan halk arasındaki açıklığa dikkat 
çekmiş, bu ikilemde ısrarla kendini dışarıda tut
mak isteyen seçkinlerin halk ekseninde dönüşü
me katılması gerektiği üzerinde durmuştuk.

G e r ç e k te n  de seçkinler mantığı taşıyan bazı 
kurumlar ve temsilcilerinin söz konusu ikilemi 
aşmak yerine, derinleştirmek için çabaladıkları
na şahit olmaktayız. Bu bağlamda özetle YÖK ün 
eğitim sorunlarını çözmek, bilimsel özerkliğin 
önünü açmak yerine güncel siyaseti kendine iş 
edindiği, hukuk alanımızın merkezi oligarşik bir 
yapılanmayla zaman zaman ciddi sorunlar üret
tiği ve darbe güncellemeleriyle askeri yapımızın 
gereksiz ve anlamsız bir sorun alanı oluşturdu
ğu taze birer örnek olarak hatırlanabilir. Seçkin- 
ci rolünde tabir caizse bazen ipin ucunu kaçıran 
ana muhalefet, hayretle seyrettiğimiz bir tablo 
sergilemektedir.

Üstelik seçkinciliğin bu noktada genel geçer 
bir mantık üretemediği de dikkat çekmektedir. 
Bunun için de toplum nezdinde onaylanması 
mümkün olmayan ve dolayısıyla halk- merkez 
arasını daha da açan bir süreç yaşana gelmekte, 
fiziki ve yasal zorlamalarla telafisi güç durumlar 
ortaya çıkabilmektedir.

Meselâ YÖK, rektörleri toplayıp sert bir bil
dirge yayınlayarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
inüne engeller çıkarmaya, çalışıyor; hatta biraz 
ıstü örtük de olsa Cumhurbaşkanını seçecek

Meclis’i bir bakıma hafife alabiliyor. Genel top
lumsal bir inisiyatifle seçilebilecek bir Cumhur
başkanının, kendisinin veya merkezi yapılanma
nın aleyhine olacağını düşünüyor, özelleştiril
miş bir sistem anlayışı üzerinden kendisini sa
vunmaya geçiyor. Bir darbe sonrası yapılanma
nın ürünü olan bu kurumun sanki daha demok
ratik hale getirilmesinden endişe ediyor. İnönü 
gibi bazı üniversite yönetimlerinin çıkışları ise 
bu kişilerin sadece toplum geneline değil, kabul 
ettikleri varsayılan ve çağdaş olarak nitelendiri
len değerleri benimseme noktasında da ciddi 
şüpheler uyandırıyor.

Üst düzey bazı emekli subayların darbe mu
habbeti toplumda kaygılar uyandırıyor. Sayın 
Genelkurmay Başkanı Y. Büyükanıt”ın konuş
ması, her ne kadar makul bir çizgide idiyse de, 
hem düzlem ve hem de içerik sorunlarına sahip
tir. Burada genel geçer bir mantıkla açıklanama- 
yacak atlamalar vardır. Mesela bu kadar tartış
malara neden olan bizzat andıçm kendisi üze
rinde durup, kim tarafından ve nasıllığına olu' 
turulduğunun araştırılması yerine onu sızd’ 
suçlunun aranması böylesi bir şeydir.

Yine darbe tutkunları için soruşturr 
ması gerekirken, Genelkurmay arşivin«' 
bir belgeye rastlanmadığı söylenmek' 
te burada önemli olan Genel kurnr 
mış bir darbe planının olup olma 
böylesi bir şey daha kötü bir d- }
ne tevdi edilmiş bir gücü v 
kullanmayı düşünebilen V ^
yasal hesabının sorulab’ t
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rendiğimize göre soruşturma süreci tersine işle
mekte; darbe niyetliler değil, böyle bir niyeti ka
muoyuna duyurarak asli görevini yerine getiren 
dergi hesaba çekilmektedir.

İlgi çeken örneklerden birisi de, Cumhurbaş
kanı sayın Sezer’in tutumudur. Veda törenlerin
den birisini kurmaylardan oluşan bir grup aske
re yapıyor ve burada, “Cumhuriyetin, tarihinin 
hiçbir döneminde yaşamadığı biçimde bir tehli
ke içinde bulunduğunu” söylüyor. Bir bakıma 
müdahalenin meşruiyetine imada bulunuyor. 
Halbuki genel geçer mantık düzleminde siste
min tehlikede olduğuna ilişkin hiçbir argüman 
bulunmamaktadır. Tehlikeye giren bir şey varsa 
bu seçkinler yapısının toplumsal dönüşüm süre
cine katılması gibi ülkenin tarihi bir fırsatıdır. 
Yoksa rejimin değiştirilmesi anlamına gelecek 
hiçbir eylem yoktur. Esasen bu açıdan bakıldı
ğında Cumhuriyet rejimi 80 yıldır bu zihniyet 
tarafından sıkça tökezletilip tehlikeye sokula 
gelmiştir.

Hukuk alanında da benzer sorunlar yaşana 
gelmekte ve mesela açık anayasal düzenin kural
ları zaman zaman gizil bir resmi ideolojiyle yo
rumlanmaya çalışılmaktadır. Vakıa 1989 yılında 
Anayasa Mahkemesi 1547 sayılı YÖK yasasına 
ek Üniversitelerde başörtüsünü serbest kılan 16. 
maddeyi iptal eden kararının gerekçesinde “Her 
ne kadar Anayasa ve yasalarda başörtüsünü 
açıktan yasaklayan bir madde yoksa da başörtü
sü, Cumhuriyet rejiminin üzerine oturduğu ve 
yasalarda açıkça yazılı olmayan müesses ilkelere 
aykırıdır ve dolayısıyla serbest bırakılamaz” gibi 
antidemokratik, anayasal düzen dışı bir ifadeyi 
kullanmaktan çekinmemişti. Bu tür keyfi yo
rumlar mevcut Cumhurbaşkanlığı seçimi süre
cinde de dillendirilmektedir.

Oluşturulması ve denetimi itibariyle doğru
dan toplumdan referans alma ihtiyacı duymayan 
kurumlar bazen kendi iç ilkeleriyle de bağdaştı
rılması kolay olmayan icraatlarda bulunabil
mektedirler. Savcı Ferhat Sarıkaya’nm meslek
ten ihracı bunun tipik bir örneğidir. Bu tür icra
atlar yargının objektif değil, seçici olarak işleme
sine imkan veren uygulamalardır ve yargıya göl
ge düşürmektedir. Çünkü bundan sonra savcılar 
bazı kişi ve kuruluşlarla ilgili iddia hazırlayama- 
yacaklardır.

Cumhurbaşkanı Seçimi Sürecinde Yaşananlar

Yukarıda anlatılmaya çalışılan seçkinci tavrı 
Cumhurbaşkanı seçim sürecinde daha açık bir 
şekilde yaşanmaktadır. Sayın Abdullah Gül’ün 
Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi toplum ge
nelinde memnuniyetle karşılanırken bazı çevre
leri fevkalade tedirgin etmiştir. Özellikle ana 
muhalefet partisi CHP ve bu düzlemde seyreden 
seçkinci role soyunmuş diğer bazı partiler, top
lumda hayret ve şaşkınlık uyandıran bir eylem 
ve söylem tipi sergilemektedirler.

Aslında bazı şeyleri bir muhalefet mantığı 
içinde anlamak mümkündür. İktidar dışındaki 
partiler için her zaman ve her yerde eleştirilebi
lecek bir şeyler vardır ve olmak durumundadır. 
Yani dürüst bir muhalefet, yol göstermenin al
ternatifler sunmanın yanında eleştirim de sunar. 
Ama yaşanan, bir muhalefet değil, bir seçkinci 
hücumudur.

Sezer, veda törenlerinden birisini 
kurmaylardan oluşan bir grup as
kere yapıyor ve burada, "Cumhu
riyetin, tarihinin hiçbir dönemin
de yaşamadığı biçimde bir tehlike 
içinde bulunduğunu” söylüyor. 
Bir bakıma müdahalenin meşru
iyetine imada bulunuyor.
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Olanı bir kere kısaca tasvir edip üzerinde dü
şünelim: Meclisin çoğunluk partisi olan AK Par
tinin sayın Genelbaşkanı düşünüp taşınmış, 
kendi partisinin icra organları başta olmak üze
re bazı muhalefet genel başkanları ve halk katla
rıyla da görüşerek, kendi adaylığı önünde hiçbir 
engel yokken, çevreden aldığı intiba ile kendisi 
Başbakanlıkta kalmaya, partisi içinden, toplum 
genelinin onaylayabileceği sayın Abdullah Gül’ü 
Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiştir. Yasal 
seçim süreci tamamlandığı takdirde sayın Gül 
Cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya çıkacaktır.

Tablo bu iken seçkinci söyleme baktığımızda 
sanki AKP tüm yasal düzeri altüst edip bir gece 
baskınıyla cumhurbaşkanı makamını ele geçir
mektedir. Tabi aslında bu ana temadan “Cum
hurbaşkanı seçilmez, seçkinlerce tayin edilir” 
anlamım çıkarmamak için bir neden yoktur.

Otaya konan eleştiriler sadece kurumsal so
rumlulukları aşmakla kalmıyor, toplumsal meş
ruiyeti de reddediyor ve hatta daha ileriye gide
rek anayasal düzeni hedefe yerleştirip topa tuta
biliyor.

Bir SHP sözcüsünün bir televizyon kanalında 
konuşmaları bu noktayı çok iyi özetlemektedir. 
Sözcü özetle diyor ki. “Abdullah Gülün aday 
gösterilmesi korsan bir harekettir ve meşruiyeti 
olmayan bir iştir, bir cumhurbaşkanlığı gaspıdır. 
Arkasında hiçbir toplumsal desteği olmayan 
AKP bu ülkeye cumhurbaşkanı seçemez. Ne var 
ki mevcut anayasa ve gölgesindeki seçim sistemi 
bu saçmalıkların alt yapısını oluşturuyor...” Ya
ni bu vatandaşa göre kafasındaki faşizan tasa
rımların dışında her şey yanlıştı.

Burada özellikle halk ile genel geçer bir top
lum kastedilmediğine dikkat edilmelidir. AKP 
nin arkasında dev bir kitle var ama bu bir güruh
tur, meşruiyeti olan bir toplum değil. (Halk plaj
ları doldurdu, vatandaş denize giremiyor, meş
hur söyleminde olduğu gibi) .Bunun için de ar
kasında toplum desteği (!) olan sözcünün parti
si meclise girememiş, ama ne gam, zaten böylesi 
bir meclis de güvenilir değil. Yani çileden çıkan 
bazı seçkinler, başından beri ortaya konulmala
rında etkin oldukları anayasal düzenden de hoş
nut değiller. Bu bağlamda bazı kurumlar açıkça 
eleştirinin içine alınmaktadır. Silahlı kuvvetler
den beklediği tepkiyi bulamayan Tuncay Özkan

“Silahlı kuvvetler duyarlılığını yitirmiştir..” gibi 
sözlerle gönderme ve sataşmalarda bulunmakta
dır.

Sonuç olarak burada ilginç bir meşruiyet so
runu ortaya çıkmaktadır. Halkın inisiyatifini 
meşruiyet dışı sayan bir meşruiyet söz konusu 
olmaktadır. Maalesef bu süreçte seçkinler, kendi 
konumlarının yeterliliğinden hareketle toplumu 
ikna etme ihtiyacını duymamaktadırlar. Toplum 
onayı önemsenmediği için de bizzat kendileri 
bir gizil meşruiyet sorunu yaşanmaktadırlar.

Meşruiyet ve Toplumsal Dayanağı

Meşruiyet çok genel bir sosyal hayat ilkesi, eko
nomiden siyasete her türlü beşeri eylemin ma- 
kuliyetini ve doğruluğunu gösteren bir ölçektir. 
Meşruiyet sorununun dışında olmak, kısaca in
sani davranmamak demektir. Meşruiyet genel 
olarak, yapılan bir şeyin hakka ve hakkaniyete 
uygun olduğuna inanma, itaate değer saygıya la
yık bulma demektir. Yani bir şeyin yapılabilme
sinin, dar veya geniş, ilgili kesimlerce onaylan
ması anlamına gelmektedir.

Söz konusu meşruiyet, ekonomik eylemler 
ve özellikle siyaset gibi güç birikimine dayanan 
alanlarda daha bir önem taşımaktadır. Esasen 
insanlık tarihi boyunca bütün siyasi yapılar, top- 
lumlannı, sırf siyasi güçlerine dayanarak yönet
memişler, aynı zamanda bu gücün meşruiyetine 
çok önem vermişlerdir. Meşruiyet, din ve ide
oloji gibi kültür haritalarına dayanmış, ancak iş
lediği alan toplum olmuştur. Yani bir sürecin 
meşru olduğunu kabul edecek, onun itaate de
ğer ve saygıya layık olduğuna karar verecek olan 
toplum genelidir, halktır. Halkın genel kabulü
nü gerçekleştiremeyen seçkinci yapıların meşru
iyet iddiası, bir “kerameti kendinden menkul” 
lüktür. Meselâ üçüncü dünya ülkeleri aydınları
nın çoğu kere yaptıkları şekliyle meşruiyetlerini 
çağdaşlaştırıcılıklarmdan almaları, toplumları 
buna katılmadıkları sürece böylesi geçersiz bir 
meşruiyet yoludur. Vakıa şeyhin uçtuğuna iliş
kin kanaat, şeyhin kendinden değil, müritlerin
den gelmiş olmalıdır. Sözün kısası meşruiyetin 
kaynağı halktır, onun bir şeyi içine sindirebilmiş 
olmasıdır.

Tarih boyunca meşruiyetin farklı yolları var
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ola gelmiştir ki siyaset bilimcileri arasında ki 
yaygın bir kanaate göre meşruiyet, ya toplum 
üstü aşkm/dini değerlere, ya da içkin toplumsal 
nedenlere dayanır. Gerçekten de halk nezdinde 
her hangi bir şeyin meşrulaştırılması yollarından 
birisi dine, inanç sistemine uygunluğu, en azın
dan onun karşısına dikilmemesi, ters düşmeme
sidir. Tüm sekülerlik/ laiklik iddialarının hilafı
na günümüzde din, dev kitlelerin en önemli 
meşrulaştıran yollarından birisidir. Din dışı mo
dern söylem bu gerçeği değiştiremez. İşi sadece 
görmezlikten gelir ve azıtır. Kendine söz hakkı 
verilmiş kitleler karşısındaki seçkinci mağlubi
yet bu gerçeğin bir ifadesidir.

Günümüzde yaygın bir ikinci meşruiyet yolu 
yasalardır. Ancak yasallığm tam meşruiyeti yine 
de toplum nezdindeki kabulün içselleştirilme- 
sindeki rolüne bağlıdır. Çünkü çağımızdaki nice 
otoriter ve totaliter sistem icraatı, bir yasaya da
yandırılarak yapılmaktadır. Uyulması istenen bu 
yasalar, toplum iradesini hafife alan otoriter yö
netimlerce ortaya konulmuşlardır. Mesela ülke
mizde 28 Şubat sürecinde baskı altında tutulan 
Meclis, 15 yaşını doldurmamış çocuklara dini 
eğitim verilemeyeceği totaliter talebini yasalaştı- 
rabilmiştir. Şüphesiz otoriter iradenin bir ifadesi 
olan bu yasalara da orada durduğu sürece uyu
lur, ancak böylesi yasaların sonuna kadar gerçek 
anlamda meşru oldukları söylenemez. Çünkü 
mesela örneğimizdeki yasayı ne bu toplumun ve 
ne de onun oyları ile gelmiş vekillerinin normal 
şartlarda onaylamaları mümkün değildir.

Seçkinci yapıların hemen hepsinde bir meşru
iyet sorunu yaşanır. Çünkü seçkinci yapı kendisi
ni halk etosu olan dinin dışında gördüğü gibi, ba
zen toplum katlarında onaylanabilecek bir yasal 
düzenlemeden de rahatsız olabilir. Onlara göre 
genelde toplum bir referans kaynağı değil, gönül
lerince şekillendirilebilecek bir bal mumudur.

Toplumsal etos olan dinin meşruiyeti, mo
dern yapılanmaların resmi çerçevesinde çizgi dı
şı ilan edilince (ki halkın her tercih kullanışında 
bu tür bir iradeyi mahkum edişi, bu ilkenin tu
tarlı olmadığını gösterir) resmiyetteki meşruiyet 
yasal çerçevede olup bitmektedir. Ne ver ki bu 
yasallık da, ihtiyaç duydukça merkeziyetçi yapı 
tarafından içi boşaltılıp kendi beklentilerine uy
gun biçimde doldurulabilmekte, sadece meşru

iyeti değil, yasallığı bile yeterince temin edile
memiş “mevzuat” adlı tabir caizse bir paravan 
çerçeve ortaya çıkabilmektedir. Özellikle halka 
doğrudan hesap verme durumunda olmayan ku
rumsal yapılar (veya temsilcileri) topluma böy
lesi bir sorun yaşatabilmektedirler. Unutulma
malıdır ki her türlü beşeri sosyal/politik eylemin 
sağlıklı, gerilimsiz ve verimli olabilmesi, söz ko
nusu olan toplumsal kabulü göz önünde bulun- 
durabilmeye bağlıdır.

Bu çerçevede yaşanmakta olan güncel örnek 
Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Meşruiyetin asıl 
dayanağı olan toplumsal kabul göz ardı edildi
ğinde geçerli yasal teamül de ıskalanmak duru
mundadır. Açık veya üstü örtük olarak “tamam, 
yasalar böyle diyor ama bu, dindar, halkla senli 
benli, eşi başörtülü birisinin de cumhurbaşkanı 
olabileceği anlamına gelmez, yasalar her şeyi 
yazmaz, rejimin gizil yasaları da vardır” demek
tedirler. Bu, sistemi ıskalayacak en kötü davra
nıştır, bir rejim için asıl tehdit de budur.Halbu
ki en azından yasal meşruiyet üzerinde söz edil
memelidir.

Esasen seçkinciliğin karşı koymaya çalıştığı 
şey, orada yukarıda bir kast olmaktan çıkıp, top
lumla birlikte dönüşüme girmek, kendine has 
olarak gördüğü kurumsal yapıları hep elde tuta
bilmektir. Ancak dönüşüm kaçınılmazdır. Şimdi 
bu sürecin yaşandığı yerlerden birisi Cumhur
başkanlığıdır. Artık yukarıda seçkinlerden birisi 
değil, cumhurdan birisi ona başkan olma yolun
dadır. Cumhurun genel özelliği tarihsel olarak 
toplum etosuna bağlı, asgari çizgilerde de olsa 
dindar, genel olarak eşi başı örtülü, alternatiflik- 
lerde bir sistem arayışı içinde olmayan, insanca 
yaşayabilmek için elindeki imkanlarını sistemi 
çalıştırmaya uğraşan bir insan tipidir. Bu özel
likleri yeterli bulalım veya bulmayalım Sayın 
Gül de bu özelliklerden farklı bir özelliği bulun
mayan, cumhurdan biridir.

Bu haliyle çevre de merkezde temsil edilme
ye doğru gidiyor. Bu, şüphesiz bir çevrenin mer
kezi işgali değil, çevrenin de merkezde temsilin
den ibarettir. Umulur ki sayın Gül, makam üze
rinden kendine dikte edilmek istenecek olan 
seçkin rolüne kendim kaptırmaz, çevreyi temsil 
eden ama birilerinin şimdiden AKP gömleği ola
rak nitelemeye başladığı kisveyi değiştirmez.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 
VE TOPLUMSAL KONSENSUS

HİKMET DEMİR

• çinde bulunduğumuz ayda cumhurbaşkanlı
ğı ile ilgili tartışmalar daha da hız kazandı. 
Bugün itibarıyla AK Parti’nin adayının Ab

dullah Gül olduğu açıklandı. Geceye kadar Ab
dullah Gül’ün adaylığı üzerine Türkiye’nin fark
lı düşünce kesimlerinden aydınları dinledim. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmaması üzerine 
bazı kişiler sevinçlerini ifade ettiler. Ancak Ab
dullah Gül’ün adaylığı da onları pek memnun 
etmiş görünmedi. Tartışma programında merke
zin imtiyazını savunan bazı gazeteci ve aydınlar 
yine 367 yeter sayı meselesi, Abdullah Gül’ün 
eşinin başörtüsü, Milli Görüş geçmişi vb. üze
rinden Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olma
masını dile getirdiler.

Aslında bütün ayrıntılarıyla detaylandırabile- 
ceğimiz bu süreç, bizim kabaca tasvir etmeye ça
lıştığımız ana çerçeve içinde sosyolojik anlamda 
merkez-çevre ilişkilerinin açıklayıcılığım ya da 
Türkiye’de tuttuğu yeri ajandamıza getirmekte
dir. Ana hatlarıyla tasvir ettiğimiz bu manzarada 
bir isim olarak Abdullah Gül’ün ya da bir başka
sının cumhurbaşkanı olması çok önemli değil. 
Ancak gerçekte kendilerini milletin geri kala
nından daha çok devletin ve ülkenin sahibi ola
rak gören birtakım merkezi elitlerin “Cumhuri- 
yet”in içeriğini ıskalayan çabalar içinde olmala
rıdır esas önemli olan. Hepimizin bildiği gibi, 
Cumhuriyet idaresi “egemenliği kayıtsız şartsız 
millet” e veren, herhangi bir kişinin, ya da züm
renin ayrıcalıklarına karşı çıkarak halkın kendi 
kendini idaresini esas alan bir yönetim şeklidir. 
Aslında herkesin bildiği (bilmesi gereken) bu ta

nımın, pratikte merkezi elitlerce altı oyulmakta 
ve fiili durumlarla yeni meşruiyet biçimleri oluş
turulmaya çalışılmaktadır.

Kayserili mütevazı bir Anadolu çocuğu oldu
ğu bilinen Abdullah Gül, sosyolojik anlamda 
çevreden merkeze doğru mobilize olan bir kişiyi 
temsil ediyor. Türkiye Turgut Özal’ın cumhur
başkanlığından bu yana çevrenin bu mobilize 
oluşunun ve merkeze oynamasının sıkıntılarını 
yaşıyor. Bu anlamda Turgut Özal ilk olması iti
barıyla önemli bir kişilik. Her ne kadar ondan 
sonraki 9. ve 10. cumhurbaşkanları dış nitelik 
olarak Turgut Özal’a daha yakın gibi iseler, sivil 
ve çevreden bir cumhurbaşkanı olarak görünse
ler de merkezin içinden ve onun refleksleriyle 
hareket ettiler.

Türkiye’de bilhassa 1950’den bu yana şehir
leşmenin artışı ve modernlik politikalarının bir 
gereği olarak şehirleşmenin teşvik edilişi sonu
cu, köyden kente göçler hızlandı. Bu göçler 
özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi Büyükşe- 
hirlerde yoğunlaştı. Buraya gelen insanlar önce 
şehrin varoşlarında yaşamaya başladılar. Bu za
mana kadar Türkiye’de merkez ile çevre arasın
daki ayrımlar daha netti. Çünkü merkezin de
ğerlerini sahiplenmiş, iyi eğitim imkanları almış 
kişiler hem iş imkanları olarak hem de üst yöne
tim kademelerinde bulunma açısından iyi bir 
konumda idiler. Fakat zaman ilerledikçe bir 
sonraki nesil çevrede bulunanlar da yavaş yavaş 
eğitim imkanları elde ettiler. Türkiye’nin refah 
seviyesi arttı. Bilhassa 1980’den sonra dünya 
konjonktürü ile de uyumlu olarak çevre merke-
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zin imkanlarının paylaşımını talep etti. Eğitim- bir siyaseti, bazı çevrelerce “kızı kendi haline
den iş hayatına ve yönetim kademelerine kadar bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya” mantı-
çevre ciddi anlamda pay sahibi oldu. İşte tüm ğmdan hareket ederek, demokrasi ve hukukun
bunların bir sonucu olarak Recep Tayyip Erdo- altını oyarak engellemeye çalışmaları, doğrusu
ğan gibi çevreden gelen bir başbakan ile Abdul- ancak Türkiye’nin önünü kapatmaya yaraya-
lah Gül gibi yine çevrede bulunan bir cumhur- çaktır.
başkanı Türkiye’nin ajandasına gelmiş bulunu- Türkiye’de demokrasi ve hukuk geçtiğimiz
yor. Bugün cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde- zamanlarda ciddi yaralar almıştır. Bir kere Tür-
ki tartışmaların hukuk merkezli değil de, mer- kiye’de uygulanan temsili demokrasi sisteminde,
kez-çevre ilişkileri ve iktidar mücadelesi backg- meclise giren milletvekilleri halkın temsilcisidir-
roundu ile yapılıyor olması bu bağlamda anlam- 1er. Bu çerçeve içinde aşağıdan yukarıya doğru
lıdır. talepler iletilir. Temel mantık, halkın kendi ta-

Türkiye tarihine bir göz gezdirdiğimiz za- leplerini milletvekilleri aracılığıyla yönetim ka
man, özellikle iki kırılma noktasına dikkat çek- demelerine iletmeleridir. Onların talepleri bir
mek mümkündür. Birincisi, çok partili hayata şekilde değerlendirilerek mecliste kanunlaştırı-
geçildikten sonra, halkın bizzat yeni bir ifade lir ve onaylanır. Halbuki halka rağmen bazı ka-
kanalı olarak DP’de toplanmasıydı ki, çok cid- rarlarm alınması, bazı taleplerin ciddiye almma-
di bir oy patlaması yaşanmıştı. İkincisi, 12 Ey- ması, Türkiye’nin kendine özgü demokrasi anla-
lül darbesinden birkaç yıl sonra Turgut Ozal’ın yışma bağlanmıştır. Daima özel durumlar gün-
liderliğindeki ANAP’m ciddi bir halk yönelişi- deme getirilmiştir. Bu demokratik işleyişte mil-
nin baş adresi haline gelmesiydi. Buna bir letvekillerinin seçilme biçimi, başbakanın görev
üçüncüsünü, Turgut Özal’m cumhurbaşkanlı- alışı, cumhurbaşkanının nasıl seçileceği bellidir,
ğma seçildiğinde ortaya çıkan olumlu havayı Ancak her defasında beğenmediğiniz adaylar gö-
da ekleyebiliriz. Tabii bu kırılma noktalarının reve gelecek diye kuralları zorlamak ve tahrip
öncesi ve yaşanan hadiseler son derece önemli. etmek, kim yaparsa yapsın demokrasiyi tahrip
Ancak bilhassa bu dönem siyasetlerinin halkın eder ve insanların demokrasiye olan güvenini
değerleri üzerinde yükseldiğinin özenle altını zayıflatır. Demokrasi ve siyasetin kendi olağan
çizmeliyiz. Halkın değerleri üzerinde yükselen işleyişi dışına zorlanması, siyaset ve demokrasi

dışı enstrümanların müdahalesi 
her defasında demokrasiyi ciddi 
anlamda yaralamaktadır. Bunun 
gerek demokrasinin yerleşmesi 
gerekse halk-devlet arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi bağlamında 
önemli zararlara sebep olduğu 
ortadadır. Çünkü Türkiye her de
fasında enerjisini gereksiz alanlar 
üzerinde sarf etmekten yorgun 
düşmektedir.

Türkiye’nin yaşadığı tüm bu 
süreçlerden sonra en önemli üze
rinde durulması gereken şey; 
merkez-çevre ilişkilerinin bir 
dengeye oturtulması, halk-devlet 
ilişkilerinin oldukça sağlıklı bir 
zeminde işlemesini sağlayacak 
normalleşmenin temin edilmesi
dir. Aslında Türkiye’nin önünde-

CHP lideri Deniz Baykal
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İktidarı din olgusunu da seferber ederek dav
ranışlar üzerinde oluşturan normatif yani yasa
lardan çok normları oluşturmayı, model üreti
mini önemseyen bir erk yapısı var. Kısacası ha
lihazırda AKP temsili liberal demokrasiyi olabil
diği ölçüde uygulamaya koyan -yer yer geri 
adımlar atsa da- yegane güç konumunda.

Buna karşın kutbun diğer tarafında faşist çe
telerinden, andıçlarına, ölüm yemini eden 
emekli subay derneklerine, para militer örgüt
lenmelere, kontr gerilla denilen oluşumundan, 
yüksek yargı bürokrasisi, silahlı bürokrasisi, 
YÖK gibi eğitim bürokratlarım yani devletin çe
lik çekirdeğini teşkil eden militarist, tahakküm- 
cü bir yapı ile bu yapı etrafında seferber olmuş 
sivil ama civic** olmayan otoriter bir kitle ve 
onların baskıcı ideolojileri olarak kemalist-milli- 
yetçi söylemleri var. Bu yapının içinde soy faşist
lerden, faşizan turancı milliyetçilerden oluşan 
bir mevzilenme de mevcut. Bu kitlenin ortak 
paydası otoriteye, tek adam yönetimine ve dev
lete tapınmak. Evet dinsel bir kavramla milliyet
çilik bir kült bugün. Ve bu kitle bu kült etrafın
da seferber olmuş bir durumda.

Ortak Çimento Milliyetçilik

Bu kitlenin ortak değerlerinden birisi de ırkçı
lık. Bu kitleyi olduğu kadar yükselen milliyetçi 
kabarışı, duygulanımı besleyen şeyler de var; 
AB’nin yükselen dinci milliyetçiliği (Avrupa sa
ğının ideolojisini sol bu biçimde tanımlamaktan 
kaçınsa da doğru tanım bu), ve bu ırkçı mevzi- 
leniş nedeni ile Türkiye’ye yapılan onur kırıcı 
muamele ve bundan doğan öfke, ABD’nin Kuzey 
Irak’ta gösterdiği davranışlar ve Türkiye’yi inci
ten olaylara seyirci kalışı, dahası sızan Kürdistan 
haritalarından doğan alarm duygusu, PKK’nm 
son dönemlerde artan etkinliği nedeniye gelen 
asker cenazelerinden doğan kolektif öfke, küre
selleşmenin yarattığı “kimliksizleşme”den daha 
doğrusu anonim tüketici kimliğinden doğan 
kimliklenme ihtiyacı, uygulana gelen neo-liberal 
ekonomik uygulamalardan doğan yoksullaşma 
ve özellikle orta sınıfın yaşadığı gerileme ya da 
erozyon.

Bu hayal kırıklıkları içinde birbiri ile kültü
rel, sosyal sembolik sermayeleri örtüşmeyen bir 
koalisyon oluşuyor, bu koalisyon içinde işçiler, 
memurlar, şehit anneleri gibi dinle bir sorunu 
olmayanlar ile daha çok yüksek öğrenim gençli

ği, kentli orta sınıf, bürokrat aileleri ve bunların 
örgütlendiği Atatürkçü Düşünce Dernekleri, 
Alevilerin bir bölümü yer alıyor. Soy kemalistle- 
rin kültürel-sosyal sermayesi batılı gustoya da
yanırken, diğerleri doğulu ve yerli güçler. Ancak 
sembolik sermayeleri ortaklaşıyor ve bu serma
ye diğerlerine de bir nebze üstünlük duygusu 
veriyor. Büyük gösterenleri de farklı, örneğin 
ADD’ciler için büyük gösteren, simgesel düzen 
Laiklik etrafında oluşmuş durumda. Laiklik bu 
ülkede her zaman/zaten bir büyük gösterendi. 
Cumhuriyet denilen simgesel düzenin özneleş- 
tirme biçimiydi. Yanı sıra milliyetçilik de öyley
di. Dolayısıyla bunların simgesel ortaklıkları ya 
da Althusserci deyimle DlA’ları yani Devletin 
İdeolojik Aygıtları milliyetçilik. Böyle zamanlar
da kitlelerde büyük bir hınç birikir ve hıncın yü
künün boşalacağı bir “günah keçisi” aranır. Şu 
anda PKK’yı kolladığı, Ermeniler başta olmak 
üzere toplumda aşağı konumda olduğu düşünü
lenlerin AB ve ABD eliyle palazlandırıldığım dü
şünenler bu iki siyasal yapıya çok büyük bir 
hınç duyuyor, ancak bu hınç boşalamıyor, çün
kü bu iki güce de diş geçirmek olası değil. Örne
ğin Kuzey Irak’a operasyon en büyük beklenti 
ancak bölgedeki ABD gücü nedeniyle bu yapıla
mıyor. Aynı şekilde bu öfkeli kitleye kalsa AB’yi 
temsil edenler kapı dışarı edilip Ermenileri kol
layan Fransızlar başta olmak üzere tüm bu yapı
lara huruç düzenlenmesi söz konusu ama bu ya
pılmıyor ve onur kırıcı davranışlara rağmen AB 
yolunda ilerleniyor.

işte bu noktada öfke yer değiştirerek onları 
temsil eden Liberal aydınlar, Liberal Sol, Kürt- 
ler, Ermeniler ve tüm bu kolasiyonun bileşkesi 
olarak AKP ve onun lideri Tayip Erdoğan’a yo
ğunlaşıyor. AKP, Kürtler, Ermeniler, Liberal Sol 
kuruluşlar ve tabi bütün bu olgularla birleşmiş 
bir halde misyonerler üzerinde patlıyor. Hrant 
Dink cinayetinin ve son misyoner cinayetlerinin 
belli bir toplumsal destek bulması bundan. Bu 
kitlenin bir ortak özelliği de kaybedenler konu
munda olmaları, hem sembolik bir kayıp bu 
hem de ekonomik, kültürel bir kayıp. Bu anlam
da hınç, kayıpları simgesel olarak, psikolojik 
olarak telafi ediyor. Tayyip Erdoğan’ın Cumhur
başkanı adaylığının yükselen milliyetçi dalga ta
rafından önünün kesilme çabası da buna dayanı
yor aslında. Tepkisel milliyetçi kitle temel ola
rak iki partide yoğunlaşıyor: CHP ve MHP. MHP
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vücut bulduğunu da hatırlatmaktadırlar. Salman 
Rushdie, bu argümanın en bilinen örneği. ‘Şey
tan Ayetleri nde Rushdie, Hz. Peygamber için 
Oryantalist stereotip safsatalarla dolu bir yaşa- 
möyküsü uydurur. Serdar, ‘Şeytan Ayetleri’ için 
şöyle diyor: ‘Romanın sonunda İslam, insanlığın 
bildiği ne kadar yüce değer varsa, onların karşı
sındaymış gibi gösterilir.’ (Yavuz, 2006) Edebi 
cephede sürdürülen bu savaş İslam ile ilgili ola
rak sürdürülmekte olan mücadelenin kültürel 
cephesini oluşturmaktadır. Bu nedenle Salman 
Rushdie örneği küresel çapta sürdürülmekte 
olan kirli savaşın tanımlanmasına gerçekten yar
dımcı olacaktır.

Salman Rushdie, Serdar’ın sözünü ettiği ede
bi kisveli çalışmalarını birkaç boyutta sürdürü
yor. Geçen yıl Fransa’nın ünlü dergisi Charlie 
Hebdo, 12 entelektüelin İslamcılığa uyarısını ya
yımladı. Bildiriyi, Salman Rüşdi, Ayan Hırsi Ali, 
Teslime Nesrin, Bernard Henri Levy gibi ünlü 
aydınlar imzaladı. Fransa’da sürgünde yaşayan 
Iranlı yazar Şahla Şefik, Fransız yazar Caroline 
Fourest, Kanada’da yaşayan Ugandalı mülteci 
yazar İrşad Menji, Danimarka’da sürgünde yaşa
yan Iranlı akademisyen Mehdi Muzafferi, İngil
tere’de yaşayan Iranlı yazar Meryem Namazi, 
Fransız siyaset bilimci Antoine Sfeir, Pakistan 
asıllı Amerikalı akademisyen Ibn Warrak ve 
Charlie Hebdo’nun Yayın Yönetmeni Philippe 
Val’in imzaları yer aldı. Bildiride şunlar denildi: 

“Faşizm, Nazizm ve Stalinizm’in üstesinden 
geldikten sonra dünya şimdi yeni bir küresel teh
ditle yüzleşiyor: İslamcılık... Biz, yazarlar, gaze
teciler, entelektüeller, dini totalitarizme karşı 
direniş çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda 
herkesin özgürlüğe, eşit fırsatlara ve laik değer
lere sahip olmasını istiyoruz -Bu tanık olduğu
muz, bir medeniyetler çatışması veya Doğu ile 
Batı arasında bir husumet değil, demokratlarla 
teokrasi yanlıları (din temelli bir yönetimi ter
cih edenler) arasında gerçekleşen küresel bir 
mücadeledir. ”

Adı geçen yazarların çoğunun geçtiğimiz 
günlerde Amerika’da düzenlenen ağırlık konu
sunu sekülerlik merkezli okumaların yer aldığı 
tartışmalara katılanlar arasında olduğu hatırlan
dığında Salman Rushdie özelinde edebiyat ve si
yasetin iç içe geçtiğini hatta yaşamsal uzamın bir

alt uzamı olan yazınsal uzamı belirlediğini ve 
edebiliğin kurucu söylemini oluşturduğunu ra
hatlıkla söyleyebiliriz. Rushdie İslamcılık ile il
gili açıklamalarım hemen her söyleşide dile geti
rir:

“İslamcılık denilen şey İslam’ın kendinden çok 
farklı. Politik olarak bunun adı kökten dincilik, 
herkesin buna karşı büyük korkulan var. Bu dini 
bir akım değil, aksine belirli bir dini jargonu kul
lanan faşizan, politik bir akım. Bu Amerika’daki 
kökten dincilere benziyor, ancak bu ülkelerde ne
ler olduğunu dair Batı’da doğru bir bilincin var ol
mayışı, Batı’nın bu hareketin politik bir akım oldu
ğunu değerlendiremeyen bir eğilimde olmasına se
bep oluyor. Bu hareket daha çok insanların dini 
inançlarından kaynaklanan spontane bir patlayış 
olarak algılanıyor."

Bu tür yazarlar Avrupalı yada Amerikalı fun- 
demantalizmi görmezden gelerek batılı değerler 
ekseninde Müslümanların kendi dinlerini terk 
ederek Avrupalılığa entegre olmalarını öncelikle 
istemektedirler. Onun romanlarını okumaya gel
diğimizde daha temel konular açığa çıkacaktır. 
Onu değerlendirirken, Jahn Updike’in onu des
teklemek amacı ile dile getirdiği yaklaşımı hatır
lamamız gerekiyor. Updike “Bana göre Rushdie, 
sadece bir yazar değil” diyerek onun niçin küre
sel yazarlar listesine dahil olduğunu anlamamıza 
olanak tanır.(Updike, 2007:6) Küresel hegemon
yanın elitleri ile birlikte reform kavramı çerçeve
sinde Islam/cılar hakkında çeşitli ithamlarda bu
lunan bir yazarı sadece bir yazar olarak değerlen
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dirmek doğru bir yaklaşım olmaz. Bundan dola
yı sanatsal özerklik kisvesi etrafında sadece iç 
okumaya odaklanan post yapısalcı edebi okuma
lar Rushdie’nin bütüncül edebi kimliğini değer
lendirmek için yetersiz kalır. Oysa iç okumayı 
ihmal etmeksizin erteleyerek dış okumaya odak
lanmak onun düşünsel saiklerini anlaşılır kılmak 
bakımından sosyolojik okuma önemli açılımlar 
sunar. Dış okuma edebi yapıtları içlerinde bu ya
pıtlarla bunları üretenlerin ekonomik ve toplum
sal koşulları ile birlikte egemen bağlamı da hesa
ba katması bakından kültürel yapıtların bütünsel 
çerçevesini daha da anlamlandırma sürecinde ya
zınsal olanla siyasal olanın kesişme noktalarını 
ortaya serer.(Bourdieu, 2006;99)

Salman Rushdie’yi İndirgemek

Romanın doğasına ilişkin yapılan açıklamalarda 
bu türün kendinden önceki mit, masal, destan 
gibi anlatımlara nispetle “ahlaki kayıtsızlığı” 
üzerinde sıklıkla durulduğu görülür. Romanın 
bu kayıtsızlık halinin yanında romanın daima 
bir toplumsal tarihte vücut bulduğu ve bunun 
üzerinden onun sosyolojik okumasının müm
kün olduğu da ifade edildi. Tabi roman bu anla
tımını yaparken diğer sosyal bilimlerin olanakla
rında farklı bir dille gerçekleştirir. Ama bu fark
lı dil onu tümden yaşanan toplumsal gerçeklik
ten bağlantısız kılmaz. Aynı şekilde onu indirge
meci bir biçimde kendi özgü özelliklerini yadsı
yarak sanatın yapısal olanaklarını, oluştuğu for
mu görmezden gelmeyi gerektirmez. Sanatsal 
üretimin dili ile, meydana gelen eserin kendi ta- 
rihselliğindeki topluma dair bilgilerin gerçeklik
le sanatsal dil dolayımında bir ilişki kurduğunu 
söyleyebiliriz. Bazen öyle olur ki sanatsal dil de
nilen durum toplumsala dair kimi durumları, 
kimi beklentileri kimi ütopyaları daha iyi bir şe
kilde dile getirebilir. C.W. Mills’in dediği gibi, 
insanı ve toplumsal hayatı anlamak için kötü bir 
toplumsal analizin yazıp çizdiklerine okumaya 
oranla, iyi bir anlatıcının yazdıklarını okumak 
gerçekliğini kavramamıza daha yararlı olabil
mektedir.

Günümüz toplumsallığını analiz için olur 
olmaz her yerde kullanılan terör kavramım ve 
bunun belli bir dine yani İslam’a referansla kul-

lammı konusunu analiz eden ve çoğunlukla çu
vallayan anlatıcıların söylediklerini içeren hatta 
onların çoğu kere açıkça söyleyemediklerini, 
kendi tarihselliğinin kendi otobiyografisinin ışı
ğında açıklayarak yeni bir din inşası için beklen
tilerini de içerecek biçimde anlatımlarda bulu
nan yazarlardan en önemlisi Salman Rush
die’dir. Burada bir önemli nokta var Rushdie açı
sından: O Şeytan Ayetleri tartışmasından bu ya
na daha liberal bir tutumla kanaatlerini ifade 
eder hale geldi. Onun bu eserinde yer alan söy
lemsel çerçevesinin rahatlıkla kara olduğunu 
söyleyebilirken bu günlerde onun ideolojik bi
çimlenmesini yeni yetme teologlarla neredeyse 
çakışmaktadır. 11 Eylül’den sonra sistemin ege
men ideolojisinin kavranması, anlaşılması iyice 
bulanıklaştı. Sanatçılarda bu bulanıklık orta
mında hoşgörülü, barışçı bir dil geliştirerek ide
al duruma ulaşmanın sahih yolunu keşfetmeye 
çabaladılar. Bu çabalamada sistemin mistifikas- 
yon süreci ile el ele yürüdü çoğu zaman. İşte 
böylesi bir ortamda tarihsel-sosyolojik eğilimli 
roman eleştirisi olarak anılan ve daha çok içeri
ğin eleştirisine odaklanarak logosun/anlamm 
varlığını önkoşul alan yaklaşımla Salman Rush
die’nin metinsel ortamda dile getirdiklerinin 
egemen dünya sistemi ile çakışma hallerine 
odaklanılması gerekmektedir. Onun bugünün 
dünyasında yer alan bütünsel anlamını odağa al
dığımızda hep o şeytani iğvayı görürüz; reform 
beklentisi. Toplumsal dinamikleri doğru okuma 
yanılsaması, onun Soytarı Şalimar romanında 
da tarihsel gerçeği çağın “tipik kavramı” ile do
natılmış bir vaziyette karşımıza çıkar. Rush
die’nin Bin bir gece masallarından beslenen fan
tastik kurgusal yaklaşımları olduğu bilinir. Ama 
bu durum onun fantastik metinleri toplum
sal/ahlaksal öğelerle beslenen mimetik/yansıt- 
macı estetiğin geleneksel roman kurgusu çerçe
vesinde anlaşılmayacağı anlamına gelmez. Çün
kü Rushdie her zaman toplumsal-tarihsel-siyasal 
öğeyi kendisine ana eksen olarak aldı. Dolayısıy
la Rushdie’ye yönelik bu eleştiri toplumcu eleş
tirinin havasından esinlenerek New Criticism’in 
toplumsal-tarihsel öğeyle bütünleştirilerek yaşa
ma geçirilmesi ile biçimlenen bir eleştiridir.

Toplumsal-tarihsel odaklı okuma nesnesine 
yaklaşımında genel olarak edebiyat dışı yakla
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şımları kullandığı gerekçesiyle eleştirilir, içinde 
yaşadığımız zaman kesiti tüm anlam haritaları
nın, kuramların, aidiyet biçimlerinin geleneksel 
formların sorgulandığı bir zaman dilimi. Akıl, 
bütünsel anlam gibi kavramlarının kategorik 
açıklayıcılıklarım yitirdiklerini söylemekle bu
nunla birlikte bambaşka bir sanat eğiliminin 
doğduğu söylenmektedir. Yeni roman metinleri
nin de mesaj vermek, eğitmek, anlam üretmek 
gibi kaygılarının olmadığını belirtmek, yeni ro
manda metinlerin kurgusal bir oyun olduğu 
bundan dolayı sosyolojik düzen ve zaman düzle
minde anlamlandıramayacağım yinelemektedir. 
İşte Rushdie hem bu teknik özellikleri; amorf do
ku, parçalardan oluşan kolaj gibi unsurları hem 
de metni sosyolojik ölçütler çerçevesinde çö
zümlememize olanak tanımaktadır. Bu bakım
dan Rushdie teknik bir edebiyat eleştirisi bağla
mında değerlendirilemez. Onun yapıtlarına ve 
kendine mesafeli bir duruşla başlı başına bir ba
kış açısı geliştirebiliriz. Ona büyülü değerler ya
kıştıranlar, edebiyat ve edebiyatçının toplumsal 
profilini çıkarmayı hedefleyen çalışmalara dudak 
bükeceklerdir. Çünkü onlara göre Rushdie’ye dı
şardan yaklaşmak onun edebi kimliğini gölgeler, 
yaratıcı yazarlığını indirger. Oysa onun anlamını 
daha iyi ortaya çıkarabilmek için, yapıtlarına dı
şardan yaklaşan değiniler onun üretimini belli 
parametrelere indirgemenin bize kazandıracakla
rının önemsenmesi gereği üstünde dururlar. İn
dirgemek bazen kötüdür, araştırma yaptığınız 
nesnenizi ıskalamanıza sebep olabilir. Diğer yan
dan son derece insani bir olgudur indirgemek; 
çünkü sözcükler, formüller, metaforlar hep in
dirgeyerek bağlantılar kurarlar. Bir yazarı, bir ya
pıtı, bir söylemi belirli bir bağlama oturtma zo
runluluğu onun kimi özelliklerini görmezden 
gelmeyi gerektirir. “Anlam” ve “değer” açısından 
edebiyat yapıtlarını toplumsal bağlamlarında de
ğerlendirebilmek post-emperyal zamanlarda ede
biyatın hala siyasal bir semptom olarak çevirdiği 
dümenleri anlaşılır kılacaktır.

Salman Rushdie’nin Romanları

1947’de Bombay’da doğan Hint kökenli yazar 
‘Geceyarısı Çocukları’ adlı romanı ile 1981 Bo- 
oker ödülünü, James Tait ödülünü ve İngilizce

Konuşanlar Birliği ödülünü almıştır. Şeytan 
Ayetleri kitabının reklam gelirleriyle küresel ya
zarlardan bir olmuştur. Utanç romanı ile Fransız 
En İyi Yabancı Kitap ödülünü almıştır. Bu roman 
yayınlamşından yirmi iki yıl sonra Türkçe’ye 
çevrilmiştir. Bu romanın merkezini şiddetin kö
kenleri oluşturmaktadır. (Rushdie, 2000-2005) 
Utanç’ta klasik edebiyatta alışılageldiği üzere aile 
öyküsüyle ülkenin yazgısı birlikte yürüyor.

Rushdie romanlarında yaşananların analizi
ni yapar. Bunu yaparken Adorno’nun ifade etti
ği gibi “sanatta bilgi estetik olarak dolayımlanır" 
ilkesine sadık kalmaya çalışır Şeytan Ayetleri ki
tabında Anglo-sakson dünyada tutunmaya çalı
şan üçüncü dünyadan gelen bir göçmenin kültü
rel uyum problemi odağında kesin doğrulara 
ulaşmanın mümkün olamayacağını hemen her 
şeyde şüphe olacağını savunarak dünyadaki kül
türel problemlerin kesin doğrucu laiklerle İs
lamcıların çatışmasından kaynaklandığını öne 
sürmekteydi. (Kahveci; 1997, 28) Ama onun ba
tılı değerlerin, aydınlanmanın, laik değerlerin, 
liberalizmin, küresel kültürel market ideolojisi
nin doğrularına dair şüpheci bir anlayışla yak
laştığını söylemek imkansızdır. Aynı tartışma 
üslupları Rushdie’yi savunan Britanyalı elitler 
için de geçerlidir.(Asad; 2006, 43) Yani o da gü
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dümlü bir evrensellik ve hiyerarşik doğrular adı
na konuşmaktadır. (Rushdie, 2007, 83 vd) Siyasi 
romanı ısrarla savunan, kitapları birer küresel
leşme kılavuzunu andıran, Temmuz 2005’te 
Londra saldırılarının ardından “Islamda reform” 
çağrısı yapan Rushdie’nin 11 Eylül sonrasında 
yazdığı Soytarı Şalimar’m  baş karakteri bir terö
risttir. Kitabın baş karakteri ve genel oluşumu 
ile ilgili olarak şu açıklamaları yapar:

“Evet. Ama kitabın tohumu kafamda 20 yıl 
önce çimlenmeye başladı. 1987’de, Hindistan’ın 
bağımsızlığının 40’ıncı yılında, Britanya televiz
yonu benden ülkenin durumuna ilişkin bir bel
gesel istedi. Politikacılarla söyleşi yapmaktansa, 
gidip o yıl 40 yaşma basan insanlarla konuşmak, 
hayatlarının nasıl geçtiğini dinlemek istedim. 
40’mdaki gece yarısı çocuklarının filmini yap
maktı niyetim. Keşmir’in 1947’lilerini, “Soytarı 
Şalimar”da bahsettiğim gezici tiyatrocular ara
sında buldum. İsyanın başlamasına daha 1.5 yıl 
vardı, ama durum gergindi. Keşmirliler benimle 
gayet açık konuştularsa da kamera karşısında 
bunu yapmadılar. Filmde kullanamadık. Gerçek 
hikâyeleri kafama kazındı. O sırada, bir adamın 
katiliyle kızı arasındaki ilişkiyi anlatan bir roma
na çalışırken tıkandım. O romanı bırakıp 
ABD’de geçen “Öfke”yi yazdım. “Öfke”, talihin 
cilvesiyle 11 Eylül 2001’de piyasaya çıkınca, ya
rım kalan romana döndüm. “Ya katil, Keşmir’de 
tanıdığım kumpanya oyuncularından biriyse...” 
dedim ve kitap kendisini verdi bana.” Rand Cor- 
peration’da yapılan açıklamalar ile birebir örtü- 
şen ve 11 Eylül sonrasında Samuel P. Hungting- 
ton’un açıklamalarını doğrulayacak nitelikte ka
tegorik karşıtlıklar üreterek küresel kapitaliz
min mantığına uygun bir ılımlı İslam projesini 
doğup büyüdüğü coğrafyadan hareketle inşa 
edecek argümanları kullanır:

“Yaşadıklarım, romana yardımcıydı. Bir kere, 
terörizm konusunu yıllardır, çok kişisel bir dü
zeyde düşünmekteydim. Radikal İslam üzerine, 
İslam’ın başına gelenler üzerine düşünüyordum. 
Bence “Şalimar”m Keşmir’de geçen bölümünde 
en ilginç olan konu, bir tür İslam’ın diğer tür İs
lam’ı nasıl kovduğu... Keşmir İslam’ı, sufi İs
lam giderek daha Arap, cihatçı bir İslam ta
rafından itiliyor, boğuluyordu. O bölgenin ta
rihine yabancı bir durumdu bu. Ve sorumluluk

hiçbir yerde tek tarafın değil. İslam üzerinde 
baskı yapanın sorumluluğu gözden kaçmamalı. 
Kitapta, bu konuda çok adil olmaya çalıştım. So
run bir yanıyla cihatçılarsa, Hint güvenlik güçle
ri de diğer parçası..Yazarken, ailemi de düşün
düm. Annemin ailesi hepten Keşmirli. Babam, 
kökü Keşmir’e dayanan bir Delhi ailesinden.” 

Modernleşme kuramının sosyal şartlara 
odaklı determinist mantığını aşabilen bir bakış 
açısı geliştirir Rushdie ama başka bir determi
nizm adına yapar bunu. Şalimar tipini oldukça 
sempatik bir karakter olarak kurgular. Onu bu 
şekilde kurgulamasının temel nedeni olarak şu
nu ifade eder: “Var, ama şu soru hep sorulmalı: 
Neden bu adam terörist oldu da, arkadaşı olma
dı? Keşmir’de aynı acıyı çeken çok insan var. 
Birisi cihatçı olurken, yanmdakinin olmaması 
neden? Sadece siyasi ve sosyoekonomik koşulla
rı değil, kişilikleri de anlamak zorundayız.” 

Hindu kızı Boonyi ile Müslüman Şalimar’m 
aşkını anlatırken, farklılıkları aşan “Keşmirlilik 
ruhu bir yanılsama mı?” diye soran Rushdie 
mekan temelli bir kimlik kurgusunu liberal bir 
bakış açısı ile inşa etme amacındadır:

“Boonyi ile Şalimar birbirlerine âşık olunca, 
köyün bunu kabullenmesinin zorluğunu biliyorlar. 
Ama köylüler onlara sahip çıkıyor. Gerçek hayat
ta, 100 olaydan 99’unda, köylüler bu tepkiyi ver
mez. Benim derdim natüralistçe yazmak değil, bu 
olasılığı düşündürtmek. Garip görünenin mümkün 
olduğunu anlatmak.. Keşmir’de birlikte hayat var
dı. Keşmir İslam’ı biraz Hindulaşmıştı. Sufiler 
Hindu tanrılarınınkine benzer küçük türbeler ku
rarlardı yol kenarına. Bazen Müslümanlarla Hin- 
dular birbirlerinin türbelerinde adak adardı. Keş
mir’deki Brahminler, vejetaryen değildir mesela; 
Müslümanlar gibi ha bire et yerler. Hindu mutfağı, 
Müslüman mutfağı ayrıdır, ama birbirlerinin ye
meklerini de pişirirler. Keşmirliliği, rahiplere sal
dırı, yüz binlerce Hinduyu mülteci kamplarında 
yaşamaya zorlayan etnik temizlik yıktı. Bir de, 
gençlerdeki Islami radikalleşme ve tabii,.."

Edebiyatın bir gruba ait olamayacağını ifade 
eden Salma Rushdie kendi kimliğini edebi kisve 
ile örter. Ona göre “yazar, bir ideoloji adına ko
nuşmaz. Yazarın işi sadece “Ben bunu böyle görü
yorum” demektir. Bunu da tekil olarak yapar.” 
Ama bunu yaparken kimin tekilliğini kimin ba
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kış açısını koruyup kollar gibi konularda sus
kunluğun imkanlarını istihdam ederek kendisi
ni konuşmayı mümkün kılan çemberi oluşturur.

Salman Rushdie, “Soytarı Şalimar”da mini 
manifestolar sunuyor: “Şimdi her yer başka bir 
yerin parçasıydı... Hayatlarımız, hikâyelerimiz 
birbirimizinkine akıyordu; bizim, bireysel, ve ay
rışmış değillerdi artık... Dünya artık sakin değil
di.” Hem Şalimar’m dünyasını hem de Rush- 
die’nin hemen bütün romanlarını tarif eden söz
ler bunlar. Küresel bir fenomen haline geliş sü
reci ile ilgili olarak şu açıklamaları yapar: “Küre
selleşmenin romanım yazıyorum, ama öyle çık
madım yola. İlk kitaplarımdan “Geceyarısı Ço
cukları” ve “Utanç”, küreselleşmeyi daha az 
yansıtır. Gene de yansıtır, çünkü İngiltere’ye 
göçmen gitmiştim. Göçmenlik perspektifinin, 
ötekilik boyutunun hep farkındaydım. Bendeki 
esas değişim ise “Şeytan Ayetleri”nde oldu. Çün
kü o roman, göçmenlerin koşullan üzerine yaz
ma kararıyla yazıldı; dünya değiştirmenin ne de
mek olduğunu deşti. Bunun, birey ve toplum 
olarak bize ne yaptığını merak ettim. Baskılar 
ne? Değişen ne? Neyi muhafaza edip neden vaz
geçiyorsun? Birdenbire her şey sorgulanıyor. 
Birdenbire öteki oluyorsun. “Şeytan Ayetleri’’ni 
1980’lerin ortasında yazıyordum; Thatcher hü
kümeti zirvedeydi. Bugünkünden çok daha mu
hafazakâr bir ülkeydi İngiltere. O zamanlar 
Londra’daki göçmenler için hayat çok zordu. 
“Şeytan Ayetleri ”, bu büyük yeni dünya biçimi
ne her yönüyle bakma çabasından doğdu. “Şey
tan Ayetleri”nin ana fikri şu: Böyle yeni bir dün
ya karşına çıkınca, o güne dek doğruluğuna inan
dığın her şey sorgulanmaya başlar. Kitap da bunu 
yapmalı, her şeyi sorgulamalıydı. Bu, benim, fa rk 
lı dünyalar arasındaki yazarlığımın farkına var
maya başladığım kitaptı. Dünyalar arasındaki ha
reketin, dünya değiştirenleri ve değiştirmeyip ar
kada kalanları nasıl etkilediğini anlattım. O za
mandan beri, giderek artan biçimde anlamaya baş
ladım ki, hayatımın kazaları sayesinde, yazmak 
istediğim şeylere çok yakınım. Ama dünya da çok 
küçük... Dünyanın bu köşesinde hapşırıyorsun, 
perde bambaşka bir yerde kımıldıyor. Eskiden 
“birbirinden ayrıymış” gibi yaptığımız hayatları
mızı ayrı tutamıyoruz artık”.

Salman Rushdie, “Soytarı Şalimar” adlı kita-

bmda çağımızda bir arada yaşamaya çalışan fark
lı inançlar ve kültürlerin çatışmasını ele alarak 
terörizmin köklerine iniyor. Kitabın konusu 
1991 yılında Los Angeles’ta geçiyor. ABD’nin es
ki Hindistan büyükelçisi ve karşı-terör uzmanı 
Maximilian Ophuls, gayri meşru kızının kapısı
nın önünde, kendine “Soytarı Şalimar” diyen 
Keşmirli şoförü tarafından öldürülüyor. Roman 
Ophuls, katili ve kızı arasındaki gizemli bağlan
tıyı Keşmirli bir kadınla birleştiriyor. Romanın
da Hint destanlarının masalsı anlatımıyla Ba~ 
tı’nın anlatım tekniklerini bütünleştiren Rush
die, günümüzdeki çatışmaların toplumsal ve bi
reysel arka planım inceliyor. (Rushdie, 2007) 

Kimlikleri ayırmama, birini seçmeme hakkı 
üzerin aidiyetsizliğin mekansal ve kimliksel olu
şum süreçleri üzerinde duran Rushdie kimlik 
sahibi olmayı melezlikten ziyade saf haliyle her
hangi bir kimliğe bağlanmayı tahakküm olarak 
algılarken yerellik temelli kimliksel oluşumları 
daha sahih kabul eder: “Herhangi bir kimliğin ta
hakkümüne karşıyım. Saf kimliklere inanmıyo
rum. Bombaylılık, İstanbulluluk gibi coğrafi kim
likler kendi içinde çoğulluğu ve kısmiliği daha iyi 
ifade ettiğinden, ırk, din, milliyet bazlı kimlikler
den daha anlamlı.(...)Bende aidiyet hissi ülkelere 
karşı değil, şehirlere karşı. Bombay, ki asla 
“Mumbai” demem, Hindistan’ın geri kalanı değil. 
Londra, İngiltere’nin gerisinden farklı. New York, 
Amerika’nın başka yerlerine benzemez. Her büyük 
metropolü içinde bulunduğu ülkeden ayıran bir şey 
var.” (Çongar, 2007) Onun kimliksel var oluşu
nun iki temel özelliği hemen dikkati çekmekte
dir. Onun hem romanlarında hem yaşamında 
kendim temsilinde göçmenlik teması merkezi 
öneme sahiptir. Göçmenlik tarihi bir temelden 
yoksun bir biçimde bütün insanoğlunun varlık- 
bilimsel bir koşulu olarak sunulmaktadır. İkinci 
versiyonda ise aidiyetler fazlalığı olarak kodla
nır. Hiçbir yere ait olmamak fakat pek çok yere 
ait olmak şeklinde özetleyebileceğimiz bu bakış 
açısı hem modernizmin edebi geleneğinden hem 
de post yapısalcı edebi imgelemin nüanslar dizi
sinin ideolojik inşasından beslenir. Onun imge
lem dünyasında herhangi bir direniş temsili ola
naksızdır. Bütün direniş biçimleri şiddet ve yoz
laşmaya meyyaldir. Bunun yerine Anglo-sakson 
dünyaya göç ederken keşfettiği Hindu geleneği
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ile dünya kültürler süpermarketinden devşirdik
leri ile metropolitan hegemonyanın kurucu söy
leminin vaizliğine soyunmuştur. (Ahmad. 1995; 
164) 1960’lardan bu yana yükselişe geçen çağ
daş metropolitan felsefelerde ve edebi ideoloji
lerde ait olma düşüncesinin modası geçmiş sah
te bir bilinç olduğu vurgusu sıklıkla yapıldı. 
Rushdie gibi yazarlarda hem evrenselliğe hem 
de yerliliğe değgin ama evrensellik kulvarından 
hareketle İslam ve İslamcılık hakkında türlü 
açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Reformdan Söz Etmenin Siyasi Lügatçesi: 
Yeni Bir Kur’ân Algısı

Salman Rushdie, katlini emreden Ayetullah Hu- 
meyni’nin fetvasını yayınlamasının ardından 
köksüz bir yabancı olmadığını belirtme ihtiyacı 
duymuştur. Dünyanın savaş halindeki iki yarısı 
arsında barış yapmaya soyunmuştur. Bunu da 
şöyle açıklamaktadır: “Doğmakta olan laik Müs
lüman’ kavramını geliştirmek gereğini daima sa
vunduğumu hatırladım ki, ‘Laik Yahudi’ gibi, din 
bilimcilerinden ayrı durarak kültüre bağlılığı vur
gulamaktadır. Çağdaş Müslüman filozof Fuat Ze- 
keriya’nın Laiklik ya da İslamcılık’ kitabını oku
muştum. Onun İslam düşüncesini modernleştirme 
çabası bana cesaret vermişti. Salman, kendi ka
nıtlarını ‘Tartışma Salonu’nun dışında savuna
mazsın, eşiğini aşıp salona girmelisin ve o za
man Müslüman olmanın hümanistleşmiş, tarih
selleşmiş ve laik şeklini savunmak için savaş
maksın. ”( Rushdie 1997:113-114)Ardmdan İs
lam dinine ilişkin bildik önyargıları tekrarla
maktadır: “(...) Var olan İslam, yeryüzünde hiç
bir özgür toplum yaratmayı başaramamıştır. ”

Rushdie aynı yazısında homoseksüelliği has
talık olarak nitelemenin de yanlışlığını vurgular. 
Onun Soytarı Şalimar romanı da Şeytan Ayetle
ri gibi Hindistan odaklıdır. İkisinde de iki ana 
karakter üzerinden bir anlatım vardır.

Şeytan Ayetleri büyülü gerçeklik denen tür
de kendi Keşmir sosyetesinin aralarında yaşa
dıkları olaylarla ilgilidir. Buradan itibaren Ku- 
ran-ı Kerim’in korunmuşluğu ile ilgili tartışma
ları başlatan Rushdie bu sövgücü dilini zaman 
içinde tamamen teknik bir kavramsallaştırmaya 
dönüştürmüştür. Batı’nm liberal çevreleri hiç de 
birinci elden bir yazar olmadığı halde onu ku

caklamaya özen göstermektedir. Onun Hindis
tan dahil olmak üzere her yerde sorunu getirip 
laikliğe bağlaması, Uluslararası sömürü ilişkile
rini dışlayarak toplumlarm iç çatışmalarına 
odaklanması emperyalizmin işine geliyor. Is- 
lam/cı imajı hep mollalarla özdeşleştiriliyor. Bu 
da batıda oluşturulan anti İslam imaja katkı sağ
lıyor. Sorunların asıl kökenlerini sorgulamadığı 
için popüler bir yazar haline gelen yazar özellik
le 11 Eylül sonrasında kaleme aldığı yazıları ile 
reform beklentisinin yaygınlaştırmak için çok 
çaba harcamıştır. Görünürlüğün parlak başken
tine yapılan 11 Eylül saldırılarının sıcaklığında 
yazdığı yazıda bu saldırıdan sonra hayat tarzı 
mücadelesinin daha da belirgin bir hale geldiğini 
bu noktada seküler kitlenin küresel düzlemde 
varlığını mümkün kılacak bir beden dili oluştur
masının gerekliliği üzerinde durarak gündelik 
hayat tarzının savunulması gerekliliğini şöylece 
özetliyordu:

“Annan, artık kendimizi ne olduğumuza göre 
değil neyin karşısında olduğumuza göre tanımla
mamız gerektiğini söyledi. Ben bunu tersine çevir
mek istiyorum, çünkü neyin karşısında olduğumuz 
çok açık. Kamikaze teröristler yolcu uçaklarıyla 
Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a dalıp binler
ce insanı öldürüyor: Eh, buna elbette karşıyız. 
Ama neyin yanındayız? Neyi korumak adına ha
yatlarımızı tehlikeye atabiliriz? Yukarıdaki liste
deki her şeyin -mini etekler ve dans etmek de da
hil- uğruna ölmeye değer olduğu konusunda fikir  
birliğine varabilir miyiz? Köktendinci, bizim hiç
bir şeye inanmadığımıza inanır. Onun dünya görü
şüne göre onun kesin doğruları var, bizse zevkü se
fa  içinde kaybolmuş muhallebi çocuklarıyız. Onun 
yanlış olduğunu kanıtlamak için önce onun yanlış 
olduğunu bilmek gerekir. Neyin önemli olduğu ko
nusunda f ik ir  birliğine varmalıyız: Toplumsal 
alanlarda öpüşmek, domuz pastırması, tartışma, 
sıradışı moda, edebiyat, cömertlik, su, dünyanın 
kaynaklarının daha eşit bir dağılımı, sinema, mü
zik, fik ir  özgürlüğü, güzellik, aşk. Bizim silahları
mız bunlar olacak. Onları savaşarak değil seçtiği
miz şekilde yaşamaktan korkmayarak yenece
ğiz'' (Rushdie, 2001)

Batılı reformist lügatçeyi batıya tabiiyetin bir 
aracı olarak gören Rushdie İslam’ın daha batılı 
yorumlarının oluşturularak var olan İslam algı
ları arasında bir hiyerarşi oluşturmanın ve bu re
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formist söylemi besle
yerek güçlendirmenin 
batı karşıtı İslamcılık 
akımının kültürel da
yanaklarını ortadan 
kaldıracağı kanaatinde
dir ve var olan bireysel 
asimilasyon durumları
nın kitleleştirilmesini 
içeren özgül bir ideolo
jik  düzenlemenin oluş
turacağı kültürel bir se
naryonun peşindedir.
“Eğer terörizm bozgu
na uğratılacaksa, İs
lam dünyasının, mo
dernlik üzerine kurulu 
olan ve o olmaksızın 
ülkelerin özgür olması
nın düşten ibaret kala
cağı laik re  insancıl 
prensipleri dikkate al
ması gerekiyor.” ( Rush
die, 2001b) Burada 
Rushdie İslam’ın mo- 
derniteyle uzlaşması 
söz konusu olacaksa 
bunun laik yapılarla 
mümkün olacağını ıs
rarla savunmaktadır.
Ayrıca hastalıklı İs
lam’ anlayışının orta
dan kaldırılması için 
içerdeki reformist ses
lerin cesaretlendirilme
si gerektiğini de vurgu
layarak bu cesaretlen
dirmenin de sosyalist 
ideoloji içinde cesaret
lendirilen Avrupa solu 
gibi uzlaşmacı bir te
lakkiyi doğuracağı beklentisi içindedir. Onun 
bu görüşlerini belki de en çarpıcı bir şekilde açı
layan ve reform beklentisinin sınırlarının neleri 
içerdiğini anlamamızı sağlaması noktasında 
önemli ip uçları sunan İslam’da Reform Lazım 
başlıklı yazısıdır. Bilhassa İslam’ın temel kayna
ğına ilişkin hezeyanlarının Şeytan Ayetleri tartış
masından bu yana üslup dışında değişmediğini

ortaya koymaktadır. 
Ama değişen bir durum 
varsa, ki var, İslam dü
şüncesi çerçevesinde ça
lışmalarda bulunan ve 
teolojik görüşleri el üs
tünde tutulan çoğu İs
lam teologunun da ben
zer görüşleri sahiplene
rek tarihsellik, hitap gibi 
kavramlar etrafında 
Rushdie’nin beklenti 
içinde olduğu reform 
dairesinde tartışılıyor 
olmasıdır:

“Geleneksel İslam çok 
geniş hir alanı kapsıyor; 
bünyesinde milyonlarca 
hoşgörülü, uygar erkek 
ve kadını barındırdığı gi
bi, kadın haklarını kabul 
etmeyen, eşcinselliğin gü
nah olduğunu savunan, 
gerçek ifade özgürlüğüne 
hayat hakkı tanımayan, 
sürekli anti-Semitik f i 
kirler öne süren ve içinde 
yaşadığı Hıristiyan, Hin
du, inançsız veya Yahudi 
kültürleriyle birçok ba
kımdan sürtüşen unsur
ları da içeriyor. (...)  Ya
pılması gereken gelene
ğin ötesine geçmek, yani 
İslam’ın temel bağlamla
rını modem çağa uydura
cak bir reform hareketi; 
sadece cihatçı ideolojilere 
değil, gelenekçilerin köh
ne, boğucu öğretilerine de 
karşı koyacak, içeriye ta

ze hava dolması için pencereleri açacak bir Müslü
man reformu başlatmak. Hükümetlerin ve Müslü
man dünyadaki cemaat liderlerinin ağırlıklarını 
bu fikirden yana koyduklarını görmek hayırlı bir 
gelişme olacaktır; zira bu tür bir reform hareketi
nin yaratılması ve sürdürülmesi, her şeyden önce, 
sonuçları bir nesil sonra hissedilebilecek yeni bir 
eğitimsel devinim gerektirecek; yanı sıra bugünün

Rushdi: "Köktendinciye göre, 
biz zevkü sefa içinde kaybolmuş 
muhallebi çocuklarıy ız. Onun 
yanlış olduğunu kanıtlamak için 
önce onun yanlış olduğunu bil
mek gerekir. Neyin önemli oldu
ğu konusunda fikir birliğine var
malıyız: Toplumsal a lanlarda  
öpüşmek, domuz pastırm ası, 
tartışma, sıradışı moda, edebi
yat, cöm ertlik , su, dünyanın  
kaynaklarının daha eşit bir dağı
lımı, sinema, müzik, fikir özgür
lüğü, güzellik, aşk. Bizim silahla
rımız bunlar olacak."
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Müslüman düşüncesine musallat olan mutlak söy
lemleri ve dar dogmaları yerinden eden yeni bir bi
limsel yaklaşımı kaçınılmaz kılacak. Bu işe yeni 
başlayacaklar için, Müslümanların dinlerini, 
doğaüstü biçimde tarihin üzerinde değil, tarih 
içinde bir vaka olarak açıklayabildiklerini ka
nıtlama vakti geldi de geçiyor bile. (...) Bütün 
Müslümanlar için, kutsal kitaplarının nasıl bir 
derinlikle, ait olduğu yerin ve zamanın ürünü 
olduğunu, birçok bakımdan peygamberin şahsi 
deneyimlerini yansıttığını görmek heyecan verici 
olmalı. Fakat pek az Müslüman’ın dinsel kitabı 
üzerinde bu tarzda çalışmasına izin verildi. Kuran 
metninin Tanrı’nın mutlak sözü olduğu konu
sundaki ısrar, analitik, akademik söylemi im
kânsızlaştırdı. Tanrı yedinci asır Arabistanı’nın 
sosyoekonomik koşullarından hiç etkilenmiş ola
maz mıydı? Peygamber’in kişisel koşullarının Me- 
saj’ın üzerinde hiçbir etkisi olamaz mıydı? Gele
nekçilerin tarihi reddetmesi, tam da mutlakçı Isla- 
mi faşistlerin değirmenine su taşıyor, İslam’ı kendi 
demirden kesinlikleri ve değişmez mutlakiıkları 
içine hapsetmelerine imkân veriyor. Bununla bir
likte eğer Kuran tarihsel bir metin olarak görül
seydi, onu müteakip çağların yeni koşullarına gö
re yeniden yorumlamak meşru olacaktı. Yedinci 
asırda yapılan yasalar, nihayetinde 21. yüzyılın 
ihtiyaçlarına göre yorumlanabilirdi. İslam refor
mu işte bu noktadan başlamalı; bütün fikirlerin, 
kutsal olanların bile, değişen gerçekliklere uyar
lanması gerektiği kabul edilmeli”(Rushdie. 2005) 

İnsanın içinde yaşadığı kültürel/ siyasal çev
reden etkilenmeksizin edebi tarafsızlık esasına 
göre biçimlenen eserler ortaya koyması imkan
sızdır. Soru cevabın rehberidir işte burada. Yan
lış sorulmuş sorular insanı yanlış yerlere götü
rür. Bu açıdan son zamanlarda “İslam’da reform” 
söylemini yücelterek Kur’an hakkında söylenebi
lecek her söze yanlış kılavuzluk etme münase
betsizliğini gösteren isimlerden Salman Rush- 
die’nin İslam’a ilişkin sorgulayıcı yaklaşımlarının 
aşağılayıcı ve saldırgan boyutlarına ilaveten ge
rek ABD gerekse Avrupa merkezli gazetelerde, 
dergilerde, yazdıkları ve söyledikleri yeni bir din 
inşası projeleri ile örtüşmektedir. Paul Wolfo
witz Irak işgalinin birinci yıl dönümünde dile ge
tirdiği “Bir İslam reformuna ihtiyacımız var ve ben 
reform gerçek bir umut olduğuna inanıyorum” fik
ri ile bu tür projelerin siyasal merkezini anlaşılır

kılıyordu. New York Sun’da İslam’ın Modernize 
Edilmesini Teşvik Etmek’’ ismiyle makalesi ya
yımlanan Daniel Pipes’in “yakın savaşın hedefi 
militan İslam’ın çökertilmesi”, son hedef ise “İs
lam’ın modernize edilmesi olmalı” diye yazması 
Rushdie’nin hangi kültürel iklimde konuştuğu
nu anlaşılır kılmaktadır. Pipes nihai hedeflerinin 
ise ‘din inşası’ (religion building) olduğundan söz 
etmiştir. Pipes bu hedefin sadece Müslüman coğ
rafyadaki kitlelere yönelik olmadığını daha çok 
batıda yaşayan Müslümanlara yönelik olduğu
nun da ekleme zorunluluğunu hisseder.

Sürgün olmayı göçmenlik kimliği ile özdeş 
kılan Rushdie reform beklentisinin evrenselleş
mesi sürecine büyülü gerçekçilik akımından bes
lenen kurgu dünyasının paradoksal ve trajik 
dünyasının imkanları ve içi boş postmodernist 
kosmopolitanizmin aidiyetsizliği ile düşünsel ya
ratısını emperyalizmin tasarladığı siyasi vizyon 
perspektifinde işlevsel kılmaktadır. Yani “edebî 
ifadeler” ile “kültürel ve politik kimlikler” ara
sında “organik bir örtüşme” söz konusudur.
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KUTSAL, GELENEK VE ÇAĞDAŞLIK

ALPARSLAN AÇIKGENÇ

• nsanı bir organizma olarak ele aldığımızda 
görüyoruz ki her insan, hayatı boyunca be- 
beklik, çocukluk, gençlik ve olgunluk dev

releri gibi bazı beden! ve aklî aşamalardan geç
mektedir. Aklî gelişmesini tamamlamış olan 
kimse elbette ki ahlâk, bilim, din ve felsefe gibi 
soyut konuları daha iyi anlama imkânına sahip
tir. Bir tek şahısta oluşan aklî gelişmeyi her bir 
insanda izlemek mümkün olduğu gibi, bu insan
ların meydana getirdiği toplumlarm doğasına da 
izlemek mümkündür. 100 sene önceki insanlık 
düşüncesi ile 500 sene önceki insanlık düşünce
si arasında büyük bir gelişme farkı kendini açık
ça ortaya kor. Aradaki zaman farkı arttıkça geliş
me farkı da daha belirgin bir hal alır. 5000 sene 
ve 20.000 sene önceki insanlık aklî gelişim saf
halarını daha açık bir şekilde somut olarak orta
ya koyabilmek için şu misali göz önünde tuta
lım: İnsanlar aklî gelişme aşamalarını çok eski
den beri bildikleri için eğitim sistemlerini de bu 
kurala göre kurmuşlardır. 7 yaşındaki bir çocu
ğun üniversiteye gittiğini çok nadir olarak dâhi
ler hariç hiç bir yerde görmeyiz. Aklî gelişme ka
nununa uygun olarak bir kimse önce ilkokula 
sonra ortaokul ve liseye sonra da üniversiteye gi
der. İnsanlığı ve insanlığın fikrî gelişim tarihini 
de aynı şekilde bu benzetme ile tasvir edebiliriz. 
Eski çağlarda insanlar adeta insanlık tarihinin 
çocukluk devresini yaşamakta idiler. Düşünce
lerin ve tecrübelerin gelişmesi sayesinde zaman
la insanlık ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini 
aşarak üniversite eğitim düzeyine ulaştı. Üniver
site seviyesinden sonra da insanlığın aklî ve fik
rî gelişme aşamaları devam edip gidecektir.

Bu gelişim sürecinde dikkat edilmesi gereken 
bir sorun olsa da bu soruna-şimdilik pek girme
yelim. Sadece şöylece ifade ederek geçmekle ye
tinelim: Acaba insanlık tarihinde insan aklı böy
le evrimsel bir gelişim göstererek mi olgunlaş
mıştır; yoksa bizim gelişim dediğimiz şey, bilgi 
birikimi ile aklın çalışma malzemelerinin çoğal
masından mı ibarettir? Bu önemli bir soru olsa 
da üzerinde durmak istediğimiz konu bakımın
dan burada bizi pek ilgilendirmemektedir. Zira 
aynı soruyu eğitim sistemlerindeki aşamalı uy
gulamalar için de sorabiliriz. Bu arada asıl konu
muz şu sorudur: Bu gelişim, ister bir evrim ol
sun ister bir bilgi birikimi olsun, sosyal bir olgu 
olarak bize nasıl yansımaktadır?

Bu soruya verilebilecek muhtemel cevaplar
dan sadece ikisiyle özellikle günümüz sorunları 
açısından ilgilenmek istiyorum: İnsanlığın aklî 
gelişme tarihi, sosyal bir olgu olarak evvel emir
de gelenek olarak yansımaktadır. Topluma yan
sıyan olgulara bakıldığında en çok dikkati çeken 
onların zıtları gibi algılanan olgulardır; o halde, 
ikinci olarak, geleneğe karşı durma şeklinde 
gündeme geldiğinden, aklî gelişim sürecinde 
önemli bir toplumsal olgu olarak “çağdaşlık” 
yansımaktadır. Çağdaşçılık geleneğe ‘safça karşı 
durma’ demek değildir; aslında çağdaşçılıkta ge
leneğe karşıtlık aramak çok yanlış bir yaklaşım
dır, ancak kavramın sözlük anlamından da çıka
rılacağı gibi bu yaklaşımda geçmişten çok gele
ceğe bakan hazır zamana vurgu vardır. Bu vurgu 
elbette ki geleneğin özellikle geçmişe yönelik 
veçhesini tam bir hesaba çekilme sürecine sok
maktadır. Geleneğin hesaba çekilmesine karşı
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direnen gelenekçilik, tabii olarak çağdaşçılığı 
gelenek karşıtlığı olarak yansıtmaktadır.

Çağdaşçılığm hesaba çekmesi karşısında ge
riye dönüp tarihin kuytu köşelerinde kalmış 
muğlâklıklara sığınmak isteyen gelenekçilik, ge
leneği sadece bir özellik yardımıyla koruma altı
na almayı başarabilmiştir: kutsallık. Geçmişte 
geleneğin katmanları arasında yer alan İlahi Te
celliyi gelenekçilik, “kutsal” olarak- takdim et
meye çalışmış ve böylece geleneği çelik bir zırh 
arkasında koruma altına al
mıştır. Hâlbuki İlahi Tecelli
nin kutsal olarak takdimi, tam 
anlamıyla onun tahrifi demek
tir. Bunu anlamak için sadece 
en son İlahi Tecelli olan Mu
hammedi İslam’ın tarihini in
celemek yeterlidir. İslam tari
hine şu ilkeyi gözlük yaparak 
bakarsak çağdaşçılığm yakla
şımı bize berraklaşır: İlahi Te
cellilerin topluma yansıyan en 
önemli unsuru olan dinlerin 
ilk ortaya çıktıkları cevval dö
nemlere baktığımızda İlahi 
Tecellinin toplumdaki gelene
ği nasıl hesaba çektiğini görü
rüz. Cahili dönem olarak ad
landırılabilecek kadar yozlaşa- 
bilen geleneğin hamilerinin, 
bu hesaba çekilmeye karşı 
kendisini sığınıp koruyabile
ceği ancak kutsallık kalesi kal
mıştır. İşte bu dönemde “kut
sal”, İlahi Tecelliye karşı duran ve şirki bizzat 
temsil eden şerrin tecelli ettiği mekândır. Ya bir 
put veya insan nefsine hoş gelen bir nesne “kut
sal” olarak tanımlanıp “tevhid”e karşı konmuş
tur. Bu açıdan bütün semavi dinlerin tahrif dö
nemlerinde “kutsal” kavramının yaygınlaştığını 
ve dine karşı alternatif bir insanlık dini olarak 
ileri sürüldüğünü müşahede etmekteyiz.

Şimdi İslam’ın ilk beş yüzyılını ele alalım ve 
bu dönemde telif edilen eserleri inceleyelim: O 
dönemlerin Müslüman alimlerinin eserlerinde 
mi daha çok ‘kutsal’ kelimesi ile karşılaşırız, 
yoksa günümüzdeki Müslüman bilgi sahipleri
nin eserlerinde mi bu kelimeyi daha çok görü
rüz? İsterseniz Din-i İsevi’yi de ele alalım: tahrif 
olmadan önce bu İlahi Tecellide ‘kutsal’ kelime

si hiç kullanılmış mıydı; yoksa sonradan mı uy
duruldu ki, herkes hevâ ve hevesi yönünde bu 
dini istediği gibi kurgulayabilsin?

Berrak bir akıntıyı bulandırmak isterseniz 
onun içine belirsiz ve ondan olmayan şeyleri 
atarsınız. Berrak, cevval ve her türlü toplumsal 
yaraya çare olan İlahi Tecelliyi bulandırmanın 
en etkin yolu da ona karşı, belirgin olmayan ve 
her türlü yoruma açık olan bir kavram ileri sür
mektir: kutsal. İslam’da asla kutsal diye bir şey 

olmadığı halde bu kavrama 
yapılan vurgu zamanla kendi
ni dinin yerine koyacaktır. 
Mesela sorabiliriz: farz mı 
kutsaldır? Kur’an mı kutsal
dır? İslam bunlara ilahi de
mektedir, yani insanlığa reh
ber ve hidayet olan ilahi ke
lam. Peki, ne kutsaldır? Bu 
soruyu düşündüğümüzde 
gerçekten cevap vermek çok 
zordur; zira bu kutsal denilen 
şeylerin İslam’da ne açık ve 
berrak ne de belirgin ve şeffaf 
karşılıkları vardır. İlahi Kela
ma kutsal dendiğinde, artık 
ötede durması gereken, doku
nulmaz ve bizimle değil sade
ce “kutsal” ile ilgisi olan şey
ler anlaşılmaktadır. Bizim 
bunlara saygı duymamız ye
terlidir, başka bir şey yapma
mız gerekmez. Ölülerimiz 
kutsal mekânlara göç ettikle

rinden onlara kutsama niteliğinde gönderilmesi 
gereken “yüce şeyler”dir bunlar. Hâlbuki aynı 
değerler, İlahi Tecellinin berrak, şeffaf ve açık- 
seçik kavramları ile tavsif edildiğinde bize ilham 
bahşetmekte ve içerikleri itibariyle işlevlerinin 
ne olduğu anında zihnimize yansımaktadır.

“Bu Kur’an şerefli bir elçinin Allah’tan getirdiği 
kelamdır. O elçi, güçlüdür. Arşın sahibi olan Al
lah’ın yanında çok şereflidir. O, her yerde sözü din
lenen güvenilir bir elçidir. Arkadaşınız Muhammed, 
asla deli değildir. (O halde böyle uygunsuz isnatlar
dan sakının.) Yemin olsun ki Muhammed, o elçiyi 
apaçık ufukta gördü. O halde vahiy hususunda o 
yalan söylemez. Kur’an bir insan sözü de olamaz. O 
halde nereye gidiyorsunuz? O, âlemlere ancak bir 
hatırlatma ve uyarıdır.” (81/Tekvir, 19-27)

Bazı faaliyetlerin kurum
sallaşması için gelenek
lerinin kurulması esastır. 
Ancak bu, tesis edilen 
geleneğin kutsal ve do
kunulmaz algılanması 
anlamına gelmemelidir. 
Zira oluşan birikimler  
içerisinde gelenek, en 
azından bazı yönleri iti
bariyle sürekli sorgulan
malı ve cevval bir yapı 
içerisinde toplumsal bir 
güç olarak kendini idame 
ettirmelidir.
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“Ey Muhammedi De ki: Bu Kur’an, iman eden
lere bir rehber ve şifadır. İnanmayanların ise ku
laklarında bir ağırlık (kalplerinde hakikate karşı 
bir ilgisizlik) vardır. Onların gözleri Kur’an’a kar
şı kördür. Onlar tıpkı uzak bir yerden çağrılıp da 
duymayan kimseler gibidir.” (41/Fussilet, 44)

Dikkat edilirse “kutsal” diye bir tavsif burada 
görmemekteyiz. Demek ki çağdaşlığın en etkin 
imha silahı gibi algılanan bu kavram zamanla 
din yerine kaim edilerek geçmişteki din-i haki
kileri tahrif etmiştir. Çağdaşçılık bu yüzden kut
sala karşıdır. Din-i İsevi’deki bu tür gelişmeler 
neticesinde ortaya çıkan sosyal sorunlar bağla
mında Batı çağdaşçılığı aslında bu sâikle yola 
çıktığı halde maalesef sonradan hedefini şaşıra
rak kutsal ile işbirliğine girmiş ve din-i hakikiyi 
doğrudan hedef almaya başlamıştır. Hâlbuki 
kutsalın tarihini iyi kavramak gerekir ki Batı 
çağdaşçılığının içine düştüğü çıkmaza düşülme
sin. Dinler tarihi açısından bunu şöyle açıkla
mak mümkündür.

Tarihin bir kesitindeki her hangi bir toplum, 
kendi geleneği içerisinde sürünüp türlü toplum
sal hastalıklarla giderken İlahi irade o toplum
dan üstün vasıflı bir şahsiyeti seçerek onun vası
tasıyla Tecelli eder. Toplumsal yaralara çareler o 
şahıs vasıtasıyla sunulur ve toplum bu hastalık
larından kurtulunca belli bir refah düzeyini ya
kalar. Güçlü bir kültür ve yararlı bir gelenek 
oluşur. Ancak insanlar, İlahi Tecellideki güzel
liklere o kadar alışır ve ünsiyet peyda eder ki 
bunları terk etmek veya değiştirmek eğilimiyle 
insanlığın düşmanı olan kendi benliğindeki za
aflara yenik düşer. Dini tahrif etse ceremesi bü
yük; karşı dursa önündeki hakikati reddetmek 
zor. Ama dindeki bazı mutlak hakikatleri farklı 
yansıtarak bunlara kutsal demek o kadar da teh
likeli bir iş değildir. Böylece dine karşı bir alter
natif olarak geliştirilen kutsal kavramı yavaş ya
vaş bizzat dinin yerini almaya başlar. Böylece 
“kutsal kitap”, “kutsal inek”, “kutsal devlet”, 
“kutsal töre”, “kutsal vs” gibi anlayışlar türeme
ye başlar. Bu uydurma din alternatifi kavramlar 
birleşince yeni bir dünya görüşü ortaya çıkar ki 
bu bakış çerçevesi bizzat geleneği temsil etmek
tedir.

İlahi Tecellide bir berraklık ve şeffaflık oldu
ğu halde gelenekte ve kutsalda bu açıklık yok
tur. Zaten açık ve berrak olan bir şeyi alt etme
nin en etkin yolu, onun yerine çok büyük bir

hakikatmiş gibi berrak göstererek birtakım 
muğlâk kavramlar sunmaktır. Kutsalı, insanlığın 
ortak bir dini olarak açık bir şekilde takdim 
eden bir gelenekçi, kutsalın özellikle muğlâk ve 
kapalı kalmasını savunmaktadır. Zira ne kadar 
muğlâk olursa insanlar o kadar bu kavramı or
tak kabul edip herkes kendi bakış açısından is
tediği gibi yorumlayabilecektir. Böylece dinler 
arasındaki çatışma da ortadan kaldırılacak ve 
herkes kutsalı ortak bir din gibi algılayacaktır.1 
İşte bu çerçevede gelenek, kutsal ve çağdaşlık 
arasındaki ilginç ilgi kendini sergilemektedir. 
Çözüm bunların hepsinin topyekûn reddinde 
yatmamaktadır. Toptan reddetme yerine, bunla
rın dengeli ve uyum içerisinde anlaşılmaları an
cak günümüz sorunlarına çözüm getirebilir.

İlk önce gelenekle başlayacak olursak dene
bilir ki geleneği tesis edilmeyen bir olgu yok ol
maya mahkûmdur. Mesela bilim geleneği olma
yan bir yerde özgün ve üretken bilimsel faaliye
tin olması mümkün görülmemektedir. O halde 
bazı faaliyetlerin kurumsallaşması için gelenek
lerinin kurulması esastır. Ancak bu, tesis edilen 
geleneğin kutsal ve dokunulmaz algılanması an
lamına gelmemelidir. Zira oluşan birikimler içe
risinde gelenek, en azından bazı yönleri itibariy
le sürekli sorgulanmalı ve cevval bir yapı içeri
sinde toplumsal bir güç olarak kendini idame et
tirmelidir. Bu yaklaşımı çağdaşçılık temsil et
mektedir. Zira çağdaşçılık hiçbir şeye saygı duy
madan geleneğin topyekûn toplumdan kazın
ması anlamına gelmemektedir. Bu yapılanmada 
kutsalın bir yeri yoktur, ancak kutsal şayet say
gı duyulması ve işlevinin yerine getirilmesi gere
ken olarak algılanırsa gelenekte bu tür unsurlar 
vardır ve bunları çağdaşlık korumalıdır. Eğer 
bunları gelenek koruma altına almaya çalışırsa 
“kutsal”m dokunulmazlığı yeniden gündeme 
gelecek ve İlahi Tecellinin tahrifi söz konusu 
olacaktır. Ancak çağdaşçılık, İlahi Tecelliyi dik
kate alarak eleştirel yaklaşımı ile bunu yapmaya 
çalışırsa tam anlamıyla sağlıklı bir teceddüt orta
ya çıkacaktır.

Notlar:
1 Bk. Basarab Nicolescu. The M anifesto o f  Trans- 

disciplinarity, İngilizce’ye Fransızca’dan çev. Ka- 
ren-Claire Voss (Albany: State University of 
New York Press, 2002). Özellikle s. 125-128, 
“dinler üstü tavır ve K utsal...”.
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HURÂFE VE HAKİKAT

NECİP YOLCU

Ç ağımızın en büyük devrimlerinden birisi 
iletişim alanında yaşandı. Bilgi ve serma
ye onbeş dakikada bütün dünyayı dolaşı

yor. Bu gelişmenin artıları olduğu gibi eksileri 
de vardır. Eksileri artıya çevirmek insanın elin
dedir. Çünkü işin başında insan faktörü vardır. 
Dolayısıyla günümüzde internet kanalıyla her 
türlü bilgiye erişmek mümkün hale gelmiştir. 
Enformasyon çağının en önemli aygıtlarından 
birisi de televizyon ve gazetelerdir. Haber ve bil
gi taşımada önemli araçlardır bunlar. Elbette bu 
araçları kullanmak suretiyle insanımızın kalbini 
ve gönlünü aydınlatmak mümkün olduğu gibi, 
ahlâki alanda yozlaştırmaya katkıda bulunmak 
da mümkündür.

Arapça’da “usulsüzlük vusulsüzlüktür” şeklin
de bir söz vardır. Yöntem bilmeden bir amaca 
erişmek zordur. O halde insanlara herhangi bir 
konuyu anlatırken belli bir yöntem/usul çerçe
vesinde konuşup yazmak gerekir. Hele bu işi bi
lenlerin rasgele, hazırlıksız konuşmaları çok 
ayıp kaçmaktadır. Özellikle kamuoyuna bilgi ve 
haber akışını intikal ettirmede insanımızın akıl 
ve kalbiyle oynadığımızın farkında olmalıyız. 
Ağzımızdan çıkan sözün nereye varacağı iyi he
sap edilmelidir. Hani Türkçemizde güzel bir söz 
vardır: “Yarım hoca dinden, yarım doktor candan 
eder” diye. Belki doktorlar bir içtihat hatasıyla 
bir kişinin ölümüne sebebiyet verirler (keşke bu 
da olmasa) ama âlimler hatalı görüşleriyle asırla
ra varabilecek bir yanlışın sürmesine önayak 
olurlar. Onun için herkes bilmediği konularda 
ahkâm kesmemelidir. Sorumluluğumuzun bilin

cinde olmalıyız. Öyle ağzımıza her mikrofon 
uzatanın sorularını cevaplandırmak gibi bir lük
sümüzün olmaması gerekir. Meseleyi, şuraya ge
tirmek istiyorum. Geçenlerde ulusal bir televiz
yon kanalımızda ulemamız (gerçi bu ünvanı ka
bul etmezler de haydi akademisyenlerimiz diye
lim) bid’at ve hurâfeler üzerine tartışıyorlardı. 
Tartışma, tam bir sağırlar diyalogunu andırıyor
du. Kimin ne dediği belli değil, rasgele konuşu
luyordu. Mektep-medrese görmüş koca koca in
sanlar, konuşma üslubundan birbirlerine neza
ketle davranma üslubuna varıncaya kadar so
runlu bir görünüm arz ediyorlardı. Hâlbuki bu 
insanlar, bu çağın yol göstericileri idi.

Bu konuda yapılması gereken ne olmalıydı? 
Anlaşıldığı gibi konu: Dinde bid’at ve hurafe

ler. Konu gayet açık. Önce, bid’at ve hurafe neye 
denir? Halkımızı bilgilendirmek için bu kavram
ları bir tanımlamak gerekir. Eğer eksik tanımlar 
olursa, saygı sınırlarını aşmadan, nezaketle ta
nımlar ikmal edilir. İkincisi, bid’at ve hurafeler 
ne zaman ortaya çıkar? Ortaya çıkış sebepleri 
üzerinde detaylı bir şekilde durulur. Dinin insan 
hayatında ne kadar önemli bir müessese olduğu
na vurgu yapılır. Eğer insanımıza doğru bir şe
kilde din eğitimi ve öğretimi verilmezse, insanı
mız yaptığı işin meşrû olup olmadığını test et
mek için gerekçelendirme yoluna gider. Ya dini 
açıdan aydınlanır ya da hurafeler yoluyla yaptığı 
işi meşru göstermek için tabiri caizse yeşile bo
yar.

Diğer taraftan, başta gelenek olmak üzere, 
yabancı din ve kültürlerin etkisi üzerinde durul
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malıdır. Bunlar örneklerle açıklanabilir. İşin di
ni boyutundan siyasi boyutlarına da geçilebilir. 
Bizde bid’at ve hurafelerin sözkonusu edildiği 
yıllar, ülkemizde katı pozitivizmin ilerleme ide
olojisinin yoğun bir şekilde pompalandığı yıllar
dır. Ulemamız Batı’da esen Protestanlığın yansı
malarıyla birlikte, -buna Aydınlanma düşüncesi
nin etkilerini de ekleyebiliriz- din terakkiye ma
ni midir, değil midir? tartışmalarını yapıyordu. 
İslam dünyasında aydınlanmanın yaşanması için 
tevekkül-kader, bid’at ve hurafe, ayrıca, dinde 
reform gibi konuları tartışıyordu. Elbette bu tar
tışmalar içeriden doğal olarak değil, dışarıdan ya 
doğrudan ya da dolaylı psikolojik olarak etkiler
le yaptırılıyordu. Bu televizyonda yapılan açık 
oturumda bir konuşmacı aslında işin bu yönüne 
dikkatleri çekmek istiyordu. Ama o konuya 
damdan düşer gibi girdiği için diğer konuşmacı
ların hışırtıma uğruyordu. Onun, “onların hura
fesi, bizim hakikatimizdir” görüşü büyük anlam
lar ifade ediyordu. Bunu nasıl örneklendirebile- 
cektik? Örneğin, Abdullah Cevdet’in çıkardığı 
“İçtihat” dergisinin önemli yazarlarından birisi 
Kıhçzâde Hakkı Bey’di. Onun bir kitabı: “İtikadı 
Bâtılaya llan-ı Harb” adını taşır. Bu kitabın adın
dan yola çıkarak çevremizdeki insanlara acaba 
bu kitapta nelerden bahsediliyor diye sorsak, 
eminim ki çoğunun cevabı halk inançları dediği
miz hurafe ve bidatlerden bahsettiğini söyleye
ceklerdir. Hâlbuki durum tam tersinedir. Adam 
dinde reform yapılmasından bahsediyor. Ab- 
dest, gusül, namaz, oruç, tesettür, âhiret vb. gibi 
hem itikadi ve hem de ibadetle ilgili meselelerde 
reform yapılmasını savunuyor. Kılıcını Hakk’a 
çeviren bu adam, reform sözcüğüyle tasfiyeyi 
birbirine karıştırıyor. Hani rahmetli E rol Gün
gör’ü n, İslam’ın Bugünkü Meseleleri adını taşıyan 
çok güzel bir eseri var. Bilindiği gibi Güngör Ho
ca, Sezai Karakoç’tan çok etkilenmiştir. Onun 
rahle-i tedrisinden de çokça istifade etmiştir. Bu 
eseri de Karakoç’un İslam’ın Dirilişi adlı eserinin 
bir şerhi gibidir. İşte bu eserinde Erol Hoca, 
‘bizde reform yapmak isteyenler, hep caminin 
dışındaki insanlar olmuştur. Caminin dışından 
caminin içindeki insanlara akıl vermeye ve yön
lendirmeye çalışıyorlar,’ diyor. ‘Bunlar caminin 
içindeki insanları yönlendirmek istemişlerdir. 
Bu sebeple sağduyulu halkımız reform kelimesi-

Kılıçzâde Hakkı Bey'in bir kitabı: 
"İtikadı Bâtılaya İlan-ı Harb" adını 
taşır. Bu kitabın adından yola çıka
rak çevremizdeki insanlara acaba 
bu kitapta nelerden bahsediliyor di
ye sorsak, eminim ki çoğunun ceva
bı halk inançları dediğimiz hurafe  
ve bidatlerden bahsettiğini söyle
yeceklerdir. Hâlbuki durum tam te r 
sinedir. Adam dinde reform yapıl
masından bahsediyor. Abdest, gu
sül, namaz, oruç, tesettür, âhiret 
vb. gibi hem itikadi ve hem de iba
detle ilgili meselelerde reform ya
pılmasını savunuyor. Kılıcını Hakk'a 
çeviren bu adam, reform sözcüğüy
le tasfiyeyi birbirine karıştırıyor.

ni duyduğu zaman hiç sevmez ve reformcuları 
içimizde Batı’nm ajanları şeklinde tasavvur et
miştir’, c'iyor. Dolayısıyla Cündioğlu’nun dediği 
gibi, onların hurafesi, yerine göre bizim hakika
timizdir. İşte bu konulara açıklık getirilebilir. 
Sonra da bid’at ve hurafelerin önüne nasıl geçi
lir? sorusuna cevap aranmalıdır. Bu konuda el
bette herkese düşen görevler vardır. Bu mesele
lere parmak basılır. Öyle ekranlara çıkıp kavga 
ederek meselelere çözümler getirmek İslam! bir 
üslup değildir. İhtilaflı görüşler değil, ittifak ar- 
zeden görüşler halkımıza sunulmalıdır. Bizim 
geleneğimizde bunun muhteşem örnekleri var
dır. Örneğin, İmam-ı Gazali’nin bu konularla il
gili yazmış olduğu eserinin adı: llcâmu’l-Avâm 
an ‘Ilm-i Kelâm. Türkçesi, kelamı tartışmalardan 
halkın korunması demektir. O halde biz ente
lektüel tartışmalarımızı erbabı arasında yapalım, 
ihtilaflı konuları televizyon ekranlarında değil. 
Bizim farkımız ve yayın çizgimiz farklı oluşumu
zu belgelemelidir. Amaç, sözlerimizle horoz dö
vüşü yaptırmak değil, halkımızı doğru bir şekil
de bilgilendirmek olmalıdır.
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DÖRTDÖRTLÜK...

HAŞAN DÜNDAR

BİR...

Derinden derine bir ses geliyordu. Bir ezan 
sesi... sanki batılı bir ülkede yaşıyordu da bu ka
dar çarpıcıydı ezan sesi. Gerçekten ne kadar de
rinden geliyordu ve ne kadar da çarpıcıydı, önce 
rüya görüyor sandı fakat hayır uyanıktı ve bu bir 
sabah ezanıydı... aman Allahım ne kadar uzak
tı... ne kadar uzaklaşmıştı. Ezan hem de sabah 
ezanı... seherler., cami... cemaat. Heyhat, uzun 
zaman olmuştu namaz kılmayalı hele sabah na
mazı hiç... Bazen eski İslamcı arkadaşlarıyla kar
şılaşınca zorda kalıyordu, hatta bazen Cuma na
mazlarına gitmek mecburiyetinde de kalıyordu. 
Ama nafile, böyleydi işte beynamaz eski İslam
cı...

Merak ediyorsun değil mi? Kim bu? Yok ya... 
öyle bir şey yok... ben de inanmıyordum senin 
gibi... ama lütfen sağma bak... Göremedin mi? 
Soluna bak istersen... yine mi göremedin?..

Pes yani ...

İKİ...

Elini kaldırdı, iki kulağı hizasına getirdi. Al- 
lahu Ekber dedi, ellerini bağlamak üzere iken 
niyet etmediğini hatırladı. Estağfurullah çekti... 
yine Allahu Ekber diyecek iken bu defa kameti 
hatırladı. Elleri havada en kısasından kâmet ge
tirdi. Niyetlendi, tekrar Allahu Ekber dedi. Zih
ninde dalgınlığını sorguladı. Öfff... yahu bu ka
dar işin arasında kâmet ne yapsın, niyet ne yap
sın, şükür kıbleye dönüyoruz. Sonra gözü krava

tına takıldı, rükûa gidince sarkmasından hoşlan
mıyordu. Kravatın ucunu gömleğinin arasından 
içeri soktu. Sonra da Sübhaneke’ye başladı... acı 
acı gülümsedi... sünnetsiz namaz. Evet artık 
sünnet kılmıyordu. Hoş da oluyordu hani. Beş 
dakikada Beşiktaş. Tespih, dua derken, neyse... 
hemen elini yüzüne sür tamam... Dudakları kı
mıldıyordu, bütün bu hareketleri yaparken ama 
kendi de ne dediğini bilmiyordu... bilse bilse 
standart şeyler. Ezberden manasız ve ruhsuz 
şeyler... Dua mıydı, neyse idare et. Sübhaneke 
bitmişti, besmeleyi çekti, Fatiha’ya başlayacaktı 
yine kafası sünnete takıldı. Çok bilmişlik başa 
bela diye iç geçirdi. Çok bilmek bizi daha hassas 
kılması gerekirken nasıl olur da bizi lakayt hale 
getirir diye düşündü. Nasıl mı? İşte sonuç... Yıl
lardır hiç sünnetleri kılmıyordu, tespih yoktu, 
dua yoktu... Cuma namazı mesaiye denk geldiği 
için cemaatle namaz hiç mi hiç yoktu. Evet sün
netsiz namazlar... Ben inanmamıştım... sen de 
inanmıyorsun değil mi!.. Abartıyorum zannedi
yorsun değil mi?... Öyleyse sağma bak... göre
medin mi?... Öyleyse soluna bak... yine mi göre
medin ?...

Pes yani...

ÜÇ...

El-hamdu li’llahi Rabbi’l-âlemin, er-Rah- 
mani’r-Rahun... açık olan televizyondan haber 
kulağına ilişti... Ne, dolar düşmüş mü, tüh be şu 
firmaya olan borcumu keşke ödeseydim. Maliki 
yevmi’d-Diiin... Iyyâke... onlar duymamıştır
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hemen göndereyim. Namazdasın be kardeşim, 
önce şu namazı bitir sonra halledersin, dedi ken
di kendine. İyyâke na’budü ve iyyâke nesta‘in: 
yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım 
dileriz. Ne günlerdi be diye iç geçirdi. O ayetle
ri kelime kelime öğrendikleri günler... esbabı 
nüzuller, tarihler, tefsirler, mealler... Namazlar
da bütün bunlarla birlikte azap ayetlerini azap
ça, müjde ayetlerini içi titreyerek müjde verirce
sine okumalar... Yalnız sana ibadet eder ve yal
nız senden yardım dileriz. Îhdina’s-Sırâte’l- 
Müstaktm... hangi doğru yol?.. Doğru Yol nere
de kaldı?... Haydi be kardeşim çabuk, birazdan 
toplantın var... Sırat’ellezîne en’amte aley
him... yaz da geçiyordu... Çoluk çocuğa da söz 
vermişti, bir türlü tatile götürememişti. Abi ne 
yapalım işler bir türlü bitmiyordu ki... para ney
se, yoksa da kredisi vardı. Yok yok, şu beş yıldız
lı otelde yer ayırtmalıyım dedi kendi kendine. 
Hanım kaplıcaya takılır, çocuklar da denize gi
rer, bense her ikisine. Yahu kardeşim namaz mı 
kılıyorsun yoksa tatil planı mı yapıyorsun! 
Ğayri’l-mağdûbi aleyhim... Yine eskilere gitti... 
Ne de araştırmışlardı değil mi? En’amte, mağ- 
dûbi, ve la’ddâliin... Bu üç vurgu, üç değişik 
yapı, üç tanım, üç tarif... En iyisini Risale-i Nur
da görmüşlerdi... Bediüzzaman’ı biz de okumalı
yız diye karar verdiklerini hatırladı... Sessizce 
amin dedi. Neye demişti ki? Neden amin?.. 
Amin hangi duaya?... Bu kadarı da fazla... ola
maz böyle şey. Bu saçmalıklara bir son vermek 
lazım... Böyle bir şey yok... Sen uyduruyorsun... 
Müslümanları töhmet altında bırakıyorsun...

Evet ben de senin gibi düşünüyordum. Ve 
düşünüyordun... yine göremedin değil 
mi?.. Sağma bak, soluna bak 
demeyeceğim göremiyorsun 
çünkü... müneccim de değil
sin... Gel sen de benim yaptı
ğım gibi yap. Git aynaya 
bak... Onu göreceksin... hem 
de net bir şekilde... Ama bir 
şartla; hani bazen cep telefo
nuna mesaj gelir, şunu şunu 
yapın diye; fakat ilaveten eğer 
yaptıysanız bu mesajı yok sa
yın diye... Aynada da göreme- 
diysen bu yazıyı yok say, eğer

gördüysen de gereğini yap... Fakat hani belki 
faydası olur diye her iki halde de üç arkadaşına 
okuması için lütfen ilet.

Dört diyecek gücüm yok, halim kalmadı. İn
şallah sen dört dörtlük bir namazın sahibisin- 
dir. Evet dört dörtlük bir namaz ... Ellezîne 
hüm fi salâtihim hâşiûn: Onlar ki, namazla
rında huşû içindedirler...

İnşallah sen dört dörtlük bir namazın sahibisindir. 
Evet dört dörtlük bir namaz ... Ellezîne hüm fî salâti
him hâşiûn: Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler...
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İNANÇ ve SEVGİ HUZURUN ADRESİDİR
NACİ CEPE

“M ü ’m irıler b irb irin i sevmedikçe 
gerçekten iman sahibi olamazlar”. 

H ad is -i Ş e rif

İnsan g ib i yaşam an ın  bereketi m i kaçtı ne? Yapay 

b ir  d ünya , yapay il iş k ile r ,  d u yg u su z  sanal 

i le t iş im le r , hayatın  ya şa n ılır  g e rç e k liğ in i buz g ib i 

e r it iy o r.

H ayatın  yaşam sa l özü inan ç  ve sevg i o lm as ına  

karşın , yaşa d ığ ım ız  s e v g is iz lik , hayatın  h iç  

d o k u n u lm a z  ve te rk  e d ile n  tarafı o ld u .

İnsanı hayata bağ layan  ve yaşatan cazibe 

sevg i d eğ il m i?  S evg is iz  b ir  d ü nya da  insan ne 

kadar ve nasıl yaşa ya b ilir?

H ayatın  c a n lılığ ı, d ir i l iğ i  ve can suyu  sevg i 

d u y g u s u d u r. Bu d uyg u ; o kya n u s  d a lga la rı kadar 

c o ş k u lu . . .  S am ye li kadar s ıcak  ve g ü v e n li. . .

S evg i; insanı k o rku la rda n , tuza k la rd an  ve 

a m an sız  d ü şm a n lık la rd a n  uzak laş tıran  b ir  d uygu  

g ü v e n liğ i ve b ir  d uygu  s ığ ına ğ ı g ib i k u c a k la y ıc ı.. .  

K o ru n a k lı ve bağ lay ıcı d e ğ il m i?

S evg i, ne zam ansız ne de m ekansızd ır.

S evg i, in s a n la r a ras ında  m esa fe le ri 

yak ın la ş tırır .

S evg i, her yerde  ve her 

zam anda va rd ır.

S evg i, yaşam a b ilin c in e  

e rm iş le r i le . . .

S evg i, o lm a d a n  m u ha bbe t 

o lu r  m u?

S evg i, o lm a d a n  hayat ya ş a n a b ilir

m i?

S evg i d u yg u su  yaşanm a dan  “ SEVGİ A H L A K I” 

da  o luşm az.

“ SEVGİ A H L A K I’’ in sa n ın  ve  in sa n lığ ın  soy lu  

e rde m i...

“ SEVGİ A H L A K I” s o ysu z lu k la ra  karşı b ir 

d ire n iş in  ra h m e tid ir .

S evg i, insanı hayata bağ la r ve hayata tu tu n u şu  

ö ğ re tir.

S e vg is iz  geçen b ir  ö m ü r kay ıp tır.

S e v g is iz lik  d o s tlu ğ u  ö ld ü rü r .

SEVGİ, KALP  m e d e n iye tid ir.

SEVGİ, hayatın  k e n d is id ir .

S evg i, vu s la t, hasre t ve h ic ra n d ır.

S evg i, sevm en in  co şku  d in a m iğ id ir .

S evg i, o lm ayan  yerde  hayat em ares i de yok tu r.

“ S evg i, ya ra d ılış ın , h ik m e t id ir . ”

SEVGİ, Ü M İT  ve KORKU İLE B İRLİKTEDİR .

M o d e rn  se kü le r d ün ya  g ö rü ş ü  ve yaşam  tarzı 

ü re ttiğ i te k n o -m e k a n ik  n im e tle r le  insanı ta tm in  

e d e m e m iş tir. İnsana  d a ir b it im s iz  is te k le ri sü re k li 

k ö rü k le m iş tir .  Bu neden le  de to p lu m la rd a  ta tm in 

s iz lik  has ta lığ ı g id e rek  e p id e m ik  vaka h a lin i 

a lm ış tır.

B e lirs iz lik , ge lecek e n d işe le r i ve ikba l 

ko rku su , m o de rn  se kü le r insanı sa rsm ış  o lu p  

s e v g is iz lik le  b ir lik te  b ir  in a n çs ız lık  ve n ih iliz m e  

d o ğ ru  akış ın ı h ız la nd ırm ak tad ır.

Y aşa d ığ ım ız  inanç  coğ ra fya s ın da , insanı, ha

yattan  kovan, a h la k i iz le r in i d u m u ra  uğra ta rak , se fil 

p rop a ga nd a  b o m b a rd ım a n la rın ın  ke s if şek ilde  

s ü rd ü rü lü y o r o lm as ı, insa n ım ız ın  heva ve heves 

g ib i o n to lo jik  n ö tr ye te n e k le rin i, b it im s iz  is tek le re  

y ö n le n d irm e  o pe rasyo n la rı so n u ç ta  b ir  s ü k u t-ü  

hayal ve hüsran  ile  s o n u ç la n m a s ın a  da neden 

o lm az  m ı?
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1940’ta Maraş’ta doğdu, ilk  ve orta öğrenim ini Maraş, 
Malatya, Tunceli gibi Güney ve Doğu şehirlerinde ta
mamladı. İ.Ü. Hukuk Fakültesini ve I.Ü. Gazetecilik Ens- 
titüsü’nü b itird i. Devlet Planlama Teşkllatı’nda uzman 
olarak çalıştı. B ir ara araştırma amacıyla ABD’nin çeşitli 
eyaletlerinde, 1970-1971'de iki yıl kadar kaldı. 1975 yı
lında Kültür Bakanlığı Bakanlık M üşavirliği görevine 
geldi. Aynı bakanlıkta b ir yıl da m üfettiş lik  yaptı. 
1978’de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir 
süre sonra tekrar döndü. 2006’da emekli oldu.

Özdenören Denize Açılan Kapı adlı eseriyle 1984 yı
lında Türkiye Yazarlar B irliğ i Yılın Hikayecisi Ödülü’ne 
layık görülm üştür, iki Dünya adlı deneme kitabı da 
1978’de Türkiye M illi Kültür Vakfı tarafından fik ir  dalın
da Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştır." Çok Sesli Bir Ölüm 
ve Çözülme adlı hikayeleri ayrıca TV film i yapılmış, bun
lardan Çok Sesli B ir Ölüm, Uluslararası 1977 Altın Prag 
TV Film leri Festivali’nde Jüri Özel Ödülü aldı. Bu ödül 
de, TRT Televizyonu’nun ilk  ödülierindendir.

Eserleri:
Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Kafa 

Karıştıran Kelim eler, Müslüm anca Yaşamak, 
Yaşadığımız Günler, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, 
Ç arpılm ışlar, Çözülm e, Çok Sesli B ir Ö lüm, Gül 
Yetiştiren Adam , Hastalar ve Işıklar, Yeni Dünya 
Düzeninin Sefaleti, Ruhun Malzemeleri, Ben ve Hayat ve 
Ölüm, Yeniden inanmak, Denize Açılan Kapı, Red 
Yazıları, Acemi Yolcu, ipin Ucu, Çapraz ilişk iler, Kent 
ilişk ileri, Yüzler, iki Dünya, Kuyu, Köpekçe Düşünceler, 
Hışırtı, Ansızın Yola Çıkmak, Eşikte Duran insan, Yazı, 
İmge ve Gerçeklik, Aşkın Diyalektiği, Toz, Düşünsel 
Duruş.

A B D U L L A H  Y IL D IZ

• stanbul’un gıdım gıdım ilerleyen usanç verici trafi
ğinde bir saat boyu oflayıp pufladıktan sonra, rande-
vu saatine yetişmek için ortalama 150 kilometre hız

la İzmit-Adapazarı istikametine doğru yol alıyoruz. Ka
dim dostum Abdülvahap Yaman bu stresli yolculukta 
beni yalnız bırakmıyor, sağolsun. Adapazarı’na yaklaş
tıkça heyecanım artıyor. Zira, dört günlük bir program 
için Adapazarı’nda bulunan Rasim Özdenören ağabeyle 
ilk kez rü-be-rü görüşeceğiz. Daha önce yazılarından ta
nıdığım, telefonla birkaç kez görüştüğüm, masamın bir 
köşesine üstüste istiflediğim kitaplarını günlerdir karış
tırıp durduğum, yazarlıkta yarım asrı devirmiş bu müs
tesna düşünürle neler konuşmalıyım? Yapacağımız 
programla ilgili meramımı nasıl ve hangi cümlelerle an
latmalıyım? Sohbet için nasıl bir yol haritası önermeli
yim?

Kendisini meraklı gözlerle beklediğim benzin istas
yonunda, Adapazarılı kardeşlerimizin adeta bir devir- 
teslim töreni yaparcasına bize emanet ettikleri orta boy
lu “dev adam”m özden, sıcak ve babacan tavırları beni 
rahatlatıyor. Üç gündür, neredeyse hiç durmaksızın ko
nuşan Rasim ağabeyle arabanın arka koltuğunda samimi 
bir muhabbete dalıyoruz... Bir de bakıyorum ki, kendisi
ne yönelteceğim sorular da, sohbetin yol haritası da çı- 
kıvermiş...

Malumunuz, AKV konferans salonunda her ayın ilk 
Cumartesi gerçekleştirdiğimiz “geçmişten geleceğe” 
sohbetlerimizde üstatlarımızın hem hayat hikayelerini, 
hem ilginç ve ibretamiz hatıralarını, hem de engin tecrü
be ve gözlemlerini, düşüncelerini bugüne taşımaya ve 
sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Karşımda bir öykü 
ve söz ustası olunca, bana sadece arada bir ona nefes al
dırmak kabilinden kısa soru ve açıklamalar düşüyor.
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Rasim Özdenören ağabeyle, ilk yazarlık ma
cerasından başlıyoruz sohbete.

İlk Öyküsü Henüz 16 Yaşında İken 
Varlık’ta Yayımlandı

Özdenören, lise yıllarında başlar öykü yazmaya. 
Lise-l’de henüz 16 yaşında iken(1956) yazdığı 
öykü, zamanın en muteber edebiyat dergisi Var- 
lık’ta yayımlanır: 1 Ocak 1957. Bu olayla bir an
da Maraş’taki eğitim camiasının ve edebiyat çev
resinin gözdesi haline gelen Özdenören, kendi 
deyimi ile, bir anlamda “yazarlık pasaportu”nu 
eline alır. Zira o yıllarda Varlık’ta şiiri yayımla
nan şair, öyküsü yayımlanan öykücü, denemesi 
yayımlanan denemecidir. Sonraki aylarda birkaç 
öykü ve denemesi daha yayımlanır. Daha önce, 
okuyup değerlendirmeleri için hocalarına verdi
ği öykülerin kıymeti bir anda anlaşılıverir.

1930’lu yıllardan beri çıkmakta olan, 1950’li 
yıllarda da yayınını dolu dizgin devam ettiren 
Varlık, Kemalist bir dergidir. Rasim Özdenö
ren, 15-16 yaşlarında olduğu o yıllarda belli bir 
ideolojik çizgisinin olmadığını, zira cumhuriyet 
mektebinde okuduğunu, “Bugün 23 Nisan / Ne
şe doluyor insan. Kamutay bugün doğdu / Ve 
Saltanatı boğdu” şiirleri ile büyüdüğünü hatırla
tarak, esprili bir anekdot aktarıyor: “Şimdi Ka- 
mutay’ın ne olduğtmu -Meclis’in öztürkçe karşı
lığı olarak kullanıldığını- çoğumuz bilir, ama 
ben ilkokul yıllarımda kamutayın manasını bil

mediğimden, o şiiri şöyle okuyordum: ‘Bugün 
kambur tay doğdu / Ve sansar atı boğdu.’ Abes 
bir şey olduğunu çıkarsıyordum, ama neydi o, 
çözemiyordum. 10 Kasım’larda yeri-göğü inle
ten ‘canavar düdüğü’ yani siren eşliğinde yaptı
ğımız saygı duruşlarını hatırlıyorum. Ki bu si
renler 2.Dünya Savaşı yıllarında kullanılmış ama 
kaldırılmamış, sonra da bu iş için ve Ramazan
larda da iftarı haber vermek için kullanılmış. Bi
ze bu törenlerde ‘ağlayabilenler ağlasın, ağlaya
mayanlar da tükürükle gözlerini ıslatsın’ denir
di...”

Böyle bir ortamda yetiştiği için, lise yılların
da “Komünizm kötüdür, Kemalizm iyidir” diyen 
Varlık dergisinin kendisine çok sevimli geldiği
ni ve merakla okuduğunu, dolayısıyla da yazdı
ğı öyküyü oraya gönderdiğini belirtiyor Rasim 
ağabey.

Yazılarının Varlık’ta yayımlandığı günlere 
dair de ilginç anıları var: Lise bitirme sınavında, 
onun Varlık’ta yazılarının çıktığından haberi ol
mayan tarih öğretmeni kendisini mümeyyiz öğ
retmenlerin huzurunda imtihan etmek ister ve 
soru sormaya başlarlar. Bunun üzerine mümey
yiz öğretmenlerden biri der ki, ‘hocam, ona soru 
sormaya ne gerek var; o Varlık’ta yazan adam, 
bırak da kendisiyle biraz sohbet edelim’. Yine bir 
keresinde, bir başka edebiyat öğretmeni Handan 
Hanım, sınıfta kendisine zamanın meşhur yazar
larından bazılarının (Sait Faik, Haldun Taner 
vs.) ismini zikrederek onlar hakkında ne düşün

Abdullah Yıldız
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düğünü sorar. Rasim abi kanaatlerini açıklama
ya başlar ama smıf pek oralı değildir ve hafif bir 
gürültü vardır. Hoca hiddetlenir: “Arkadaşlar, 
lütfen dinleyin! Rasim Özdenören konuşuyor!” 

Bu arada, ideolojik çizgisinin ne zaman ve 
hangi olayların etkisi ile şekillendiğini soruyo
rum ve buna ilişkin anılarını bizimle paylaşma
sını istirham ediyorum.

Varlık Dergisinin sahibi ve aynı zamanda 
başyazarı olan ve sıkı bir Kemalist olup her yazı
sında mutlaka Atatürk’ten söz eden Yaşar Nabi 
Nayır’m bir kitabının hayatında önemli bir dö
neme kapı araladığını belirterek başlıyor anlat
maya.

Yaşar Nabi’nin “Nereye Gidiyoruz” 
Kitabı Uyanışına Vesile Oldu

“Varlık dergisinde sürekli yazılarını okuduğum 
Yaşar Nabi’nin bir kitabını gördüm, Maraş’ta, ga
zete satan küçük bir kitapçı dükkanında. Nereye 
Gidiyoruz başlıklı bu kitabın altında onun imza
sını görünce hemen aldım. 1948’de basılan bu 
kitabı okurken, şu fikir dikkatimi çekti: ‘Musta
fa Kemal diktatördü ama iyi bir diktatördü; eğer 
diktatörlüğünü sürdürmek isteseydi anayasayı 
ilga ederdi; ama onun amacı demokrasi olduğu 
için anayasayı ibka etti yani yürürlükte bıraktı. 
Devrimleri de zorbaca değil ustaca yaptı.’ Tabi 
bu ifadeler, pek çok kafa karıştırıcı soruyu bera
berinde getirdi ve bu soruları zihnimin bir kena
rına kaydettim. Başka bir sayfada şöyle bir ibare
ye rastladım: ‘Bugün hâ lâ  bald ın  çıplak bir çöl 
bedevisinin arkasından  mı gideceğiz?’ Burada 
baldırı çıplak bedevi dediği -hâşâ- Peygamberi
miz. Bunu okuyunca sanki beynimden kaynar 
sular dökülmüş gibi oldu. Bir adam bunu nasıl 
söyleyebilirdi? Biz, annemizden, babamızdan, 
çevremizden Efendimizin adının salavatsız anıl
dığını duymadık. Böyle saygıyla andığımız biri
ne ‘baldırı çıplak çöl bedevisi’ nasıl denirdi? Ki
tabı gayri ihtiyari kapattım ve kelimenin tam 
manasıyla sersem tavuğa döndüm. Kendi kendi
me dedim ki, bunu söyleyen bir adamın mutla
ka çarpılmış olması lazım.”

Bu cümlelerle adeta dünyası altüst olan Ra
sim Özdenören, üç-beş gün sonra Varlık dergisi
nin yeni sayısını alır ve ilk sayfasında Yaşar Na
bi’nin yeni yazısını görür; ‘demek ki bu p... hâlâ 
çarpılmamış, helâk olmamış’ diye geçirir için

den. Peygamberimize hakaret eden birinin helâk 
olmaması da onu şaşırtır. Bir yandan Varlık der
gisini okumayı, ondan beslenmeyi sürdürürken 
bir yandan da kafasında soru yumaklan oluşma
ya devam eder...

Bir gün, kendi tabiriyle, gerçek anlamda bir 
şeytan fısıltısı işitir: ‘Bu adam Peygamberimiz 
hakkında böyle konuştuğuna ve çarpılmadığma 
göre, o zaman Peygamberimizin daveti ve bu
nun sıhhati üzerinde de düşünmek lazım.’ Öz
denören, sanki farklı bir mecraya doğru sürük
lenmektedir. O aralar bir bir devirdiği Batı kla
siklerinde Hıristiyan inancının yansımalarından 
ateist düşüncelere kadar hepsi ile muhatap ol
makta ve adeta sarsılmaktadır. Yine bir “şeytan 
dürtüklemesi” ile zihninde bir soru belirir ve 
birlikte yazı hayatına başladığı arkadaşına sorar: 
“Sen Allah’a inanıyor musun?” İçinden “evet” 
demesini beklerken, arkadaşı pat diye “hayır, 
inanmıyorum” demez mi? Zihni büsbütün ala
bora olur: ‘acaba gerçekten inanmak mı lazım 
yoksa inanmamak mı?’

Tam bir arayış içine giren Rasim Özdenö
ren, “bir yandan zihnimde bu suallere cevap 
ararken bir yandan da abdestimi ihmal etmiyo
rum, elhamdülillah” diye özetliyor o günlerini. 
Arkadaş çevresi arasında ateistlerin var olduğu
nu, hatta abdest aldığını görüp ‘sen hâlâ abdest 
mi alıyorsun’ diyenlerin bulunduğunu hatırlatı
yor. Bu arayış sürecinde, bir gün ikiz kardeşi 
Alaeddin Özdenören merhuma sorar; “Allah’la 
aran nasıl?” diye. Bereket versin, o “gayet iyi” 
der. Bu gönlünden geçen bir cevaptır; “demek ki 
inanmak lazım” diye düşünür...

Cahit Zarifoğlu ve Erdem Beyazıt’la Birlikte 
Arayış Yıllan

O yıllar, İslâm! dergilerin hayli nakıs olduğu dö
nemlerdir. Aynı okulda okuyan ve edebiyata 
meraklı olan Cahit Zarifoğlu merhum ve Er
dem Beyazıt gibi arkadaşlarıyla birlikte sık sık 
Özdenören’lerin kirada oturdukları eski bir ah
şap evde toplanmakta ve Varlık, Yedi Tepe, Ye
nilik, Seçilmiş Hikayeler, Arayış, Türk Dili, Türk 
Sanatı, Türk Düşüncesi, İstanbul, Hisar gibi dergi
leri okumaktadırlar. Bunların ortak paydaları 
ise, o günün literatürü ile Kemalist, bugünün li
teratürü ile, birkaçı hariç, Sol’dur. Zaten o yıl
lar, memur ve bürokrat sınıfın, öğretmenlerin
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çacıkları darmadağınıktır ve siz onları tek tek 
yerine koymaya çalışırsınız. Sezai abinin bu 
cümlesi ile bütün parçalar bir anda yerini bulu
verdi.”

“Mavera”da Kaynayan 
Ebû Zer’in Bereket Çorbası

Sezai Karakoç üstadla bu ilginç karşılaşması, 
hayatında kelimenin tam anlamıyla bir dönüm 
noktası olur Rasim Özdenören ağabeyin. “Biz 
Müslümanız” şiarıyla çalışmalarını sürdürür...

1967’de yaptığı, Ebû’l-A’lâ el-Mevdûdî’nin ls- 
lâmda Devlet Nizamı isimli kitabının İngiliz
ce’den Türkçe’ye çevirisi (Hilal Yayınları), Mev- 
dudi’den dilimize yapılan ilk çevirilerden biri
dir. Ûzdenören’in ilk öykü kitabı olan Hastalar 
ve Işıklar da bir yıl sonra yayımlanır. Ardından 
diğer öyküleri, denemeleri ve romanı gelir...

Aralık 1976’da Rasim Özdenören, dava arka
daşları Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Akif 
İnan, Alaeddin Özdenören, Nazif Gür doğan ve 
diğerleri ile birlikte Mavera dergisini çıkarmaya 
başlar. Dergi 1983’te İstanbul’a nakledilinceye 
kadar sorumluluk ve yük nerdeyse tümüyle Ra
sim Özdenören’in omuzlarmdadır, Cahit Zari
foğlu derginin teknik yönleriyle ilgilenmektedir; 
dergi İstanbul’a nakledildikten sonra yalnız yazı
larını gönderir, o da istenildiği takdirde...

Ankara’da Mavera’nm yayın hayatına başladı
ğı ilk zamanlarla ilgili bir çorba hikayesi hafıza
mın bir kenarında hep durmaktaydı. Dergi mace
rası ile birlikte bu çorbanın hikmetini de sordum 
Rasim abiye. Anlattıklarını birlikte dinleyelim:

“O günlerde Riyazü’s-Sâlihîn’de okuduğum 
bir hadis beni etkilemişti. Hadis şöyleydi: “Yâ 
Ebû Zer, çorba pişirdiğinde suyunu bol koy ki 
komşularınla paylaşasın.” Bu hadis bana çok 
anlamlı geldi, beni sarstı. Üzerinde durdukça 
mana katmanlarıyla karşılaşıyordum. Dedim ki, 
bunu Cahit’le paylaşayım. Rahmetliye böyle bir 
hadis okuduğumu söyledim. O, hadisi dinledik
ten sonra dedi ki, ‘Peki, biz neden çorba pişir
meyelim?’ Cevaben ‘ben çorbadan anlamam’ de
dim. ‘Sen merak etme’ dedi; ‘ben iyi çorba pişiri
rim, suyunu da bol koyarız, gelip-giden öğrenci
ler, memurlar, esnaf herkes içer; böylece çorba
yı herkesle paylaşmış oluruz’. Cahit rahmetli 
Ankara’da olduğu sürece, her gün öğle vaktinde 
bu çorbayı kaynatır ve gelen-giden içerdi. Bu ge

lenek yıllarca devam etti.”
Bu çorba geleneğini o zamanlardaki İhlasın, 

dayanışmanın, samimiyetin ve bereketin bir 
simgesi olarak okumamız gerektiğini söylüyor, 
şimdilerde İhlasın yitirildiğini, diğerlerinin de 
erozyona uğradığını, bereketin ise kavram ola
rak bile literatürümüzden kalktığını ifade ediyo
rum. Rasim Özdenören bu kanaatime katılırca- 
sma başını sallıyor ve bir güzel paylaşım gelene
ğini daha aktarıyor bize:

“O yıllarda günlük Yeni Devir gazetesi çıkıyor 
ve ben, Akif İnan, Alaeddin Özdenören orada ya
zıyoruz. Yazıları Mavera dergisinin yönetim evine 
bırakıyoruz, gazeteden de biri gelip yazıları alı
yor. Zaman zaman da bir zarf içinde para geliyor. 
Bizim derginin kasasına bakan bir arkadaşımız 
var, Burhan isminde. Ona dedik ki; ‘Burhan, bu 
paraları kasana koy, dergi masrafları için harcar
sın. Biz istedikçe de bize verirsin. Bir de -ilan et
meksizin- şunu yap: öğrencilerden ihtiyacı olan
ları tespit et, tanımıyor ve tahmin edemiyorsan 
sor ve onlara ucuz kitap ver, eğer paraları yoksa 
bedava kitap ver ve ayrıca ihtiyacı olan, zora dü
şen öğrencilere de borç para ver, ne zaman geri 
ödeyebileceklerini de sor, kaydını tut ama söyle
dikleri tarihten birkaç gün sonrasını yaz; öderler
se al, ödeyemeyecek durumda olanların borcunu 
sil’. Bu geleneğimiz de yıllarca sürdü. Ta ki, be
nim mümanaatıma rağmen birileri bu işlere karı- 
şmcaya kadar. O zaman çorbanın da işlerin de be
reketi kaçtı. Sonra da dergi İstanbul’a taşındı...” 

Doğrusu, Mavera dergisinin çorba ve paylaşım 
geleneği ve o çorbanın simgelediği bereket, gide
rek sekülerleşen insanımıza ve zihnen pozitivist-
leşen müslümanlarımıza çok şeyler söylüyor.

* -k *

Rasim Özdenören’le sohbetin bitmesi müm
kün değil. Gönül, ucu açık bir zaman diliminde 
saatlerce, günlerce konuşturmak ve dinlemek is
tiyor üstadı. Dinleyiciler yerlerinden ayrılmak 
istemiyorlar. Ama onlar ve biz, akşam namazı
nın vakti ilerlediği için tedirgin olmaya başlıyo
ruz. Üstattan bu leziz sohbetin devamı için söz 
alarak, hep birlikte Rabbimizle sohbete dalıyo
ruz.

lnşaallah, Rasim Özdenören üstadımızla soh
betimizin devamını, yine aynı salonda dinleyebi
lecek, yine bu sayfalarda okuyabileceksiniz. 
Rabbim cümlemize hayırlı ömürler versin.
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FETİH ŞİİRLERİ VE FATİH PORTRESİ

MUSTAFA MİYASOĞLU

O smanlı döneminde Fatih, çağ açıp çağ 
kapayan bir sultan olarak, Tursun Beyin 
ifadesiyle “Sultan-ı Ebu’l Feth” diye anı

lırdı. Gerek Doğu Roma ve Rum Pontus İmpara
torluklarını fethederek Osmanlı’yı bir dünya 
devleti haline getirip “İmparator” gücüne ulaş
ması, gerekse Karaman ve Akkoyunlu devletleri
nin hâkimiyetine son vererek “Büyük Türk Ha
kanı” sıfatına hak kazanması, onu elbette Türk 
ve İslâm tarihinde mümtaz bir konuma getirmiş
ti. Bu yüzden, ondan önce uygulanan veya on
dan sonra da uygulanmaya devam edilen bir çok 
“Âl-i Osman arı’anesi”ni kanunnâmelerle resmi
yete kavuşturması da Fatih’i Osmanlı padişahla
rı arasında ön saflara getirmiştir. Belki de bu 
yüzden onun gibi seri karar verip uygulayan Yıl
dırım Beyazıt ile Osmanlı birliğini sağlayarak 
devletin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet 
gibi Osmanlı siyasi tarihinde çok önemli şahsi
yetlerden biri olmuştur. Osmanlı tarihçisi Tur
sun Beyin ifadesiyle, 18 memleketi Osmanlı’ya 
kattığı gibi, ondan sonra fethedilecek olan Mısır 
ve Suriye ile Avrupa’daki bölgelere de işaret et
miştir.

Doğu ve Batı Türkleri arasında olduğu kadar 
İslâm tarihi ile dünya tarihinde de Fatih kadar 
vizyonu geniş çok az devlet adamı gelmiştir. Bel
li başlı Doğu ve Batı kültür dillerin bildiği kadar 
geniş ufuklu, büyük tasavvurlu, son derece ileri 
görüşlü ve tedbirli, kararlı âlim ve şair bir padi
şahtır. İskender gibi âlim ve sanatkârı etrafında 
toplayan, Gazneli Mahmud gibi sürekli sefer ya
pan, Bâbür gibi şiir ve edebiyat meraklısıdır.

Onun gerçekleştirdikleri, ona atfedilen bir sözle 
ifade edilirse, ondan öncekilerin hayallerinin bi
le ulaşamadığı kadar büyüktür. Fatih’in yaptığı 
fetihlerin, özellikle de İstanbul Fethi’nin netice
leri dikkate alındığında da dünya çapındadır. 
Fatih’le Osmanlı tartışmasız bir dünya devleti, 
yani “imparatorluk” haline gelmiş, onun yolun
da seferler yapan torunu Yavuz ve Kanuni döne
minde Osmanlı artık dünyanın karşı konamaz 
tek süper gücü olmuştur.

Öte yandan, Anadolu medreselerinin büyük
lük bakımından en önemlilerinden biri olan 
Sahn-ı Seman Medresesi ile çevresinde topladığı 
âlim ve sanatkârlarla da kültür ve medeniyet ta
rihimiz açısından Fatih Sultan Mehmet emsalsiz 
bir yere sahiptir. Ayasofya’ya sahiplenerek cami
ye çevirmesi ve Fethin Sembolü haline getirerek 
bir dehaya yaraşır nitelikte imar faaliyetine giriş
mesi ise, son derece önemlidir. Ermenilerden 
sonra Ortodoksları da himayesine alarak ileri 
görüşlülükle Hıristiyan Birliği’ni önlemiş, Doğu

• ve Batı için Rönesans’la birlikte yeni bir çağın 
başlamasına sebep olmuştur.

Kendi Dilinden Bir Fatih Portresi

Yedinci Osmanlı padişahı olarak yaptırdığı Top- 
kapı Sarayı’nda bulunan bir “şemailnâme”de Fa
tih’in dışarıdan görünüşü şöyle çiziliyor: “Fatih 
siyah kaşlı, koç burunlu, sarı kırmızımtrak yüzlü, 
beyaz tenli, sivri çeneli, küçük dudaklı, iri pazulu 
idi. ”

Bu bilgilerle Bellini’nin portresinin benzerliği
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ortada. Namık Kemal’in Evrâk-ı Perişan adlı ese
rindeki şu satırlar bunu tamamlaması bakımın
dan önemlidir: “Fatih orta boylu, vücudu öne doğ
ru meyilli, kalın kemikli, geniş omuzlu, belinden 
yukarısı bacaklarından uzun, kaşları yay gibi, be
yaz tenli, al yanaklı, saç ve sakalı siyah, boynu kı
sa, ağzı küçük, burnu şahin gagası şeklinde meyil
li idi.”

Onun psikolojisine ait söylenmiş ve söylene
cek şeylerden daha çok, onu ifade eden kendi 
sözleriyle ona yakıştırılan çok sözler önemlidir. 
Kararlılığını ifade için nakledilen, “Ya ben Bizan
s’ı alırım, ya Bizans beni!” sözü pek çok rivayet
ten önemli. Çünkü onun genç yaşta teşebbüs et
tiği dünya çapındaki fetih rüyası gerçekleşme- 
seydi, gerçekten de hem tahtını, hem de hayatı
nı kaybedebilirdi.

Babasıyla saltanat meselesine dair konuştuk
ları ve yazıştıklarıyla ilgili rivayetler, gerçek ol
masa da Fatih’in halk nezdindeki portresini ifa
de edecek niteliktedir. Sahn-ı Seman Medresesi- 
’nde kendisi için oda istediğinde, müderrislerin 
onu imtihana tâbi tutma tekliflerini kabul edip 
sınavdan sonra oda hakkı edinmesi, yanlışlıkla 
haksızlık ettiği Rum mimarın onu mahkemeye 
verdiğinde dâvacı ile aynı hizada oturmayı kabul 
ettiğine dair rivayetler, onun kanunnamesiz iş 
yapmayan âdil padişah menkıbelerine yakışan 
portresini tamamlıyor. Akşemseddin’den aldığı 
tasavvuf! terbiyeden başka bir divançe ortaya 
koyacak kadar önemli bir şair ve Molla Gürânî 
gibi devrinin önemli pek çok âliminden ders 
alan, onları ve sanatkârları çevresine toplayan, 
entelektüel merakları olan bir padişahtır...

Fatih Vakfiyesi’ndeki şu beyit, onun ümran 
anlayışım da ortaya koymaktadır:

“Hüner bir şehir bünyâd eylemektir
Reâya kalbini âbâd eylemektir”

Fatih’in bazı beyitleri, onun mizaç ve karak
terini ortaya koyması bakımından çok önemli:

“Bizümle saltanat lâfın idermiş ol Karamânî
Hudâfursat virürse ger kara y ir e karam ani”

“Yok durur zulme rızamız adle biz mâillerüz
Gözlerüz H akk’ın rızâsın emrine kaillerüz”

“Yâr içün ağyâr ile merdâne ceng itsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider”

“Bir şâha kulam kim kulı sultân-1 cihandur
Mihr-i ruhi şems-i feleke nûr feşândur”

“Küffâra kıyâmettir” sözünün ebced hesabıy
la İstanbul Fethi’nin Hicrî takvimle tarihini verir 
ve 857 yılını gösterir. Ayrıca, şu beytin sözleri
nin Fatih Sultan Mehmed Han’a, nazım şeklinin 
de Hızır Beye ait olduğu söylenir; “âhirûn” keli
mesinin ebced hesabıyla İstanbul Fethi’ni ifade 
ettiği belirtilir:

“Feth-i İstanbul’a fursat bulmadılar evvelûn
Feth idüp Sultan Muhammed didi tarih âhirûn”

Gazel formunda yazılan ve ona atfedilen şu 
şiirin de Fatih’e ait olduğu şüphelidir, ama onun 
hayatı ve fetihleri dikkate alındığında, psikoloji
sini çok güzel bir ifade ile ortaya koyduğu söyle
nebilir:

“İmtisâl-i câhidufillâh olubdur niyetim 
Din-i Islâmun mücerred gayretidur gayretüm 
Fazl-i Hakk u himmet-i cund-i ricâllullah ile 
Ehl-i küfri serteser kahreylemektür niyetüm 
Enbiyâ vü evliyaya istinadum var benüm 
Lütf-i Hakdandur heman ümmid-i feth ü nusretüm 
Ne/s ü mâl ile n’ola kılsam cihanda ictihad 
Hamdülillah var gazaya sadhezaran rağbettim 
Ey Muhammed mucizât-1 Ahmed-i Muhtar ile 
Umarım gâlib ola a’dâ-yi dîne devletim
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Bunların yanında, gerek Divan edebiyatı ve 
gerekse yeni edebiyat dönemi mensuplarının 
Fatih hakkında az olsa birbirinden farklı portre
ler çizdiklerini görüyoruz. Bunlar arasında Nâ
mık Kemal ve Abdülhak Hâmid’inkiler müstes
na birer kahraman örneğidir. Fethin 500. yıldö
nümü dolayısıyla yazılan şiirler, tiyatro eserleri 
ve romanlar da böyle... Şiirler, destanlar, piyes
ler ve romanlar hep farklı tavırlı birer Fatih or
taya koyuyorlar. Bunlar biraz da Fatih’i tasavvur 
eden, konuşturan şahsiyetlerin yaşadığı devir, 
dünya görüşü ve insan anlayışlarıyla ilgili bir 
husus....

İslâm Dünyasında ve Divan Edebiyatında 
Fatih

Fatih, dünyanın az gördüğü devlet adamların
dan biri olmasına rağmen, gerek Osmanlı ve ge
rekse Islâm dünyası tarafından yeterince önem
senip değerlendirilmemiştir. Etkisi bakımından 
Fatih’le karşılaştırılabilecek tek hükümdar olan 
İskender için Doğu ve Batı edebiyatlarında başlı 
başına bir külliyat oluştuğu halde, Osmanlı tarih 
kitaplarındaki ilgili bölümlerle divanlardaki tek- 
tük gazel ve kasideler dışında, onunla ilgili müs
takil olarak nesir veya şiir kitabı yazılmamıştır. 
Bu ihmalde, Divan Edebiyatı’nm kendine özgü 
sembol ve mazmunlarla özel bir şiir dünyası 
oluşturması en önemli sebeptir. Yine de onunla 
ilgili az da olsa kullanılan sıfatların çok farklı ol
duğu görülüyor. Bir bakıma, Tursun Beyin tari
hinde yer alan, Ahmet Paşa’nm da kasidelerinde 
kullandığı ifade ile “Zıll-i Hak Sultan Mehemmed

Han” unvanı onun için en önemli iltifat gibidir. 
Bu ifade zamanla kalıplaşarak Osmanlı saltanatı 
için kullanılmaya başlanmıştır.

Defalarca kuşatıldıktan sonra ancak başarı
lan İstanbul’un Fethi ile ilgili olarak Islâm dün
yasının tavrı çelişkili olmuştur. İstanbul’un el
bette fethelonucağı, onu fetheden kumandanla 
askerin kutlu kişiler olduğu hadis-i şerifte belir
tilmesine rağmen, bu hadisin zayıf olduğundan 
başlayarak pek çok hafifletici ifade ile fethin 
önemini küçültmeye çalışanlar bulunmuştur. 
Buna rağmen, Yavuz Sultan Selim’den itibaren 
hilâfet merkezi de olan İstanbul’un önemi, Ka
nuni ile birlikte dünyanın merkezi görülmeye 
başlanmış, hatta Vefa semtindeki bir taşla da 
dünyanın merkezi belirlenmek istenmiştir...

İstanbul’un Fethi dünya dengesini değiştirdi
ği için, bazı Türk devletleriyle yabancı tarihçiler 
Fatih’e karşı kıskançlık göstermişlerdir. Âşıkpa- 
şaoğlu’nun Tevârih-i Âl-i Osman ile Tursun Be
yin Tarih-i Ebu’l Fetih adlı kitaplardaki ilgili bö
lümlerden başka, Osmanlı yazarları da bu cihan 
padişahı hakkında müstakil eser ortaya koyma
mışlardır. Çünkü onlar için yaşadıkları devrin 
padişahı önemlidir.

Kaside geleneği içinde eser veren Divan şa
irleri tarafından, pek çok padişahın ilgi çekici 
sıfatlarla övüldüğünü görüyoruz. Bazı kalıp
laşmış övgüler yanında, ilk dönem Osmanlı ta
rihlerinde, hayatı ve seferleriyle en geniş anla
tılan padişah Fatih olduğu için, ona ait çok da
ha orijinal ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. 
Fakat klasik edebiyatlarda yaşayan insanlarla 
ilgili çok fazla ayrıntı yer almayışından ötürü, 
soyutlamalar ağır basar. Bu da bizim bildiğimiz 
kadarıyla Divan edebiyatının bir özelliği elbet
te. Fakat Yavuz Selim’le ilgili Selimnâmeler gi
bi Fatih’le ilgili müstakil mesnevilerin olmayı
şını yeterince açıklayamaz. Divan edebiyatında 
“Fetihnâme” adlı eserlerin neden yazılmadığı 
konusunda yapılan araştırmalar da yetersiz 
(Türk Edebiyatında İstanbul’un Fethi ve Fatih, 
İst. 2005).

15. yüzyıl şairlerinden Aynî’nin Murabba şek
linde yazdığı İstanbul’u anlatan şiirinde, ancak 
son kıtada Konstantiniyye’nin Fatih tarafından 
alındığı belirtilir ve şehrin imarı övülür.

Tarih-i Ebu’l Feth adlı eserinde Tursun Bey,
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İstanbul’un surlarından girdikten sonra şehri at 
üstünde “cennet seyrine çıkar gibi ulema ve üme
rası” ile gezdiğini belirttiği Fatih için şu beyti 
söyler:

“Ol Muhammedi anda hatm oldu der-i Peygamberi 
Bu Muhammed oldu andan ayet-i din-perveri”

Fatih devrinin iç tarihini yazma misyonunu 
üstlenen Âşıkpaşaoğlu, Tevârih-i Âl-i Osman 
adlı eserinde, “Sultan Mehmed Han Gazi İstanbu
l’da ne yaptı?” sualine, “Sekiz medrese, orta yeri
ne bir ulu cami, cami’ün karşısında bir âlî imâret 
ve bir dârüşşifâ ve bu sekiz medresenün yanında 
sekiz küçücük medrese dahi yaptı softalar içün. Ve 
bundan gayri Hazret-i Eyyûb-ı Ensârî üzerine da
hi bir imâret ve bir medrese ve bir cami ve üzerine 
bir âlî türbe yapdurdı. ” şeklinde cevap verdikten 
sonra, Âşık! adıyla nazım parçaları da söyler. Şu 
parça Sultan Mehmed Han’ı anlatan beyitlerin
den biridir:

“Bir seferde üç vilâyet feth eden sultan budur
Kâinatta lutf-ı ihsan bezi eden sultan budur”

Yeni Edebiyatta Fatih

Namık Kemal’in Evrâk-ı Perişan adlı kitabında 
Selâhaddin Eyyübi ile Yavuz arasında Fatih’i de 
anlatmasından ötürü, Osmanlı’nm son yılların
da örnek gösterilen kurtarıcı şahsiyetler arasın
da Fatih öne çıkar. Abdülhak Hâmid’in Merkad-
i Fatih’i Ziyaret, Muallim Nâci’nin Lisan-ı Fatih’
ten ve İsmail Safa’nm Hazret-i Fâtih’e Hitâb adlı 
şiirleri, başlı başına Fatih şiirleri arasındadır. “- 
Durmuş başında bekler bir kavm türberdârın” di
yen A. Hâmid’in şiiri şu beyitle başlar:

“Her gûşesinde dehrin nâm-1 bekâ nisârın,
Şâyestedir denilse, âlem senin mezârın. ”

Balkan Harbi’nden sonra devletin yıkılacağı 
kaygısıyla harekete geçenler, Fatih’i de özel tö
renlerle anmaya başladılar, istiklâl Savaşı müna
sebetiyle yayınlanan şiirlerde çeşitli vesilelerle 
Fatih anılır, bunların bir kısmı Fatih’e mersiye 
veya onun şanını yüceltme gibi bir niteliğe sa
hiptir. Mehmet Akif ve Ziya Gökalp gibi şiirle

rinde Fatih’e atıflarda bulunanlar yanında, Halit 
Fahri, Ali Ekrem ve Âkil Koyuncu gibi İstanbul 
ve fetih konularını ele alırken işgal tehlikesine 
tepkileri de ifade ederler. Bu arada Nâzım Hik- 
met’in Sekiz Yüz Elli Yedi adıyla yayınlanan şiiri 
de fetih olayını değerlendirir.

Sonraki yıllarda, Fatih’le ilgili şiirler, piyesler 
ve romanlar da yazılır, herkesin tercihine göre 
bir Fatih portresi çizilir. Bunlar arasında, Yahya 
Kemal’in İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel 
şiirinin özel bir önemi var. Necip Fazıl’m Canım 
İstanbul ve Ârif Nihat Asya’nın Fetih Marşı adlı 
şiirleri, öncekilerden farklı bir mana ve heyeca
nı dile getirdikleri için önemlidir. “O mânayı bul 
da bul / İlle İstanbul’da bul!” diyen Necip Fazıl’m 
bu şehre bakışı çok farklı. Ârif Nihat Asya’nın 
Fetih Marşı’nda yer alan ve her bendde tekrar 
edilen şu nakarat, Fâtihler Ölmez adında bir şiir 
kitabı da yayınlayan idealist şairimizin ülke 
gençliğine anlamlı mesajı gibidir: “Fâtih’in İstan
bul’u fethettiği yaştasın!”

İstanbul Fethi’nin 500. yıldönümü münase
betiyle pek çok müstakil eser ve fetih şiirleriyle 
fetih destanları yazılmaya başlandığını görüyo
ruz. Bu arada birbiri peşinden piyesler de yazılıp 
sahnelendi.

550. yıl dönümünde de İstanbul’un Fethi ile 
Fatih’in yeniden hatırlanıp Türkiye çapında eser 
yarışmaları düzenlenmesini bekledik, ama ma
alesef yapılmadı. Bu fethin Çanakkale Ruhu’na 
nasıl ilham verdiği üzerinde yeterince durulma- 
dığı sürece, istiklâl Savaşı’nm manası da anlaşı
lamaz.

MAYIS '07 ÜMRAN 71



Tarih

ZAFER VE FETİH ALLAH'TANDIR

ÖMER NACİ YILMAZ

“Biz sana apaçık zaferin kapılarını açtık. 
Allah sana, şanlı bir zaferle yardımda bulunacaktır.” (Fetih, 1,3)

Fetih kelimesi lügatlerde: Açmak, açılmak, baş
lamak, girmek gibi anlamlara gelmektedir. Tarih 
ıstılahlarında ise, bir coğrafi mekânı ele geçir
mek, oraya sahip olmak, halkını egemenlik altı
na almak anlamlarına da gelmektedir. İslam ıstı
lahında ise: Bir coğrafi mekânı askeri güçle ele 
geçirmenin yanında, ele geçirilen bölge insanla
rının gönüllerinin de alınması anlamında yürek 
fethi olarak da ifade edilmektedir.

Meramımızı ifade etmesi açısından sevgili 
Peygamberimizin şu sözleri çok manidardır.

“Ya Ali, senin elinle bir kimsenin hidayet 
bulması güneşin üzerine doğduğu her yer(i fet
hetmen) den daha hayırlıdır.”

Sevgili Peygamberimiz burada coğrafi me
kânlardan ziyade gönül fethinden bahsetmekte 
ve o’nun önemine vurgu yapmaktadır. Sevgili 
Peygamberimizin böyle bir bakış açısını ortaya 
koymasında Yüce Rabbimizin, vahiyle o’nu inşa
sı belirleyici olmuştur:

‘İmanlarını kat kat artırmaları için inanan
ların kalplerine huzur ve güven veren O’dur.” 
(Fetih, 4)

Zafer ve fethin kapılarını açacak olan yegâne 
merci sadece ve sadece Yüce Allah’tır.

Demek ki, bu apaçık zaferi ne Peygamber ne
de o devrin veya sonraki devirlerin müminleri 
kendilerine mal edemezler. Müslüman’ın elde 
ettiği bir zaferi, bir başarıyı kendine değil de Al
lah’a mal etme ilkesini1 hayatının ser levhası ha
line getirmesi gerekmektedir. İman da zaten, 
gök kubbenin altına başını koyup, Yüce Al
lah’tan gelen her şeye amenna demenin adı değil 
midir?

Peygamberimizin (s.), bizzat katıldığı savaş

larda veya sonraki dönemlerdeki İslam orduları
nın savaşlarında müminler savaşın dehşeti ve 
azameti karşısında bunaldıklarında Allah’ın yar
dımı ne zaman gelecek dile bir çıkış yolu aradık
larında Allah’ın yardımı muratlarına yetişmekte
dir. Hangi şartlarda müminler İlahi yardıma 
mazhar olacaklardır, bunun yöntemini de yine 
Yüce Rabbibimiz bildirmektedir. Evet, siz sabır 
gösterir ve Allah’a saygılı olursanız, düşmanları
nız hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, 
nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. (3/125) 

Allah’ın yardımı ve zaferi inanan müminlerle 
birlikte olduğunda sadece toprakların fethi de
ğil, o toprağın insanlarının gönüllerinin de fethi 
gerçekleşmektedir. Bunun en açık örneklerini 
Mekke’nin fethinde, Kudüs’ün fethinde, İstan
bul’un fethinde de görmekteyiz.

Müslümanların Allah’a saygılı bir biçimde 
gerçekleştirdikleri coğrafi fetihlerin ardından, 
gönül fetihlerinin de gerçekleştiğine şahit oldu
ğumuzda yine O’nu hamd ile teşbih ediyoruz ve 
bunu da yine Yüce Rabbimiz’den öğreniyoruz.

“Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanla
rın bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduk
larını gördüğün zaman, Rabbini hamd ederek 
O’nu teşbih et ve O’ndan af dile. Çünkü O, töv
beleri çok kabul edendir.” (Nasr, 1-3)

Eğer biz Müslümanlar çağımızda özellikle 
gönül fetihlerini gerçekleştirebilirsek, Rabbimiz 
bize olan nimetini tamamlayacaktır. “Bütün ni
metlerini sana verecek.” (Fetih, 2)

Vesselam, veddua.

1) Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri. Prof. Bayrak
tar Bayraklı, 18. C s.95
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SABAH NAMAZI İLE HÜCUM

Kuşatm anın sonlarına doğru , M acar heyeti Osmanlı 
karargâh ına  gelir. Hünyadi Yanoş’un na ib lik ten  çekil
d iğ in i, genç kral Ladislas’ ın idareyi ele a ld ığ ın ı söy
ler. Üç y ıllık  m ütarekenin  ipta l ed ild iğ in i b ild irerek  
kuşatm anın kald ırılm asın ı ister. M acarların  Rum lara  
yard ım  edeceği te h d id i, V enedik  donanm asın ın  Bi
zans’a y ard ım a  gelm ekte  o ld u ğ u  söylentileri Sultan  
M eh m ed ’ i düşündürm ektedir.

27 M ayıs gecesi, son durum  d eğerlend irm e to p 
lantısı y ap ılır. Vezir-i Azam Halil Paşa, Haçlı seferleri
nin b o y u tu n u  ve tehlikesini önceden b ild iğ in i, bunun  
için Bizans’ın ağ ır verg iye  b a ğ lan a ra k , kuşatm anın  
kald ırılm ası görüşünü savunur. Buna m ukab il, Z ağ a
nos Paşa ise, İs tanb u l’a y ard ım  yap ılam ayacağ ın ı, 
yapılsa d a  bunu n önem li o lm ad ığ ın ı, bu nedenle  de 
kuşatm anın devam ın ı savunur. Akşem seddin ve d iğer 
üst seviyedeki yetk ilile r de kuşatm anın  devam ın dan  
yana görüş beyan ederler. Son yap ılacak  hücum un  
neticesine kadar da M acar elçileri a lıkonulur.

A kşem seddin’den hücum la ilg ili gelen m ektubu  
alan Fatih, 29 Mayıs Salı sabahı nam azd an  sonra g e 
nel hücum a geçer.

Surlara ilk çıkan U lu batlı Haşan olur. Yaralı o lm a 
sına rağm en arkadaşların ın  surlara çıkm asına yardım  
eder ve orada  şehit olur.

İstanbul Kitaplığı

İstanbul’un Fethi, Orhan Seyfi 

Fatih/İstanbul, Muzaffer Gökman 

İstanbul Fetih Destanı, Fazıl Hüznü Dağlarca 
İstanbul’da Yaşama, A. Haluk Dursun 

Dersaadet, Münevver Ayaşlı 
Boğaziçinde Tarih, Samiha Ayverdi 

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı 
Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay 
Fetihten Günümüze, Haşan Akay 
Şehir Asla Unutmaz, Mustafa Armağan 

Fatih Devri Üzerinde, Halil İnalcık 

İstanbul’un Kuytu Köşeleri, Aydm Boysan 
Huzur, Ahmet Hamdi Tanpmar 
Kiralık Konak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu- 
Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar 

Çamlıcadaki Eniştemiz, Abdulhak Şinasi Hi

sar
Fatih Harbiye, Peyami Safa 
İstanbul Seni Unutmadım, Selim İleri 
İstanbul’un Sandık Odası, Selim İleri 

Yıldızlar Altında İstanbul, Selim İleri 

İstanbul Hatıralar Kolonyası, Selim İleri, Do
ğan Kitap

Latin Külahı Görmektense 
Osmanlı Sarığını Tercih Ederiz

İs ta n b u l’un fe th i ö n c e 
s ind e, Papa 5. N iko la  
Floransa’d a , K ato lik  
ve O rtodoks K ilisele
rin in  b irle ş tir ilm e s i 
iç in  a lm a n  k a ra ra  
u y u lm a s ın ı is tiy o rd u .
H âlb u k i B izans’ta  ( İs ta n -  - 
b u l ’d a ),  iki k ilisenin  b irleşm es in i is tem e ye n 
ler o ld u k ç a  fa z la y d ı. B u n la rd an  b ir i d e  im -  
p a ra to r ’d a n  sonra en yüksek d e v le t a d a m la 
r ın d a n  b ir i o lan  C ra n d ü k  N o ta ra s ’d ı. K ato - 
lik lerle  b irleşm eye  ö y le  karşı ç ık ıy o rd u  ki; 
"B izans’ta  Latin k ü la h ın ı g ö rm e k te n s e , Os- 
m a n lı s a rığ ın ı g ö rm e y i te rc ih  e d e c e ğ in i” 
s ö y lü yo rd u .
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KİTAPLARIN ÇOKLUĞU, 
EDEBİYATIN FAKİRLİĞİ

Mustafa Aldı

alter Benjamin “ Tekno
lojik İm kânlarla Yeniden  
Üretilebilir/iğ in Çağında 

Sanat Y ap ıtı"  başlıklı tanınm ış  
denemesinde, sanat yapıtını bir 
zam anlar kuşatmış olan etkilem e  
gücünün bir anlam da hâlesinin 
yok olduğunu, böylece hem yapı
tı alımlama süreçlerinde hem de 
bizzat sanat yapıtlarının özlerin
de yepyeni bir boyutun ortaya  
çıktığını söyler. Modern çoğalt
ma teknolojileri, yaratıcılık , deha 
gibi sanat kategorilerini kullanı
lamaz hale getirm işler, sanat y a 
pıtı bir kült olm aktan çıkıp, bir 
sergileme nesnesine dönüşmüş
tür. Sanat yapıtlarının bireysel 
alg ılanm asın ın  yerin e  kitlese l 
alım lanm ası geçm iştir. Sanatın  
bir zam anlar sadece sanattan  
anlayana kendini açm aya dönük 
olma halini yitirm esi kitleselleş
me süreçlerinin getirdiği bir zo
runluluktur. Modern teknolojinin  
çoğaltm aya odaklı yapısı insanla
rın döne döne okuma anlayışını 
yitirm esi ile birleşince sanat ya 
pıtlarını "h er zam an h er yerde" 
alım lanabilir hale getirm iş, böy
lece onlara beklenmedik bir e tk i
leme alanı açm ıştır. Benjamin sa
natın bir kitle kültürü doğuran bu 
boyutuna iyim serlikle bakar. Ona 
göre sanat yapıtı m ekanizm ala
rın doğrudan ya da dolaylı aracı
na dönüşerek bir bilinç bağışıklığı

kazandırm a bakım ından  işlevsel 
olacaktır.

100 Tem el Eser'in çocuk ede
biyatı/yayıncılığ ı bakımından bi
linç bağ ış ık lığ ı o luşturduğuna  
ilişkin olarak Zam an  gazetesinde  
yayım lanan bir haber özelinde  
abartılarak sunulan bir durum ol
duğunu düşünüyorum. “ Yayıncı
la r çocuğu keşfetti, bütçelerin i 
d ü z e ltt i' başlığı ile verilen ha
berde şu hususlar öne çıkıyordu: 
"Çocuk nüfusunun çokluğu, eği
tim cile rin  okum a konusundaki 
yönlendirici etkileri, Türkiye'de  
çocuk kitabı yayıncılığını cazip 
bir pazar haline getirdi. Ailelerin  
çocukları televizyon ve in terne
tin zararlarından korumak için ki
taba ağırlık verm eleri de satışla
rı artırdı. Son yıllarda te lev izyo n
lardaki kitapla ilgili program lar, 
ailelerin bilinçlenmesi, kitap oku
ma yarışm aları, yerel yönetim le
rin desteği çocuk kitaplarına olan 
ilgiyi artıran sebepler arasında 
yer alıyor.

Yayıncılar çocuk kitaplarını 
artık ciddi bir gelir kapısı olarak  
görüyor. Son yıllarda art arda ço
cuk kitapları basan yayınevleri 
kuruluyor. Mevcut yayıncılar da 
kendi bünyelerinde alt birim ler 
oluşturarak bu alana ağırlık veri
yor. Sadece Türkiye Yayıncılar 
Birliği üyeleri arasında çocuk ki
tabı yayınlayan yayınevi sayısı

5 5 ’i buldu. Birliğe üye olmayan 
ve yeni açılan yayınevleriyle bir
likte bu sayı 100'ü aşıyor. Muştu 
Yayınları Editörü Osman Kaplan, 
kitabın çocuk üzerindeki etkisi
nin son y ılla rd a  keşfedildiğini 
söylüyor. Çoğu yayınevinin ço
cuk k itap ların ı para kazandıran  
bir araç olarak gördüğüne dikkat 
çekerken, m uhteva ve kaliteden  
uzaklaşıldığı uyarısında bulunu
yor. Hece Yayınları Genel Yayın 
Editörü Hüseyin Su da, asıl alanı 
çocuk kitabı olmayan yayıncıla
rın maddi sıkıntıları aşmak am a
cıyla bu işe girdiklerini belirtiyor.

Çocuk yayınlarının Türkiye'de  
özellikle 2001  yılında yaşanan 
ekonomik kriz sonrası artm ası 
yayınevlerinin çocuk kitaplarına 
yönelişin sebebinin maddi sıkıntı
ları aşma çabası olarak değerlen
dirdiğini akla getiriyor. Yayıncı 
birlikleri ve yayınevi editörleri, 
maddi sıkıntıların yanında kendi
lerini çocuk kitaplarına yönlendi
ren nedenleri: ekonomik öncelik
ler, çocuk nüfusunun geniş b ir 
p azar oluşturm ası, siyasî, psiko
lojik e tken ler, inanç ve ahlâki 
kaygılar o larak sıralıyor.

Çocuk kitapları hem okuyucu 
kitlesinin sayısal çokluğu, hem 
de anne ve babaların çocukları 
TV, in ternet, sokak ve zararlı a r
kadaştan koruma amaçlı kaygıla
rı gibi sebeplerle ciddi bir gelir 
kapısı olarak görülüyor. Hece Y a 
yınları Yayın Editörü Hüseyin Su, 
asıl alanları çocuk kitabı olmayan 
yayıncıların  s ık ıntıların ı aşmak 
am acıyla çocuk kitapları yayınla
m alarının 'hesaplı' bir ‘iş ’ olduğu
nu söylüyor.

Muştu Yayınları Editörü Os
man Kaplan, gerek ülke insanının 
gerekse yayınevlerinin çocuk ki
tap ların ın  etkisin i son yıllarda  
keşfettiğ ini söylüyor. Bu gerçek
le birlikte çoğu yayınevinin çocuk 
kitaplarını para kazandıran bir 
araç olarak gördüğünü ve muh
tevadan başlayarak kalite adına
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Son on beş yıllık sürece baktığımızda çocuk ve 
gençlik kitapları hem nicelik, hem de nitelik 
açısıı an çoğalmış ve bu edebiyat alanına ye 
ni ve gelecek vaat eden yazarlar katılmıştır. 
Yayıncılar bu alana daha fazla ilgi göstermek
te; çocuk, edebiyatın nesnesi olmaktan daha 
fazla öznesi konumuna taşınmaktadır.

ne varsa her şeyden tav iz  verildi
ğini iddia eden Kaplan, "Bu sek
tördeki boşluğu idrak etm e ile 
ekonomik krizin tarih i çakıştı. 
Birçok yayınevi çocuk kitaplarını 
kendileri için çıkış kapısı olarak 
da gördü."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir
kaç yıldır ders kitaplarını ücret
siz dağıtması, bu işi yapan birçok 
yayınevini çocuk kitaplarına yön
lendirdi. 100 tem el eserin okul
larda okutulması zorunluluğu da 
yayınevlerin i bu piyasaya iten  
sebepler arasında. Türkiye Ya
yıncılar Birliği Başkanı Çetin Tü- 
züner, son yıllarda çocuk yayın
larının artm asının en büyük se
beplerinden birinin devletin ders 
kitaplarını ücretsiz dağıtması ol
duğu görüşünde. Bunun sonu
cunda önceden ders kitabı yayın
layanların çocuk kitaplarına yö
neldiğini söyleyen Tüzüner, "B e
nim tespit ettiğ im  sonuç bu. Tür
kiye'de okul çağında on beş m il
yona yakın öğrenci var. Büyük 
yayınevlerinin çocuk kitaplarına  
yer vermesi g ayet doğal. Adam  
yayın yapıyorsa m utlaka bir şey  
üretm esi lazım. Bunun da en ko
layı çocuk kitabı basm ak." diyor.

Peki, çocuk yayınlarının ço
ğalması ülkem izde yeni ve n ite
likli bir okuyucu kitlesi oluşması 
için bir tem el teşkil eder mi? Ti- 
maş Yayınları Genel Yayın Yö
netmeni Emine Eroğlu, çocuk ya
yınlarındaki sayı artışının kalite  
arayışlarını da beraberinde g etir
diğini düşünüyor. Her şeyden ön
ce anne babaların ve eğitim cile
rin bunca çeşitlilik ve 'kirlilik' 
arasında yol bulmak için bilinç
lenmek zorunda olduğunu söyle
yen Eroğlu, "Çocuklar açısından 
bakıldığında, bilinçli seçim ler ya
pılırsa, gelecek adına üm it vaat 
edici bir tablo var. Yeni m etodo
lojik arayışlar var. İy i m ahsuller 
veriliyor. Bu im kânlarla yetişen  
çocukların gelecekte kitaba daha 
yakın duracaklarını um uyorum "

diyor. (Zam an 2 4 .0 3 .2 0 0 7 )
Haberin satır aralarında ha

berin başlığını eleştiren durumlar 
var. Örneğin salt bütçe düzelt
mek am acıyla bu alana yönelen 
yayıncıların  kirlilik oluşturduğu 
rahatlıkla görülebiliyor. Yayıncı
ların özellikle bu alana nitelik  
perspektifin den  bakanların  bu 
türden haberlerin içeriksizliğini 
ortaya koym akta olduğunu fark 
etm eleri daha kolaydır. Genel ço
cuk yayıncılığına bakıldığında bu 
yargının pek geçerli olmadığı ra
hatlıkla görülebilir. Yayın dünya
sı sektörel olarak büyüyor. Hatta  
bazı kitaplar olağanüstü sayıda 
baskı yapab iliyor. Batı çocuk 
edebiyatının yeni eğilim leri yani 
cadılı, büyülü ve dedektif türü  
alanındaki eserler peş peşe Türk- 
çeye çevriliyor. A rtık çocuk ya
yıncılığı bir alt alan ve alt kültür 
ürünü olarak algılanm aktan çıktı.

Hatırlanacağı gibi a lt kültür, bü
tünlük arz e ttiğ i düşünülen bir 
kültür sistem i içinde sistemin bü
tünlüğünü tehd it etm eyen ama 
sistemin bütünü ile tam am en ör- 
tüşm eyen ayrı özelliklere sahip 
kültürel var oluş biçim leridir.

B izdeki çocuk edeb iyatın ın  
gelişimine baktığım ızda, 6 0 ’lı y ıl
lara kadar çocuk ve gençlik ede
biyatında m odernleşm e ve mo
dern yurttaş  ye tiş tirm e perspek
tifi yerli edebiyatın tem el anlayı
şını oluşturm uştur. 6 0 'lı yıllarda 
sol çocuk edebiyatı gelişme gös
term iş, ancak bu edebiyat anlayı
şında didaktik yönelim ağır bas
m ıştır. 7 0 'li yıllardaki bu ideolojik 
d idak tizm , çocuk edeb iyatın ın  
sağlıklı gelişimini engellemiş ve 
8 0  sonrasında da yasaklam alar 
nedeniyle çocuk edebiyatı yeni
den ve yeniden klasiklere dönüş 
yapm ıştır. Bunda, bu kitapların
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bilinen ve sakıncasız olduğu an
layışı önemli rol oynam ıştır.

8 0 'li y ıllar bir başka sonucu 
da beraberinde getirm iştir. Bu 
dönemde dinî çocuk kitapları ka
musal alana çıkmış ve okul k itap
lıklarında yerini geniş biçimde al
m ıştır.

9 0 'lı y ıllar çocuk ve gençlik 
edebiyatı için bir yeniden doğuş 
anlam ını taşır. Son on beş yıllık 
sürece baktığ ım ızda çocuk ve 
gençlik kitapları hem nicelik, hem  
de nitelik açısından çoğalmış ve 
bu edebiyat alanına yeni ve gele
cek vaat eden yazarlar katılm ış
tır. Yayıncılar bu alana daha fa z 
la ilgi gösterm ekte; çocuk, edebi
yatın  nesnesi olm aktan daha fa z 
la öznesi konumuna taşınm akta
dır.

Çocuk edebiyatının bir köprü 
edeb iyat olduğunu, çocuğun dil, 
estetik, eleştirel bilincini geliştir
diğini ve yetişk in  edeb iyatına  
geçtiğinde çok daha kaliteli bir 
okur olmasını sağladığını söyle
yebiliriz.

Bu noktada yayıncılık alanın
da bir fenom en haline gelen 100  
Tem el Eser'in hem kamuoyunda 
algılanması hem de baskın karak
te ri nedeni ile yayın dünyasında 
edebiyat açısından bir fakirleş
meyi beraberinde getirdiğini söy
leyeb iliriz . Eğ itim ciler ve eb e
veynler bu liste dışında kitap ara 
yışlarını sınırlam ışlar hatta çoğu 
bu em irnam eye teslim  olm uşlar
dır. Bu yüz kitaplık liste çocuk 
edebiyatı ve yazarları için doğru
dan bir yok oluş sürecini başlat
m ıştır. Ö ğretm enler, yüz kitaplık 
sınırın içine hapis olduğu için a r
tık  yeni kitap aram ayacak, yeni 
anlayışları, yeni yaratıları çocuk
la buluşturm a olanağını yitirm iş  
olacaktır. Bu da yeni kitap ta leb i
ni azaltacak; okurunu yitiren ya 
zar yazm aktan  vazg eçecektir. 
Örneğin Mevtana İdris, H.Salih  
Zengin, A, Vahap Akbaş, Burhan 
Eren, Gökhan Akçiçek, A fe t İlgaz

gibi nitelikli yazarların  kitapları 
beş yılda üç bin baskı yaparken  
Pinokyo, Robenson Cruose vb 
anonimleşmiş eserler bir yılda 
yirmi otuz bin baskı yapabilm ek
ted ir. Bu durum da genel okuma 
alışkanlığı açısından sınırlı yazar 
adlarının süreklilik kazanmasına  
neden olm aktadır. Büyük sorun
lar oluşturm aktadır. Bunun geliş
m ekte olan çocuk edebiyatına  
yapacağı olumsuz etki sektörel 
yatırım la birlikte düşünüldüğün
de olumsuz olm aktadır. Gerek  
belirlenen listeler, gerek yayın la
nan kitaplardaki çeşitlilik sınırlılı
ğı çocuk yayıncılığında eskiden 
bu yana var olan yayıncılık ve 
edebiyat ayrımını derin leştirm iş
tir . Bu durum hali ile yeni yay ı
nevlerinin zeminini aşındırıyor; 
onların farklı bir yayın politikası 
oluşturarak ayakta kalm alarını 
güçleştiriyor. Piyasa yayıncılığı
nın çocuk kitapları ile çakışması, 
yayın dünyasının yeni iç gerçekli
ğine uygun bir pazar oluşturur
ken okuma ile okula devam etm e  
arasındaki ilişkinin pekişerek ka
nıksanm asına da neden oldu. 
Türkiye'de okula gitm ekle bir ya 
zılı m etni zihinsel olarak içkinleş- 
tirm e faaliyetinin aynı kelime ile 
ifade edilmesi ve eğitim  faa liye t
lerinin sürdürüldüğü kurumunda  
"oku" kökünden türetilen  "okul" 
ile anlatılm ası yazılı m etin oku
manın okulla sınırlı olduğunu var
sayan bir düşünce iklimine işaret 
etm ektedir.

M ustafa Ruhi Şirin  çocuk y a 
yıncılığının m evcut halini şöyle 
değerlendirir: "Çocuk yayıncılığı
mızın nitelik ve nicelik çıtasının  
düşük olduğunu söyleyebiliriz . 
Bu durumu birkaç yönden değer
lendirm ek mümkün: Türkiye'de  
henüz nesne çocuk anlayışından  
özne çocuk anlayışına geçem e
miş çocuk yayıncılığının oranı 
çok yüksektir. Büyük çoğunluğu 
dil, anlatım  ve resim lem e yönün
den çocuğa göre olmayan yayın

var piyasada. N ite lik li yayınlar da 
adeta bu çer-çöp yayınların bas
kısı altında. Okul çağı çocuk nü
fusuyla kıyaslandığında bu yayın
ların toplam tira jı çok yeters iz
d ir."  Bu tem el üzerinden hareket 
edildiğinde okul dışında da oku
ma fa a liy e tin in  sürdürülm esi 
toplumsal ve kültürel ortam ım ız
la ilgili artı bir durum dur. Ayrıca 
çocuk kitap ların ın  okuyucu ile 
buluşmasında dağıtım  sorunları 
önemli bir sorun olmayı sürdür
m ektedir: Serpil U ral bu duru
mun çocuk yayıncılığının önemli 
bir sorunu olduğunu şu şekilde 
anlatm aktadır: “ Çocuk kitapları 
dağıtım ının da yeters iz  olduğunu 
düşünüyorum. Büyük şehirlerde  
bile h er kitapçıda aradığınız k ita 
bı bu lam azsın ız . H ele  A nado
lu'daki il ve ilçelerde iyi b ir çocuk 
kitabı bulabilm ek hem en hemen 
mümkün değil."  Yenilikçi çocuk 
edebiyatının önemli kalem lerin
den M evlana idris  aynı sorun 
bağlamında “ Kitap, hazırlanınca
ya kadar zaten  z o r şartlardan  
geçiyor ama yayınlandıktan son
ra karşılaşılan dağıtım  sorunu fi
lan bana çok acıklı geliyor" de
m ektedir.

Çocuk edebiyatın ın , gerek 
kültür sanat dünyasında, gerekse 
toplum un ö tek i kesim lerinde  
üzerinde durulan bir alan haline 
gelmesi özgün çocuk yazınının, 
bu yazın türünün nesnel e leştiri
sinin de gelişmesine sebep ola
caktır. Okuma kültürünün kitap 
sevgisi ile oluşacağı hatırlandı
ğında çocukların edebiyat değer
le riy le  buluşm ası isten iyorsa, 
kendi kültürlerinin güzellikleri ile 
buluşması ve bundan zevk alm a
sı, onunla bütünleşmesi isteni
yorsa, öncelikle yapılacak iş, onu 
bu güzelliklere götürecek eserle
rin m erdiven altı yayıncılığından 
kurtarılm asıdır.
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ZAMANIN ÇOCUK YÜZÜ: ARKADAŞIM

MUSA GÜNER İLE SÖYLEŞİ

Konuşan: Mustafa Aldı

D önem dönem ortaya çıkan girm iştir. Basının kitleselleşmesi süreli yayınlar ortaya çıkm ıştır,
çocuk dergilerinin genel sonucunu doğuran bu arayış, za- Bu bağlam da kadın d erg ile ri,

olarak bir edebiyat dergi- man içerisinde cinsiyet, ilgi ve gençlik dergileri, çocuk dergileri,
sinden çok, oyun, eğlence ağırlık- m eslekî farklılıklara dayalı yeni moda dergileri, bilim dergileri,
lı yayınlar olduğu görülm üştür. haberleşm e ürünlerinin doğması- spor dergileri gibi yeni süreli ya-
Çocuk dergileri, ülkem izde çocuk na neden olmuştur. Artık toplu- yınlar çıkmaya başlam ıştır. Bu
kitaplarının pek yeterli olmadığı mun tam am ına yönelik bir haber- çerçevede halen yayınlanan ve
yıllarda çocuklara bir yandan ye- leşme aracı yerine kadınlara, ço- gazete eki olarak verilen dergiler
ni bilgiler kazandırırken, bir yan- cuklara, gençlere, değişik ilgi ve içinde A rkadaşım  dergisinin
dan da onları okum aya, düşün- meslek guruplarına yönelik gaze- önemli bir yeri vardır. İlk çocuk
meye ve yaratm aya teşvik e t- te le r ve dergiler çıkarılm aya baş- dergilerinin günlük gazete  ekleri
m işlerdir. Genç kuşaklara aşılan- lanm ıştır. İşte çocuk süreli yayın- olarak neşredildiği hatırlandığın-
mak istenilen birçok yeni görüş- ları da bu ayrışmanın bir sonucu da Arkadaşım  deneyim i önem li
lerin ve değerlerin benim setilm e- olarak ortaya çıkar ve gelişir. Bu dir. Bu çerçevede derginin editö-
sinde bu çocuk dergilerinin bü- gelişme, basında yeni gazete ve rü Musa Güner ile hem çocuk
yük hizm eti dokunmuştur. dergi terim lerin in de doğmasına dergilerin i hem de A rkadaşım

Çocuk süreli yayınlarını (der- neden olur. A rtık geniş kitlelere dergisini konuştuk,
gileri) genel basın tarih i gelişi- ulaşm aya çalışan aktüel ve gün-
minden ayırm ak mümkün değii- lük gazete le r yerine, periyodik Önce kısa ve önem li b ir  so-
dir. Başlangıçta toplumun belirli aralıklarla belirli bir kitleye, spe- ruyla başlayalım: Çocuk Dergisi
kesim lerine hitap eden basın, za- sifik konularla ilgili, daha detaylı N edir? Çocuk dergisi denilince
man içerisinde, toplum un tüm  bilgi, fik ir incelem eleri, görece ne anlaşılma (m a)lıd ır ?
kesim lerine hitap etm e arayışına daha kapsamlı olarak sunulabilen Böyle bir soruya önce çocuğu
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sonra dergiyi tanım layarak girer 
büyüklerim iz genelde. Biz öyle 
yapm ayalım , doğrudan konuya 
girip ne olduğunu söyleyelim . Ço
cuk dergisi "ço cu k" tanım lam ası
nın içinde yer alan okurun beğen
diği bir şeydir, okuduğu bir şey
dir. Çocuksu bir ta v ır içinde, ço
cuklar için faydalı bilgileri onların 
dikkatini çekecek biçimde yayın
layan dergidir çocuk dergisi. Ço
cuk dergisi her şeyden önce bir 
dergi'dir.

Burada şuna da dikkat çek
mek isterim . Dergi kelimesinin 
kendisi zaten  derm ek kelimesiyle 
ilişkilidir. Derm ek yani toplamak  
bir araya getirm ek... Çocuk dergi
si de, bilgiyi çocukların ilgi alanı
na girecek biçimde seçerek ve şe
killendirerek onlara sunan dergi. 
Buradaki bilginin seçilmesi ve bi
çimlendirilm esi önemsenmesi ge
reken, üzerinde durulması gere
ken bir mesele. Çünkü çocukların 
yaş gruplarına göre algıları farklı
dır. Hangi yaş gurubuna hitap 
edecekse dergi verm ek istediği 
bilgiyi o yaş grubuna göre seçer 
ve biçimler. Örneğin 7-11 yaş gru
bundaki bir çocuk elbette  çok de
rin sosyolojik çıkarım larla ilgili 
değildir. Onun dünyasında daha 
çok çevresindeki somut varlıklar, 
gördüğü insanlar ye r etm iş tir. 
Buna göre de siz eğer bu çocuğa 
hitap edecekseniz, bilgiyi bu ço
cuğun algısına göre seçmeli ve 
ona göre biçimlemelisiniz.

Çeşitli dergi konseptleri var. 
Mesela çocuklar için edebiyat 
dergisi, çocuklar için bilim dergi
si, çocuklar için din kültürü dergi
si gibi... Bu örnekleri yan yana 
düşünüp bir tanım  yapm ak iste
diğinizde ortak çatılarının biraz 
yüksekte olduğunu görürsünüz. 
Onun için başta "çocukların be
ğenerek okuduğu" ibaresini kul
landım. Kendi konsepti içinde ço
cuk dergisinde önce bilgilerin se

çilmesi ve onların biçim lendirile
rek çocuk okura sunulm ası 
önem lidir bence.

Çocuk derg ileri yaşanan s iya
sal, ekonom ik ve toplum sal de
ğişm elerden etkileniyorlar. Tür
kiye'de çocuk dergiciliğinin do
ğuşu Tanzim at'la  b irlik te  h ız  k a 
zanan sosyal değişimin b ir deva
mıdır. Bu bakım dan çocuk derg i
lerinin sosyal değişme ile irtib a tı 
konusunda n e le r söylenebilir?

Sosyal değişim dediğimiz şey, 
bütün toplumu ve hayatım ızı ku
şatan bir şeydir. Hepimiz o toplu
mun ve hayatın içindeyiz, dolayı
sıyla çocuklar da içinde. Siyasal, 
ekonomik, toplumsal değişimler 
olurken bütün insanlar dolayısıy
la çocuklar da bundan etkilen i
yorlar. Çocuklar değişiyorsa on
ların oyuncakları da değişiyor, 
film leri de değişiyor, hatta ilgi 
duydukları nevresim takım ları bi
le değişiyor. Hal böyleyken der
gilerin değişm em esi de e lb e t 
mümkün değildir. Dergiler, sos
yal değişime uğrayan toplumun 
bir ferdi olan çocuğa seslendiği 
için değişiyor. Değişmek zorunda 
ayrıca. Bu işin yüzeysel tarafı, 
görünen yüzü.

Bir de olaya şöyle bakmak 
mümkün. Değişme ve değiştir
me... Olaya bir de değişim ve dö
nüştürme ekseninden bakabiliriz. 
Bir dergi kendisi değişmeyip top 
lumu ve çocuğu dönüştürmeyi dü
şünebilir mi? Düşünebilir. Bu yüz
den yayınlarını toplumsal deği
şimlerden etkilenmeyen bir düzle
me o tu rtab ilir mi? O turtab ilir. 
Kendini değişikliğe rağmen "ol
ması gereken çizgi"de tutm aya  
çalışabilir bir dergi. Bu durumda 
bile değişimden etkilenmenin sıfır 
olduğu bir durum oluşturm ak  
mümkün olmaz ama değişimin ya
nına değiştirmeyi, dönüştürmeyi 
de eklediğinden başarılı olabilir.

Bence dergiler sosyal değiş
m elerle çok yakından ilgilidir, ilgi
li olmalıdır. Ama doğru olan bu 
değişimi, çocukları olması gere
ken yönde dönüştürmek için kul
lanm alıd ır. Toplum sal değişimi 
çocukların  lehine kullanm ak 
mümkündür. Onların olumsuz de
ğ işen lerden böylece korum ak  
mümkün olabilir. Çünkü dergilerin 
toplumsal değişimde bir rolü el
b ette  vardır. Televizyonlar, popü
ler ve magazinel yayınlar toplu
mu -ve  tabi ki çocuğu- hızla dö
nüştürm ektedir. Bunu tahtadan  
oyuncakların plastiğe dönüşmesi, 
topacın yerini beybileydin alması 
ile örneklendirebiliriz. Çocuk der
gisi burada değişimin rüzgarına 
kapılıp yayınlarına popülist bir bi
çimde devam edebilir. Ya da o de
ğişim rüzgârında çocuğun kuru 
bir yaprak gibi savrulm asının  
önüne geçmek için, bir ağırlık ola
rak bir bilgi olarak karşı durabilir. 
O tarzda yayınlar yapabilir.

Günümüzde hem değişim rüz
garının kapılmış popülist dergiler 
m evcut hem de çocuğun popüler 
kültür altında ezilip gitmesini is
tem eyen  onun öz değerleriy le  
var olmasını, öz değerlerini geliş
tirm esin i isteyen yayınlar var. 
Popülist yayın yapanlar durumu 
değerlendirip, buradan nasıl kar 
ve çıkar elde edebiliriz'in peşin
deler biraz da.

Doğru olan çocuğun popüler 
kültür altında ezilmesini azaltıcı, 
engelleyici tarzda yayın yapm ak
tır . İşi her zaman olması gereke
ne en yakın çizgide tu tm aktır. 
Çünkü bu, yani çocuğun olması 
gereken çizgide tutulm ası, toplu
mun geleceği için de bir güven
cedir. Burada elbette  “olması ge
reken çizgi" konusunda ta rtış 
m alar yapılabilir. Çünkü bu dünya 
görüşüne göre farklılık gösteren 
de bir çizgidir ki bu da konumu
zun dışındadır.
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"B en ce  derg ile r  sosyal değ işm e le r le  çok y a 
kından ilgilidir, ilgili o lm alıd ır. A m a  doğru  
olan bu değişimi, çocukları o lm ası gereken  
y ö n d e  dö n ü ştü rm ek  için ku llanm alıd ır .”

Günümüzde yirminin üstünde 
b ir  sayıya ulaşan çocuk d erg ileri
nin ahvaline da ir ne ler söylenebi
lir?

Çocuk dergilerinin hem sayı
larının çok olması hem de yüksek 
tira jlı dergiler olması her zaman  
arzu ettiğ im iz  bir durum. Ama 
dergi sayısının çoğalması isteği
m iz asla kaliteli yayın yapılması 
isteğinin önünde değildir. Sonuç
ta  hepim izin isteği aynıdır. Ço
cuklarım ızın iyi yetişm esini, gü
zel ve doğru kitapları okumasını, 
ileride m eyve verecek bir ağaç 
özünü kazanmasını istiyoruz.

O zam an ne kadar çok dergi 
varsa o kadar çok okuma vardır. 
Fakat şurası da bir gerçektir ki, 
sayısı yirm iyi bulan bu dergilerin  
is ten ilen  tira jı yakalayab ild iğ i 
söylenem ez. Çocuk dergilerinde  
esas, bilginin görselleştirilerek  
verilm esi. Ama etrafın ıza baktı
ğınızda bu görselliği sağlayacak

yeterince ç izer var mı? Çocuk 
dergilerinin birçoğu da sayıları 
çok da fazla olmayan ç izerler e t
rafında dolaşıyor. Dergilerin bu 
anlamda yeterli kaliteyi yakaladı
ğını söylem ek m üm kün değil. 
Dergiler birbirine benziyor. İşçi
likler yeterli değil. Bunu bir eleş
tiri olarak söylem iyorum . Bir tes 
pit olarak be lirtm ekte  yarar var. 
Çünkü olayın böyle olmasının da 
epeyce sebebi var. Güzel ve ke
yifli dergiler de var bunlar ara
sında. Ebe Sobe, Bilim Çocuk, 
M eraklı Minik, Gonca..

Arkadaşım  dergisinde hikaye, 
şiir, denem e, bilm eceler, fabller 
gibi farklı tü r le r y e r alıyor. Çizgi 
kalites i ile  de çocukların ilgisini 
çekiyor, A rkadaşım  nasıl b ir ya 
yın politikası iz liyor?

Yayın politikası gibi iddialı so
ruları büyüklerim izin cevaplam a
sı uygun olur. Ben size uygula

manın içinde biri olarak ne yap
maya çalıştığım ızı anlatayım . Biz 
özellikle 7-12 yaş grubuna hitap 
eden bir dergiyiz. Yayınlarım ız 
bu yaşlardaki çocuklara hitap  
ediyor. Orta sayfalarım ızda da 4 -  
7 yaş grubu için eğlencelik boya
ma, y ırtm a yapıştırm a, fark bul
ma, gibi içeriklerle yayınladığı
mız bir bölüm var.

Arkadaşım  dergisi sayfaların
da, çizgi roman, masal, hikâye, 
şiirler yayınlıyoruz. Bu yönüyle 
çocuklar için edebiyat kapsamına 
giren verim ler dergim izde yer 
buluyor. Bunların hepsinin yerli 
içerikle yeni üretim ler olduğunun 
altını çizm ek gerekiyor tabi. Ede
biyat verim lerinin yanında, Z a 
man gazetesin in  eki olduğunu 
unutm adan haberler veriyoruz  
çocuklarımıza. Bu haberler ço
cuklarımızın bilgilenmesini is te 
diğimiz, sağlık, eğitim , bilim, can
lılar dünyası gibi alanlarda olu
yor. Bilim ve tarih  gibi konuları 
da ihmal etm em eye çalışıyoruz. 
Bir de eğlencelik bölüm lerim iz  
var. Bulmaca gibi, bilmece fıkra, 
atasözü gibi verim lerin yer aldığı 
teneffüs bölümü.

H ayatta  ne varsa dergim ize o 
yansıyor. Ç ocuklarım ıza a rk a 
daşlıktan, sevgi ve saygıdan, çi
çeklerden söz ediyoruz. Bizim  
çocuklarımız iyi bir eğitim  almalı, 
iyi yetişm eli. Edebiyatla, sanatla, 
bilimle uğraşırken değerlerim izi 
de öğrenerek büyümeli. Özetle, 
hayatla, edebiyatla, bilimle, sa
natla ilgili bildiklerim izi paylaşı
yoruz çocuk okurum uzla. Onların 
çalışm alarına da yer veriyoruz. 
Onlarla bir etkileşim  de sağlıyor 
bu.

Çizgi konusuna gelince, bu 
konuda çok dikkatli ve hassas ol
maya çalışıyoruz. Çizgi rom anla
rım ızla, illüstrasyonlarım ızla ço
cuklarımızın bir çizgi kültürü ka
zanmasını da arzu ediyoruz.

P eyga/n t,
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PERDENİN SÖYLEDİĞİ

Hasanali Yıldırım

S inem a, çağını yansıtan, en 
azından böyle bir sorum 
luluk üstlendiği varsayılan  

bir uğraş. Ö zellik le  çağ ım ızın  
sosyolog ile tarihçi karışımı aydı
nı; dönem leri, toplum ları ve hatta  
bireyleri, sinema ve televizyon  
üzerinden yorum lam ayı m arifet 
addeder.

Sinema bir ayna görevini üst
lenm e yetk in liğ in e  haiz kabul 
edilebilir mi? Bu sorundan önce 
sorulması gereken şu: Sinemanın 
toplum un, dönemin ve kültürün  
yansıtılm asındaki 'ayna'lığı, yani 
gündelik gerçekliği bile hangi sa
d akat o ran ıy la  a k ta rab ileceğ i 
kuşku g e re k tir irk e n , perdeye  
yansıyandan hareketle yeni an
lam giydirm eleri ne oranda meş
ru?

Bu ve benzeri sorular, bu ya 
zının birincil meselesi değil. Bu 
yazı, aktardığı bu sorunları gö- 
zardı etm eden, dahası akılda tu 
tarak , şu an gösterim deki kimi 
film ler üzerinden dönem e dair 
bir resim sunmak istiyor. Böyle
likle, hâlâ kitlenin en çok ilgi gös
terdiği uğraş durumundaki sine
ma ile Türk halkının ilişkisine da
ir, ifade edilm emiş ama el u zatıl
dığında rahatlıkla çıkarılabilecek  
birkaç ipucu resmi geçit yapabil
sin.

Zincirbozan: Görsel Bir Makale

12 Eylül 1980 'd e dünyaya gelen 
çocuklar, bugün yirm ili yaşların

son evresinde, ilk olgunluk çağı 
sayılan otuzlu yaşların eşiğinde
ler. O tuzuna gelen bir insan, 
edindiği deneyim ler sayesinde  
kendi hayatının seyrine ve dışın
daki dünyanın gidişatına dair bir 
kavrayış  g e liş tirm iş  d em e ktir. 
Adına toplum dediğimiz kollektif 
özne de benzer bir keyfiyete tâ 
bi.

O tuz yılı geride  b ırakm ak  
üzere olan 12 Eylül darbesi, top- 
lumumuzun enine boyuna m uha
sebesine girişmek zorunda oldu
ğu bir tarih  kesiti. Son zam anlar
da sinem acılarım ızın bu m uhase
be işleminde -olması gerektiği gi- 
bi- görev üstlenm eye soyunduk
larını görüyoruz. Öm er Uğur'un 
çektiğ i 2 0 0 6  yapım ı Eve Dö- 
nüş'ün ardından, şim dilerde bir 
başka 12 Eylül filmi, Zincirbozan  
gösterimde.

Dönem Filmi de Ne Demek?

Filmin adı Z incirbozan. Y ö n et
men Atıl İnanç. Senaryo, g aze te 
ci Avni Özgürel. Başroller Haldun 
Boysan (Süleyman Dem irel), A y
şe Tunaboylu (N azm iye Dem irel), 
Bülent Emin Yarar (Bülent Ece- 
vlt), Suna Selen (Rahşan Ecevit) 
ve Suavi Eren (Kenan Evren). Gö
rüntü Yönetm eni Gökhan Tiryaki.

Ne yazık ki bir filmin künyesi
ni böylece takdim  ettiğ im izde bir 
'film 'den  sözetm iş o lm uyoruz. 
Zincirbozan, 12 Eylül üzerine ya 
zılmış öylesine bir 'görsel m aka

le'. Sıradan bile olsa bir 'film ' de
ğil. Anlaşılan o ki, Türk sineması 
dönem film lerinin altından kalka
bilecek sanat ve düşünce yetkin
liğine hâlâ çok uzak.

Bir 'görsel m akale ' olarak  
Zincirbozan’da şunu okuyoruz: 
"Darbeyle sonuçlanan 12 Eylül 
süreci, Türkiye’nin yakın geçmi
şinde çok önemli bir kırılma nok
tası... Bu süreç ABD m arifetiyle  
oluşturulmuş ve m eyveleri yine 
onun ta rafından  devşirilm iştir. 
Adım adım darbeye sürüklenir
ken ülke içinde yaşanan olayları 
şöyle sıralayabiliriz: 1-..."

Zincirlem e Müsam ere Düzeyi

Bir film olarak Zincirbozan 'nın 
sanatsızlığını az da olsa telâfi 
edebilecek tek  şey, oyunculuk 
başarısı olabilirdi belki. Ama ne 
gezer! Ne fizik benzerliğini sağ
lamak açısından dişe dokunur bir 
m akyaj başarısı kotarılabilm iş, 
ne de oyunculuk gücünün yerler
de sürünmesine engel olunabil
miş. Süleyman Dem irel'i canlan
dırm aya çalışan Haldun Boysan, 
okul tem sillerindeki am atörler
den biraz daha hâllice. Nazm iye  
Demirel rolünde Ayşe Tunaboy- 
lu’nun 'benzem e' çabası göze ba
tıyor ancak. Bülent Emin Y arar’ı 
izlerken Ecevit'i izlediğinize bir 
türlü ikna olam ıyorsunuz. Diğer 
oyuncuların perform ansı da bun
lardan çok farklı değil.Yönetm en, 
senarist, oyuncu, ses, kurgu... Bir 
filmi film yapan bu unsurların tü 
mü, Zincirbozan 'da tek bir işleve 
indirgenmiş: figüranlık. Bu filmin 
başarılı olduğu tek alan da bu za 
ten: Her unsur, 12 Eylül içerikli 
bir m akaleye figüran olabilmek 
için çırpınmada. Zincirbozan, ne 
dönem film lerine dair makus ta li
himizin zincirlerini kırabilmiş, ne 
de ele aldığı hikâyeyi şöyle böyle 
anlatabilm enin yerleşik başarı
sızlığını bozabilmiş bir yapım.
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Esma'nın Sırrı Ezber Bozuyor

Sözünü edeceğim ikinci film, bi
zim hakkında çok az şey bildiği
miz bir sinemadan, Bosna'dan ge
liyor. Bu film sonrasında Bosna 
sinemasının Emir Kusturica'gillik- 
le sınırlı kalm ayacağına dair ciddi 
bir kanaat edinm e şansını yakala
yabilir miyiz?En azından güveni
mizi pekiştiren bir örnek.

Kızı Sara ile birlikte Saray- 
bosna'da yaşayan  Esma, Sırp 
katliamı sonrasında hayatını sür
dürmeye çalışan yalnız bir kadın
dır. Başta kızı olmak üzere her
kese kocasının savaşta şehit 
edildiğini söyler. Ama bir gün ya
lanı ortaya çıkacak, ardından da 
bu yalanın sakladığı sırlar peşpe- 
şe sökün edecektir.

Boşnak yö n e tm en  Jasm ila  
Zbanic'in Grbavica: Esma'nın S ır
rı adlı 2 0 0 6  Berlin A ltın Ayı ödül
lü filmi, geçen yüzyılın en büyük 
ikinci insanlık dram ına parmak 
basan, ama hikâyesi üzerinden 
politik m esajlar verm ek yerine, 
odaklandığı k a rak te rle r üzerin
den, yürek burkan acıları dile ge
tiren bir film.

İnsanlığın anlamını (ve bu ara
da kendi insanlığınızı) sorgulama
ya hazırsanız, Esma'nın Sırrı size 
yardımcı olm aya hazır. Üstelik 
böylesine önemli bir misyonu, si
nemada kolayca suistimale ya t
kın duygusallıklara başvurmadan 
yerine g e tirm ey i başarm ış bir 
filmden söz ettiğ im izi, filmin ger
çek başarısının da buradan kay
naklandığını unutmayalım.

Kara K itap, Beyaz Film

Üçüncü film , son altm ış yılın en 
büyük geleneğine hizm et eden 
bir yapım . Çünkü televizyonda  
veya sinem ada her ay en az üç 
Yahudi soykırımı tem alı film izle
meden rahat bırakılam ayacağı
mız kesinleşti.

Hollanda kö- 
kenliliğine kar
şın, tartışılm ası 
d ü ş ü n ü l e m e z  
H o l l y w o o d  
s ta n d a rtla r ın ın  
en bilindik tem - 
s i l c i l e r i n d e n  
‘Robocop’ Paul 
Verhoeven, K a
ra K ita p /Z w a rt- 
boek'ta bu kez 
kendi aslına yöneliyor ve bize 2. 
Dünya Savaşı yıllarında geçen bir 
Yahudi dışlanması hikâyesi anla
tıyor. Yahudi asıllı bir şarkıcı, 
korkunç Nazi baskısından kurtu
labilmek için ülkesini terkederek  
Hollanda'ya gitm eye karar verir. 
Ama bu o kadar da kolay değildir 
çünkü kaçak bindiği bot, Naziler 
tarafından durdurulur. Tabii ki 
yaşanan gerçek bir katliam dır. 
Fakat Rachel kurtulm uştur ve a r
tık  yapabileceği tek şey kalmış
tır: direnişe katılm ak. A rtık  o 
Rachell Steinn değil, Ellis de Vri- 
es'tir.

Peki Kara Kitap, festival son
rası rehavetine giren gösterim 
deki film ler arasında seyredilm e
ye değer olanlardan mı? Evet, 
değer! Onca bilindik bir tem ayı, 
zaten şimdiye değin yüzbin mil
yon baloncuk kez izlediğim iz bir 
konuyu hâlâ izlenebilir kılabildiği 
için. Yoksa Esma'nın Sırrı'ndaki 
gibi sahici bir insanlık dramına 
ruhi bir derinlikle yaklaşm ak gibi 
bir niyeti yok. Bir gişe filminden 
söz ediyoruz sonuçta.

Sevgilim İstanbul: 
Peliküle 'Okunmuş' Roman

Son film, kimi bakım lardan Zin- 
cirbozan'a  benziyor. O da bir dö
nem filmi iddiasında ve m alzem e
si de sektör dışından. Nedim Gür- 
sel'in aynı adlı romanından, yaza
rın da katılım ıyla Seçkin Yasar ile 
İzze t Yasar tarafından senaryo- 
laş tır ılan  Seçkin Yasar im zalı

Sevgilim  İstanbul, Paris'te başla
yan, İstanbul’da devam eden bir 
Türk genci ile bir Yunanlı kızın 
aşk hikâyesine sırtını yaslayan  
ama izleyicisini de yaslattığı kol
tukta sık sık horultulara boğan 
bir düşkırıklığ ı. Sarı Tebes- 
süm'den hatırladığım ız (aynı za 
manda 'esinlenildiğini' de unut
madığımız) Seçkin Yasar, bu kez 
elinde birebir modelleyeceği bir 
film bulunmadığı için olsa gerek, 
ilk anda ilgi çekicilik vadeden bu 
projeden de alnının akıyla çıkm a
yı başaramamış; ne yazık ki. T a 
bii yönetm enin önündeki en bü
yük engel, birebir edebiyat kokan 
(sinem alaştırılm am ış) olay örgü
sü ve didaktiklikle atbaşı giden 
yapay diyaloglara boğulmuş se
naryo. O yüzden de film, konusu
nu adım adım anlatm aktansa, ö r
neğin bir masa çevresine o tu r
muş dört gazetecinin, şifa n iyeti
ne olsun bir mizansen bile barın
dırmayan Türk-Yunan ilişkilerine  
dair nutuklarını izleyicisine sun
maya odaklanmış bir fiyasko.

Yine de Sevgilim İstanbul'un  
Türk sineması için, özellikle de 
sinema öğrencileri için çok ya 
rarlı bir işlev yüklenebileceğini 
söylem eliyim. Örneğin "Bir ro 
man uyarlanırken asla yapılm a
ması gereken yanlışlıklar" konulu 
bir çalışma için tam  bir hazine.

Demek ki sinem amız ile 'ede
biyatım ız' arasındaki uçurumun 
kapanmasına dair umut besle
mek için henüz çok erken.
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KINALI KUZULAR

Nevzat Benaoğlu

T elevizyon kanallarında ya
yınlanan dizilerden hep şi
kâyetçi olduk çünkü yaşa

dığım ız değerlere aykırı yayınlar 
yaptılar ve yapm aya devam e t
m ektedirler. Birçoğu konusu iti
bariyle; aile yapısını, iffeti, edebi, 
hayâ gibi değerleri yok sayan, bi
ze yabancı kültürleri dayatan di
zilerdir.

Ancak TRT'de yayınlanan bir 
dizi; geçmişine küfür etmeden, 
m illettin  inancına hakaret e tm e
den ve herkesten olumlu tepkiler 
alan bir yapımın da olabileceğini 
gösterdi: K INA LI KUZULAR.

Dizinin yapımcısı Ahm et Y e
nilm ez beyi tebrik eder teşekkür
lerim i iletirim .

Bu dizi bir m illetin ev la tla rı
nın din, vatan, bayrak ve ezan 
söz konusu olunca ne büyük fe 
d a kârlık la ra  ka tlan ab ild ik le rin i

anlatm aktadır. Bize dedelerim i
zin naklettik leri ve gerçek tarihi 
eserlerden okuduklarımızı görsel 
olarak en iyi bir şekilde an la t
m aktadır. Geçmişle bugün a ra 
sında sağlıklı köprü kurarak gele
cek nesillere doğru bir şekilde 
aktarılm asını sağlam aktadır.

Dizi her bölümüyle ayrı bir 
konuyu işlem ektedir. Tabi asıl 
konu yedi düvelin bir m illeti yok 
etm ek için Anadolu'ya yaptığı 
saldırı ve Çanakkale savaşlarıdır.

Bu dizinin ayrı başlıkla ve ri
len üç bölümünü değerlendirir
sek sanırım yeterlid ir.

Kınalı Haşan: İşgal ordularına  
karşı vatanı savunmak için bütün 
ceph elerde Anadolu'nun her 
evinden asker m utlaka vardır. 
Haşan 17 yaşında babası şehit ol
muş, kardeşi cephede savaşan, 
anası, dedesi ve asker yolu bek

leyen yengesi ile beraber bir ka
sabada yaşam aktadır. Cephelere 
gönderilmek üzere asker topla
nm aktadır.

Köy'de imam bu işi organize  
eden saygın bir kişidir. Ordu 
mensupları ile özlenen bir işbirli
ği içindedir. Haşanı eve baksın di
ye yazm azlar. Fakat Haşan ısrar
la gitm ek ister ve hazırlıklar baş
lar.

Sevdaları da edep ve hayâ 
tim sali olan bu Anadolu genci 
"H er şey bekler ama vatan sa
vunması beklem ez" der ve nişan
lısıyla vedalaşır. Anası kuzusu
nun saçlarına kına yakar, dua ve 
n as ih a tte  bulunur. G özyaşları 
içinde; "oğul bundan sonra anan 
da baban da kom utanlarındır on
ların sözünden çıkm a"  diyerek 
Allah'a em anet eder ve gönde
rir...

Cephede savaş tüm  hızı ile 
devam eder. Yeni gelenler sanki 
savaşa değil eğlenm eye gelmiş 
gibi rahattırlar.

Trabzonlusu, Mardinlisi, Y o z
gatlIsı, Karslısı ile kısa zam an da 
kaynaşır. Arkadaşı hâtıra fotoğ
rafı çekmek ister fakat verecek 
parası yoktur. Arkadaşı Haşan ıs
rarla parayı verm ek ister; “Ta
m am  kabul ederim  am a borç, yal
n ız  ödeyem eden ölürsem helal e t  
şehitliğim  yanm asın"  der. Bir fo 
to ğ ra f parasını dahi bu kadar 
önemseyen saf Anadolu gencinin 
davranışı ile günümüz insanları 
arasında ilişkiler bakımından bir 
kıyaslam a yap tığ ım ızd a  arada  
çok az benzerlikler bulabiliriz.

M üttefikim iz olan Alman su
baylar düşmanın zehirli gaz kul
landıklarını, bizim de kullanm a
mız gerektiğini söylerler fakat bi
zim komutan şiddetle karşı çıkar, 
tokat gibi ders olacak bir cevap 
verir. “Savaşın da b ir  ad a le ti 
var"  der. İşte bizim le ötekiler 
arasındaki fark. Hakkı, hukuku
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adaleti ne pahasına olursa olsun 
unutm am ak. Yüce Peygamberin  
savaşa giden orduya yaptığı na
sihat gibi. Savaş kurallarına uy
mak gerekir.

Komutan, yeni bir komutanın  
gönderilmesini ister, sebebi so
rulunca "askerlerle ön safta çar
pışacağını” söyler; bunun vatan  
uğruna ölüme gitm ek olduğunu 
oda biliyordur aslında.

Bu arada Hasan'ın kınalı saç
larını gören kom utanları nedenini 
sorarlar oda bilmez. Herkes kına
lı diye çağırır.

M ektupta anasına sorar. Ana
sının cevaben yazdığı mektup ge
lir ama Haşan şehit düşmüştür. 
Anası şöyle yazm ıştır; "K om uta
nına söyle biz üç şeyde kına ya 
karız. Kurbanlık koça yakarız Al
lah a kurban olsun diye, Gelinlik 
kıza yakarız kocasına kurban ol
sun diye, askere gidenlere yaka
rız ki vatana kurban olsun diye”.

İşte Anadolu insanının inan
dığı değerlere verdiği önemin bi
ze ders olacak sözleri.

Üç Kardeşler: İstanbul'da ka
rargâhta iki komutandan birisinin 
subay olan oğlu cephede, diğer 
iki oğlu da askeri okulda öğrenci
dir. Diğeri ise oğlunu cepheye 
gönderm eyip iş kurmuş, içki, ku
m ar ve gayri meşru ilişkiler gibi 
kötü hasletler üzerine bir hayat 
ta rzı inşa eden birisidir. A rkada
şına "oğlunu neden cepheye gön
derip tehlikeye atıyorsun, ona da 
bir iş kuralım, savaşın devam e t
tiği bu günlerde iyi kazanır ve ra
hat eder" der. Paşa buna çok 
üzülür. Cevabı; "O da, cephedeki 
diğer y iğ itler de bizim evladım ız
dır. Evlatlar arasında ayırım  ya
pılmaz" olur. Eve geldiğinde iş
galden dolayı çok kederlidir.

Üç oğlu da evdedir. Sohbet 
esnasında askere olan ihtiyaçtan  
konu açılır. Öğrenci olan iki kar
deş de ağabeyleri gibi ön saflar

da savaşmak istediklerini söyler
ler. Ana tedirgin, baba ise gurur
lu; "Evlatlarını düşünen başkası
nın evladını ateşe atm az" derler. 
Gençlerden birisinin sözlüsü cep
heye gitm em eleri konusun da ik
na etm eye çalışır, kardeşi gibi iş 
kurmasını söyler fakat cevap yi
ne beklediğimiz özlediğim iz bir 
cevaptır. "Biz başkasının kanı 
üzerine mutluluk kuram ayız."

Bir ta ra ftan  hiç tereddütsüz  
kınalı kuzularını vatan savunması 
için ölüme gönderenler. Diğer ta 
raftan dökülen kanlar üzerine bi
na inşa eden haram zadeler.

Bir kıyaslama yaparsak dün
le bu gün arasın da çok farkın ol
madığını görürüz herhalde.

Mehm et Akif Ersoy: Bu bö
lümde şairimizin savaş yılların
daki hatıralarını hasta yatağın da 
bir öğrencisine anlatm ası konu 
ediliyor. İnancına vatanına bağlı 
milletin içinde bulunduğu duru
ma nasıl üzüldüğünü an latm akta
dır. Öğrencisi onu över ancak O 
“Evladım bizi sizin gözünüzde  
büyüten şey, bizim  d eğ e rlere  
verd iğ im iz önem dendir, büyük 
insanlar yoktur, büyük fik ir le r  
vardır". Tevazu ve edebin bu ka
dar güzel örneklendiği ve insanı 
yücelten asıl meselenin, insanı 
insan yapan şeyin inandığı kut
salları olduğunu gösterm ektedir.

Vatanı olmayanın onurunun

da olmayacağını, onun için m üca
dele verilmesi gerektiğini söyler.

Örneğin, bir hatırasını anlatır; 
hoca efendilerden biri Paris'e gi- 
der-gelir, ahkâm kesmeye başlar. 
"Arkadaşlar biz adam olmayız, 
Avrupa'yı görün” der. Akif, buna 
çok kızar bu hastalığın her tarafa  
yayılarak halkın aşağılık duygu
sunu yaşamasına çok içerler ve 
çok güzel bir cevap verir; "Hoca, 
eskiden dünyaya Fatih  Cam i- 
si'nin m inarelerinden bakardın. 
Fakat şimdi Eyfel kulesinden ba
kıyorsun." Aslında bu söz bugün 
de anlamlı değil midir? Aklı ba
şında sandığımız birçok insanda 
aynı hastalık devam etm iyor mu?

Bu bölümde de merhum şairi
mizin ağzından çok güzel mesajlar 
verilmektedir. Onun için izlemek 
ve öyle değerlendirmek lazım.

Fakat Akif ölünce cenazesine 
dahi sahip çıkılm az. Hükümetin  
vefasızlığı anlatılır. Bir avuç in
san cenazeye sahip çıkar ve milli 
şairimizi defin eder.

Dizinin her sahnesinde bugü
ne çok güzel m esajlar ve öğütler 
vardır. Anadolu insanının yaşan
tısının tezahürü olan güzel ezgi
ler de, diziye ayrı bir güzellik kat
m aktadır

inandığı değerler uğruna ma
lı, canı ve kalem iyle bu millet için 
mücadele eden herkese Allah'tan  
rahm et dileriz.
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Kültür - Yorum a h m e t  s a îd k .

İslam cılık:
M odem  Geleneği Sorgulam a İmkânı

Cihan Aktaş'ın, ",B ir H ayat Tarzı 
Eleştirisi: İslam cılık:" adlı kitabı
nı okurken Talal Asad'ın İslamcı
lık ile ilgili yorum larını da hatır
ladım. Talal Asad, İslamcılık akı-

Cihan Aktaş
minin m uzaffer laiklik, modern 
yaşam ve diğer liberal varsa
yım ları tek ra r düşünmeye zorla 
makla önemli bir düşünsel açılım sağladığını belir
terek  şöyle diyor: “Birçok insan İsiam i geleneği li
beral dem okrasi ile uyumlu olarak düşünmeye ça
lışm aktadırlar. F akat ben daha çok islam i gelene
ğin, bizi liberal kateg orileri sorgulam aya yöne lt
m esi gerçeğiyle ilgiliyim ."  Asad bireycilik, eşitlik  
ve en önemlisi de to lerating pain  yani hoşgörü 
m arazı hakkında İslam i geleneğin ufkundan  
önemli ölçüde faydalanabileceğim izi belirtiyor.

Tarih m i, incelem e m i?

Kültür ve Turizm  Bakanlığı ta 
rafından 2 0 0 6  yılında yayım la
nan ve dört cildden oluşan T ürk 
Edebiyatı T a rih inin yenilikçi bir 
edebiyat tarihi olduğuna dair ya 
da eksik oluşuna dair epeyce 
yazı yayınlandı. Siyasi ve kültü
rel hayatta önemli dönüşümle
rin yaşandığı tarih ler dikkate alınarak dört cilde 
sığdırılan bu eserin bir tarih  değil bir inceleme ol
duğunu dile getirenlerin başında Abdullah Uçman 
yer alıyor. Klasik edebiyat tarih ine benzem eyen  
bu çalışma, okuyucusunu gözden geçirilmiş bas
kısıyla selam larken tarih  olarak mı, inceleme ola
rak mı selam layacak m erak ediyorum . Ayrıca  
eserin başlığındaki grafik yaratıcılık  bu eserin gö
nülden geçen adının Türkçe Edebiyat Tarihi oldu
ğunu ama çekincelerden dolayı bu isim lendirm e
nin tercih edilmediğini gösteriyor.

Rüzgâr Gülü'nden Kalanlar

Kitap-lık  geçen ayki sayısında İlhan Berk’in şiirlerinin kapsamlı bir seçki halinde İngil
te re ’de yayınlanm ası üzerine bir söyleşi gerçekleştirm iş şairle. İlhan Berk'i takip edi
yorum ama ilk defa siyasi bir analizini okumanın mutluluğunu duydum. Şöyle diyor: 
"Ülkem izin yığınla sorunu var. Yeryüzündeki bütün kötü lüklerin başı liberalizm dir. Biz 
de birçok ülke gibi bunu yaşıyoruz, şiirin Ş 'si bile söz konusu olam az bu durumda". İl
han Berk'e günaydın diyelim hep beraber. L iberalizm i eleştirdiği için alkışlayalım . 
Ama neo-sunu es geçtiği için de burukluk yaşadığım ızı ifade edelim.

Yeni
Zelanda

S f
;
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MALEZYA: 
ÖRNEK ÜLKE

Seid Dağdaş

E n iyi olma, en başarılı ol
ma, küresel yarışta  en öne 
çıkma gayreti var M alez

ya'da. Oldukça da başarılı bir 
perform ans sergiliyorlar. Özellik
le ülkem izde tartışa  geldiğimiz 
bana göre anlamsız kavga kayna
ğı sorunların tam am ı çözüme ka
vuşturulm uş bu ülkede. Türk i
ye 'd e n  uzm anlar sadece Batı'mn  
değil, özellikle bu ülkenin uygula
malarını yerinde görmeli... Hem  
sanayinin değişik kesimlerinden  
uzm anlar, hem de siyasetin için
de yer alanlar m utlaka bu ülke ile 
hemhal olmalı... T ü rk iye 'd e  ya 
şanan anlam sız tartışm aların  ye 
rine, bu ülkenin önünü inanılmaz 
şekilde açacak örnek uygulam a
ları (best practices) yerinde, uy
gulamalı görmeli...

2 0 0 7  yılı M a le zy a 'd a  " tu 
rizm  yılı". Çünkü devletin  5 0 . ku
ruluş yılı. İnsanımız bu ülkeye tu 
rist olarak gelm eli, görm eli, fark  
e tm e lid ir  diye düşünüyorum . 
Toplum sal gelişim in yanı sıra, 
teknolojik gelişimin de ne m uaz
zam düzeyde olduğunu, 'ba lta  
girm em iş orm an ların , tro p ika l 
kuşağın bazen küçüm sediğim iz  
çocukların ın ' yüzlerin in ne ka
dar aydın lık  olduğunu, bizden  
kat kat ileride olduğunu görm eli
yiz. Sonra da, bu başarılı örneğin 
uygulam alarını T ü rk iy e 'y e  yan 
sıtma im kânlarını ortaya  koym a
lıyız...

İsrail-Lübnan Savaşında 
Malezya...

Malay Müslümanları, dünya Müs
lümanlarının dertleriy le  dertlen i
yorlar. Bir Cuma nam azı sırasın
da, cami önünde yere serilen bir 
İsrail bayrağı ve onun önünde 
Lübnan Müslüm anlarına yardım  
sandığı konulmuş. Bayrağın üze
rinden geçip yardım larınızı san
dığa atm anızı hatırlatan çocuklar

bekleşiyor. Böylece Lübnan'da  
yaşananları cem aate hatırlatm a  
yapılıyor. Cum'a hutbesi de, İsra
il'e karşı Müslümanların bir ve 
beraber o lm aları üzerine inşa 
edilmiş...

Cuma nam azı öncesi İsrail'i 
protesto  ve Lübnanlı Müslüm an- 
lara yardım  sandığı...

M a le zy a 'd a  yine bir Cuma 
nam azındayız. Cami yusyuvar
lak. Tam bir dolunay. Adı da "Bu
lat". Dolunay dem ek. Ezandan 
önce vaaz edildiğini hiç görm e
dim bu ülkede. Cumanın ilk dört 
rekât sünneti de iki rekât kılını
yor. Sadece bendeniz ayaktayım . 
Dört rekâtı b itirm ed en  imam  
minbere çıktı bile... '  Esseleemu 
Aleykum ...' deyip oturdu m inber

de. Sonra m üezzin en önde iç 
ezanı okudu. Ardından hutbe  
başladı. Önce ortak dilde, Arabca 
giriş... Ardından Malay dilinde de
vam ediyor. Ben de kısa devreye  
giriyorum . Sadece arada okunan 
vurgulu Allah, İslam, ihvan, müs- 
limin, vb ortak kelim eler ve a y e t
lerle devredeki arıza kaybolur gi
bi...

İm am ın sol elinde yine uzun, 
fakat bu se fer başı hilalsiz bir 
bambu değneği var. Tam hutbe  
başlar b aşlam az yine başları 
fesli çocuklar ellerinde to rb a la r
la baştanbaşa safları geziyorlar. 
Çoğunluk, to rb a lara  gönlünden 
geçen m iktarda hayır koyuyor. 
C em aatten  bazıları ise, hem ku
tuya para a tıyo r, hem de e lle rin 
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Gezi / İzhenim I m a l e z y a : ö r n e k  ülke

deki to rba larla  safları gezen ço
cukların cebine bahşiş koyuyor. 
Bunu ilk kez görüyorum .

C em aatin  çoğunluğu genç. 
C em aatte  bu kadar genç yoğun
luğunu hiç görm em iştim . Ya yaş
lıları yok, ya da yaşlanm ıyorlar 
sanki!.. Hutbeler bizim hutbelerin  
aksine uzun sürüyor. Düz tavanlı 
caminin tavanında, yan duvarlar
da ve sütun direklerde dönen çok 
sayıda pervane sayesinde te r le 
m ekten kurtuluyorsunuz. Durm a
dan uğuldayan pervaneler, Türki
ye'de yaz akşam ları ışığa gelen 
sinek kümeleri gibi, M alezya'da  
nam azın bir parçası her zaman...

"I Love Erdoğan!"

Ülkenin kuzeyinde, Hind O kya
nusundaki Penang Adasının  
m eşhur turistik  sahilindeyiz. Ba- 
tu Ferenghi... Sahildeki camide, 
akşam nam azındayım . Cem aatin  
tam am ı yine çıplak ayaklı. Cem a
at kaç kisi olursa olsun, imam  
m utlaka yakasına takılı m ikro
fondan sesli okuyor. Farzın a r
dından imam, çok hafifçe sağa 
dönüyor. Bizdeki gibi cem aate  
dönm üyor yüzünü. Çoğu camide 
sünneti kılıp tesbihat yapm ıyor

lar. H atta  çoğu, sünneti de kılm ı
yor. Farzdan sonra cem aatin ço
ğunluğu dağılıyor. Ama bu cam i
de imam, farzdan sonra dua ve 
tesbihati açıktan /  cehri yapıyor. 
Ancak, 'te s b ih s iz  tesb ihat' ya 
pıyorlar. Teşbih görem iyorsunuz  
m escidlerde. İlk duaya istiğfar 
ve Fatiha  ile başlıyor im am . 
Uzun bir dua ve sesli tesbihatin  
ardından ikinci kez Fatiha ile de
vam eden bir dua faslı. Bu sefer 
eller yukarıda değil, daha aşağı
da. Ve duaya devam  ediyor... 
Böylece cem aat en azından du
aları öğreniyor...

Bu sahilde gayri m üslim lere  
tebliğ yapan gençleri ve dağ ıt
tık ları ücretsiz İngilizce mealli 
Kur'an-ı Kerim leri ve diğer ki
tap ları görüyorum . Hem kendi 
satış bölüm leri var, hem de üc
retsiz kitap dağıtım ı yapıyorlar. 
Gencin birisi benim Türk olduğu
mu hemen anlıyor... Bana gülüm 
seyerek “ I  Love Erdoğan!"  ve 
"W elco m e!"  diye seslen iyor. 
Başbakan Erdoğan'ı, Meclisin ve 
hüküm etin ve Irak politikasında  
ABD'ye karşı duruşu sebebiyle  
seviyorlar.

Tebliğ görevini yerine getiren  
gençler ve kitap dağıtım  sergisi...

Cennetin Dünyadaki Diğer Adı: 
M alezya!

Malumunuz: ü cre tli çalışan nü
fus içindeki kadın ların  yüzdesi, 
kadınların çalışm a hayatına ve 
iktisadi fa a liy e tle re  katılım ını ve 
bilhassa "s o s y a l ge lişm iş liğ i"  
açıklayan değişkenlerden birisi. 
M alezya insanların rah at edebi
lecekleri her türlü  kolaylığı sağ
lama konusunda son derece ge
niş kapsamlı uygulam alara sa
hip. Başta ana unsur Müslüm an- 
lar olmak üzere , özellik le  kadın
lar, erkeklerle  b irlik te  hayatın  
her alanında. Her işte, her y e r
de... Alman firm ası BOSCH fab
rikasına girdiğinizde de sözgeli
mi, her üretim  dizisinde başör
tü lü  genç çalışan kaynadığını 
gözlem liyorsunuz. Sokakta, ka
muda, özelde, hastanede başın
dan sonuna her eğ itim  kuru- 
munda başörtülü öğrenciler, öğ
retim  görevlileri, hekim ler, hem 
şireler, h izm etlile r özgürce çalı
şıyor. G özlem lerim de kadınların  
yaklaşık %  8 5 -9 0 'ın ın  başörtülü  
olduğunu tahm in e ttiğ im i Ma- 
laylarla da tey id  ediyorum . Çalı
şan nüfusta da çoğunluk kadın
larda. Sadece Penang'daki Hon
da fabrikasında ağır üretim  aşa
masında kadın çalışan görem e
dim . Ö ğ re n iyo r, ö ğ re tiy o r la r. 
Her türlü  bilim sel çalışm anın da 
içindeler. Kısacası her türlü  üre
tim in içindeler... Çinlisi, H intlisi, 
Müslümanı, H ristiyan ı ile herkes 
inancın ı da ra h a tç a  yaş ıyo r. 
M üslüm anlar, İs lam  şeria tın ın  
sunduğu ortam ın güzelliğ inin bi
lincindeler. A rtık  adını koym ak 
kalıyor geriye: T ese ttü rlü  h a 
nım ların, çalışan ların  ve öğren
c ile r in  b o y  g ö s te rd iğ i va tan ! 
Cennetin d iğ er adı... Çinli, Hintli 
diğer unsurlar da kendi cennet
lerinde...
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Yansımalar

B ir gün "Hoş geldin Bursa 
seyyah ı, sefa g e tird in ” 
dedi babam. Oysa benim  

nereye gittiğ im i kimse bilm iyor
du. Ya da ben öyle zannediyor
dum. "Babacığım ! Bu fakirin Bur- 
sa'da olduğunu nereden bild i
niz?" deyince babam:

-Sen 1 0 5 0  senesi Muharrem  
ayında kaybolduğun gece, ben ni
ce etkili dualar okudum. O gece 
rüyamda seni gördüm. Bursa’da, 
Emir Sultan Tekkesi’ndeydin. Ağ
lıyordun. Gezi için izin istiyordun. 
O gece nice canlar, sana izin ve r
mem için bana yalvardı. Ben de 
izin verdim .

Birlikte Fatiha okuduk. Bak 
oğlum, bundan sonra sana bol bol 
seyahat görünüyor anladığım ka
darıyla. Ama öğüdümü dinle, de
di. Elimden tu tup  ayağa kaldırdı. 
Sağ eliyle sol kulağımı bükerek:

- Oğul!
- Sakın ofa besm e

lesiz y em ek  yem e.
Adam yoksul olur. S ır
rın varsa en yakınına 
bile söylem e, iyi adını 
kötüye çıkarm a. Kö
tüye yoldaş olma. Z a 
rarın ı çok çekersin .
Sen daima ileri yürü!
Gözüm benim , geri 
kalm a. Ekili ta r la y a  
basm a. Dost payına  
göz dikm e. B ir şey  
koym adığın y e re  el 
uzatm a, iki kişi konu
şurken d inlem e. Ek
mek ve tu z  hakkını 
g ö ze t. D ave ts iz  bir 
yere gitm e. Gidersen, 
güvendiğin yere, dü
rüst kimseye git. Sır 
sakla. Topluluklardan  
duyduğun sözleri ak 
lında tu t. Evden eve 
söz taşım a. Dedikodu 
etm e, ahlaklı ol. H er-

EVLİYA ÇELEBİ’YE 
BABASINDAN ÖĞÜT

Ertuğrul Bayramoğlu

keşle iyi geçin. İnatçı ve kötü  
sözlü olma. Yaşlılara saygı gös
te r . Senden büyüklerin önünde 
gitm e. Her zaman tem iz ol. H a
ram  ve yasak olan şeylere yak
laşma. Beş vakit namazını bırak
ma. ilim ve erdem inle meşhur ol.

- Oğul!
- Büyük adam larla, vezirlerle

beraber olursun. Dünya için bir 
şey istem e ki kendinden nefret 
ettirm e. Eline geçen malı boş y e 
re harcam a. Tutum lu ol ki kim se
ye m uhtaç olmayasın. Su uyur, 
düşman uyum az. Uyanık ol. Allah 
yardım cın olsun. Bu öğüdümü ku
lağına küpe e t deyip enseme bir 
pehlivan tokadı vurmasın mı?

-Yürü! Sonunda 
hayır ola! Fatiha, 
dedi.

Tokadın etkisin
den kurtulup gözle
rimi açınca evim i
zin içi nurla dol
muştu. Hemen ba
bamın elini öptüm. 
Bana on iki kitap  
hediye etti. Bir mik
ta r da para verdi.

-Yürü! Ne ta ra 
fa istersen gidebi
lirsin. Ama gurbet 
elde tedarikli ol, cö
m ert ol. Dertlilere  
yardım  et.

Alnımdan öptü. 
Kalp gözüm aç ıl
mıştı. Heyecanlan
m ıştım , sevinm iş
tim . Ertesi gün, İz
m it'e  doğru yola  
çıktık.
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Eskimeyen Yazılarl

Abdülhsk Sinasi Hisar
Boğaziçi Medeniyeti

B u asrın  ilk y ıllarında Boğaziçi -en çok ha
tıra  g e tird iğ i eski Venedik gibi- sanki bir 
göl ta rz ın d a  kendi üstüne kapanm ış ve 

kendine m ahsus a d e tle ri ve zevk le ri olan büsbü
tün  hususi bir â lem d i. Barındırd ığ ı b irta k ım  an a 
ne ler kendine has ta b ia tın  hususiyetine ta k ıla ra k  
ona, b irçok k ıs ım larıy la  eş bulunduğu İstanbul 
m ed en iyetin d en  bile ayrılan , hususi bir m ed en i
ye t kurm uş o luyordu.

B oğaziç i'nde bilhassa sularla ış ıkların  oyu n la 
rı esrarlı bir can lılık tad ır. Y a lıların  B oğaz'ı s ey 
re tm e y e  ayrılm ış  ön odalarında sulara çarpan  
ışıkların  içeriye  sıçram ış ak is leriy le  b irdenb ire  
oda duvarın ın  bir parçası bir vücudun derisi gibi 
ürp erm e ğ e  ve başım ızın  üstünde, ta v a n ın  da bir 
parçası, bir nehrin a ltın  sularıy la  akm ağ a başlar. 
K arada te m e lle ri üstünde sabit duran y a lıla r su
larda, başları aşağ ıda, tem e lle ri havada yü zm eğ e  
koyu lurla r. Yosun kokulu kay ıkh ane ler, denizin  
m ırıldanan su ların ı yalın ın , bir kısım  zem in  kat 
odaların ın  a ltla r ın a  g e tir ir le r . A rad a  b ir küçük  
dalga ların  kâh gü lü ştükleri, kâh a ğ laş tık la rı du
yulur.

A rtık  te d a v ile rin e  im kân o lm ayan bu ya lılar, 
ölüm e razı o lm ayan  bütün vücu tla r gibi, b ilinm ez  
neyi, b ilinm ez şey leri bekliyor g ib iyd iler. Bu eski 
yalıların  b irçokların ın  görünüşlerinde, yü z le rin d e  
artık  ih tiy a rla rın  o için için durgun, dalg ın , fe rs iz , 
hep m aziy i say ık layan , geçm iş bir dev irden  a rta  
kalm ış, ş ikâyetli, som u rtkan  ve ölgün yü z le rin d e  
ve g özlerindek i m an a lar peyda o lm uştu . Bunlar, 
belki köklerinden başlayarak için için ku rum aya  
yüz tu tm u ş  o susuz kalm ış, ih tiya rlam ış , ö m ü rle 

rini tam a m lam ış  ağaç la r gibi ta  tem e lle rin d en  
s ız layarak  için için göçm eğe koyulm uşlardı.

Fakat biz on ların , yorgun ve durgun bile olsa, 
düzgün ve h eyb etli hallerin i g ö rü yo r ve şüphesiz  
ki a rtık  iç lerinde çürüdüklerin i h issedem iyorduk.
O zam an la r g ö z le re  çarpan, bu gizli göçüş değ il
di. Bu ya lıla rın  daha b irçokları harap  olm am ış, 
önlerindeki r ıh tım la r bozulm am ış, bahçelerindeki 
süslü p arm ak lık la r kald ırılm am ış, saksılar k ır ıl
m am ış, ç içek le r solm am ış, m e zarlık la rd ak i serv i
ler ve koru lard aki ağaçla r kesilm em iş, gece, bazı 
açık m e zarlık la rd a , k ım ıld am ayan a teşb öcekleri 
gibi, fe n e r le ri içinde yanan m u m lar sönm em iş, 
yüksek d u varların  taş la rı dökülm em iş, bunları 
hepsi de daha a y a k ta , sıra sıra, om uz om uza, 
yerli yerindeyd i.

B ahar gelip  bir çok ağaç la r yeşil, beyaz ve 
pem be ren k le re  bürününce, e rg u van lar k ırm ızı 
a lev lerin i tu tu ş tu ru n c a , Boğaz'ın  nazlı ç içekleri 
kokuların ı havaya katın ca, h ayat le zze ti m av im t- 
rak akşam ları g özlerinden  gön ü llere  süzülünce, 
bütün bu cen n et d iyari, bütün Boğaziçi, T op ha
ne'den S a lıp azarı'n d an , R u m e life n e ri’ne ve H a 
rem  İskeles i'nden, S a lacak 'tan  A n ad o lu fen eri'n e  
kadar bir çok yangın ye rle ri ve h arab e le r sakla
m akla berab er, y ine yalı, rıh tım , bahçe, çiçek, 
yol, ağaç, kayıkhane, kayık, duvar, parm aklık , is
kele, m erd iven , hülasa sa a tle rc e  süren b ir m esa
fede hala bir büyük refah  hissini veren  dünyanın  
belki en geniş olduğu gibi en güzel dem ek em sal
siz bir caddesi sayılab ilecek m u n tazam  v e  m uh
teşem  bir haldeydi.
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Etkinlikler

104 Haftadır Yap ılan  “Başörtüsüne  Özgürlük” G österisine  B iber Gazı

lundu. Yürüyüşün A nkara 'da
ki Tandoğan mitingi ile aynı 
güne rastlam ası, işgüzar yö
neticilere adeta fırsat verdi.

Oysa, A nayasanın
34.m addesi ve 2911 sayılı ya 
sa uyarınca; herkes önceden 
izin a lm aksızın  g ö steri ve 
toplantı yürüyüşü yapabilir.

Arzın Merkezi'nde Buluşmalar: 
İDEOLOJİ VE ELEŞTİRİ

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti 
misyonunu yüklenecek olan İstan
bul’un, dünya entelektüellerinin bu-
I luşma noktası olmasını hedefleyen 

"Arzın Merkezinde Buluşmalar" 
isimli konferans dizisinin yedincisi "İdeoloji ve Eleşti
ri" başlığını taşıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin dü
zenlediği, 14 Nisan 2 0 0 7 , Cumartesi günü gerçekleş
tirilen konferansta çağımızın en önemli edebiyat ve 
kültür teorileri uzmanlarından olan Prof. Dr. Terry 
Eagleton, Türkiye'den sosyoloji ve hermenotik alanla
rında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan 
ile "Arzın Merkezinde Buluşmalar" da bir araya geldi. 
"İdeoloji ve Eleştiri" ana başlığını taşıyan konferans 
"sosyolojik ve felsefi bakış açılarıyla ideoloji ve eleş
tiri...", "teolojik düzende ideolojiler" ve "eleştirinin iş
levleri" alt başlıklarıyla zenginleştirilerek sunuldu.

Terry Eagleton, "Arzın Merkezinde Buluşma
la rd a  tarihçi ve sosyolog Hüsamettin Arslan ile bir 
araya gelecek. Prof. Hüsamettin Arslan, "bilgi sosyo
lojisi", "sosyal bilimlerde yöntem" ve" hermenotik 
(yorum bilimi)" gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır.

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platform u ve Mazlum- 
Der Kocaeli şubesinin birlikte organize e ttiğ i ve 
aralıksız 104 haftadır sürdürülen "Başörtüsüne 
Özgürlük" basın açıklam alarının 3.yılına girmesi 
dolayısıyla 14 Nisan 2 0 0 7  tarihinde İzm it'te  bir 
yürüyüş düzenlendi. Ancak 104 haftadır bir sorun 
çıkarm ayan İzm it Em niyeti, -gerekli bildirim yapıl
dığı halde- yürüyüşe izin verm ediği gibi, biber ga
zı sıkmak ve cop kullanm ak suretiyle hak arayan
lara haksız müdahalede bu-

Kaldı ki M azlum -Der Kocaeli Şube başkanı her 
hafta tekrarlanan gösteri için bildirimi yazılı ola
rak idari m akam lara yapm ıştı.

Olay üzerine açıklama yapan M azlum -D er y e t
kilileri, "Hukukun izin vermediği m üdahaleyi ya
pan Polisin hukuksuzluk yaptığını" söyleyerek bu 
konuda polislere haksız ta lim at veren ler hakkında 
yetki ve hukuk sınırlarını aştıkları için disiplin so
ruşturm ası yanında, görevi kötüye kullanma, kötü 

muamele için cezai yönden 
(TCK 2 5 6 , 2 5 7  m addeler ile) 
soruşturma açılması talebin
de bulundular.

İzm it'te  3. y ılına giren 
başörtüsüne özgürlük gös
terilerin i düzenleyen Kocaeli 
İnanç Özgürlüğü P latform u
nu kutluyor, yapılan bu hak
sız müdahaleyi kınıyoruz.

ULUSLARARASI 
KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU

İslam Dünyası 
STK' ları Birliği 
tarafından birin
cisi düzenlenen 
Kutlu Doğum 
S e m p o z y u m u  
"Dünya Onu Ko
nuşuyor" sloga
nı ile 22  Nisan 
Pazar günü A ta
türk Kültür Mer
kezi'nde ger
çekleştirildi.

İDSB'nin ev 
sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın birçok 
yerinden ilim adamı, kanaat önderleri ve aka
demisyenlerin de katıldığı "Uluslararası Kutlu 
Doğum Sempozyumu" 22 Nisan Pazar günü 
9 .30  ile 17.30 saatleri arasında yapıldı.

İki bölüm halinde toplam 4  oturum şeklinde 
yapılan sempozyumda ilk bölümde yerli konuş
macılar söz alırken, ikinci bölümde yabancı ko
nuşmacılar söz alarak program tamamlandı.
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Kitap / Dergi
Mehmet Emin Babacan

NÖBET DEĞİŞECEK Mi?

T arihin her dönem inde ve 
dünyanın hemen her ye 
rinde hâkim iyet m ücadele

si, değer ve m enfaat çatışm ası 
sürgit devam etm ekted ir. Her ça
tışm anın doğduğu ve aynı kay
naktan beslendiği bir bağlam ı 
vardır. Söz konusu çatışm aların  
kendi zeminini "haklılık ve doğru
luk" üzere inşa etm esi, uzlaşm a
yı im kânsızlaştırm akta, gerginli
ğin ve agresifliğin sürekli kayna
ğı haline gelm ektedir.

"Çankaya Nöbeti" adını v e r
diği kitabında A hm et Cemil Er- 
tunç, Cumhurbaşkanlığı m ücade
lesi üzerinden sosyolojik bir göz
lemle toplum u ve Türkiye'deki 
hâkim iyet mücadelesi ekseninde 
kendini m erkez gören "resm i ide
o lo jiy i titiz  bir çalışm ayla irdele
m ektedir.

Şaşırtıcı olan şey; bir ülkenin- 
bir toplum un aklı ya da hafızası 
olarak nitelendirilebilecek m er
kezin gerilim  ve psikolojik baskı 
unsurunun m erkezi haline gel
mesidir. "Türkiye'de yaşanan ve 
yaşanm akta olanların ‘zem ini'ni 
ekonomik, siyasal, yasal, askeri 
yapıyı yönlendirm e güç ve im kâ
nına sahip "resm i ideoloji" oluş
tu rm aktad ır. Tü rk iye 'd ek i to p 
lumsal gerilim lerin; ideolojik ça
tışm aların; siyasal, kültürel, eko
nomik, yasal problem lerin te m e 
linde her zam an 'resm i ideoloji' 
yer almış ve yer alm aya da de
vam etm ekted ir. Kendi haklılığını 
ve doğruluğunu m erkeze  alan  
söz konusu "m erkez", "resm i 
ideoloji"; halkın istek ve tevec 
cühlerine uygun politikalar geliş
tirm ek anlamına gelen "H alkçı
lık" ilkesini, "halka rağm enci" bir 
zihniyetle form üle ederek keyfi

bir uygulamaya dönüşmesini Er- 
tunç, C um huriyetin  kuruluşun
dan günümüze izini sürüyor.

Halktan kopuk, "halka rağ
menci" bakışın e lbette  ki sübjek
tif  zihni inşası için gerekli olan pa
ram etreleri bir araya getirerek  
bir paradigma inşa etm ek gereki
yordu. K itapta ilk Cumhurbaşkanı 
olan Mustafa Kemal A ta tü rk ’ten, 
görev süresi dolmak üzere olan 
Ahm et Necdet Sezer ve yeni se
çilecek olan Cum hurbaşkanına  
kadar, bütün dönemlerde bu pa
radigmanın inşa edilmesi çabası
na m atuf kavram ların, sorunların 
ve tehlikelerin varlığına sürekli 
dikkat çekilerek, tartışm a zem ini
nin istenilen düzlem de gerçekleş
tiğini görm ekteyiz.

Örneğin; gerçekliği ve sınırla
rı hiçbir zam an net olmayan iç ve 
dış düşman" tanım lam ası, “ laik
lik, irtica , m eşru iyet, kamusal 
alan” gibi kavram ların bulaştırı
larak 'belirlenebilirliğini' ortadan  
kaldırm ak gibi çoğu kez kurumla- 
rı ve halkı topyekün paranoyak

laştıran bir tutum un aşikâr kılın
dığını görm ekteyiz.

Bütün bu karm aşa ve belirsiz
liğin ortasında yazarın sorduğu 
asıl hayati soru; "Cumhurun te m 
silcisi olduğu söylenenlerin seçti
ği Cum hurbaşkanları ne oranda 
bu tem silciler tarafından seçil
m iştir?"

Birçok yönüyle ele aldığı 10 
Cumhurbaşkanının nasıl bir serü
ven içerisinde şekillenerek Cum
huriyet Tarihi içerisinde yerlerini 
aldıklarını, yukarıdaki soru etrafın
da, etraflıca ortaya koyan kitap, 
Pınar Yayınları'ndan çıkmış "Cum
huriyetin Tarihi" isimli, yazarın bir 
önceki hayli beğeni toplayan kita
bını tam am layacak nitelikte.

Yeni Cumhurbaşkanı seçimi 
etrafında tartışm aların  yoğunlaş
tığı şu günlerde, meselenin ba
şından sonuna kadar tam am ını 
özetleyecek ve bütüncül bir ba
kış kazandıracak, aynı zamanda 
bir yakın tarih  okuması yap tıra 
cak, hacmi küçük ama niteliği bü
yük bir kitap.

Pınar Yay. (0212) 5 2 0  9 8  9 0

"Ç ankaya N öbeti"  adını 
verdiği kitabında Ahm et  
Cemil Ertunç, Cum hur
başkanlığı mücadelesi 

üzerinden sosyolojik bir 
gözlem le toplum u ve 

Türkiye 'deki hâkim iyet  
mücadelesi ekseninde  
kendini m erkez  gören  
“ resmi ideoloji''yi t it iz  
bir çalışm ayla irdele

m ekted ir .
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İslam Felsefesine Giriş
Peter Adamson,

Richard C. Taylor 
Küre Yay.

İslam Felsefesine Merhaba. İslam 
Felsefesi'ne merhaba diyenler için, 
derli toplu, özetlenmiş yapısıyla 
okuyucusuna kolaylık sağlayan "İs
lam Felsefesine Giriş" adlı bu eser 
başucunda tutulması gereken kıy
metli bir eser. Özellikle İslam felse
fesinin "klasik" dönemi olarak ad
landırılan IX. yüzyıldan XII. yüzyıla 
kadarki dönemi, uzman isimlerin ka
leme aldığı makalelerle ayrıntılı bir 
şekilde inceleyerek bu alana bir gi
riş sağlamayı amaçlıyor.

Batı'da İslam felsefesi alanında 
yaptıkları çalışmalarla ün kazanmış 
on sekiz uzmanın makalelerinden 
oluşan eser; Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, 
Gazâlî, İbn Rüşd, Sühreverdî, Molla

Sadrâ ve İbn Arabî gibi İslam felse
fesi geleneğinin önde gelen isimleri
ni müstakil bölümlerde ele alıyor.

Ayrıca eserde; İslam felsefesi 
geleneği içinde araştırmaya konu 
olmuş mantık, ahlak, siyaset, tabiat 
felsefesi, psikoloji ve metafizik gibi 
alanlara dair tartışmaları da derin
lemesine inceleniyor.

İzzet Derveze: OsmanlI Filistin’inde Bir Posta Memuru

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Islahat Hareketi (Beyrut), el- 
Lâmerkeziyye Partisi (Kahire), Hürriyet ve İtilaf Fırkası, ih
tilalci el-Fetât Örgütü ile bu kuruluşlar içerisinde görev 
alan düşünür ve siyasetçiler, Derveze’nin anılarında yer 
verdiği bazı konu başlıkları. Hatıratta, Cemal Paşa ve İtti
hatçıların yanı sıra İngilizlerin Araplarla ilişkileri ve bu bağ
lamda Şerif Hüseyin liderliğindeki Arap İsyanı özel bir yer 
tutuyor. (Klasik Y a y . )

BİLGE ADAM: MODERNİTE VE MÜSLÜMANLAR

işlenmiş ve hacimli bir dergi olarak okuyucusuyla 
buluşmuştur. Modernite üzerine Türkiye'de önem
li isimlerden biri olan Abdurrahman Arslan ile ya
pılan nitelikli bir söyleşiyle birlikte, Ahmet Davu- 
doğlu, Ali Bulaç, Atasoy Müftüoğlu, Abdülkerim 
Suruş, Muhammed Hatemi gibi isimlerin alıntı, çe
viri ve yazılarıyla içeriği zengin bir dergi olarak 
okunmayı hak ediyor.

« ı T E ı
H jİ l i

Tarih Boyunca Kent Kökenleri,
Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, Le
wis Mumford, Ayrıntı Yay.
Kentsel Planlama Kuramları, Melih 
Gürsoy, imge Kitabevi Yay.
Kur'an’da Toplumsal Sınama, Ahmet 
Küçük, Beyan Yay.
Kod Adı: İlımlı İslam, Tevfik Karabulut, 
Bayrak Yay.
Toplumsal Değerler ve Gençlik, Nazmi 
Avcı, Siyasal Kitabevi 
İslam Felsefesine Giriş, Peter Adam
son, Richard C. Taylor, Küre Yay.
Resmi İdeoloji Sözlüğü, Özgür Üniver
site
Ameleden İşçiye /  Erken Cumhuriyet 
Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları, Ah
met Makat, iletişim Yay. 
Devlet: Doğası Gelişimi ve Geleceği,
Gianfranco Poggi, İstanbul Bilgi Üni
versitesi Yay.
Akademisyenler ve Gerçek Dünya, Gil
lian R. Evans, İstanbul Bilgi Üniversite
si Yay.
Bağımsız Türk Mahkemelerinde Yargı
lanmak İstiyorum, Kemal Şahin, Sarı
yı İdiz Basımevi
Hukuk Devlete Sızabilir mi?, Ümit Kar- 
daş, Timaş Yay.
Mevdudi /  Hayatı, Görüşleri ve Eserleri,
Abdüihamit Bir ışık, insan Yay.
Hz. Muhammed En Güzel Örnek, Ham- 
di Gündoğar, Çıra Yay.
Saflık ve Tehlike /  Kirlilik ve Tabu Kav
ramlarının Bir Çözümlemesi, Mary Do- 
ugles, Metis Yay.
Aliye İzzet Begoviç Hayatı Fikirleri 
Eserleri, İhsan Eiiaçık, inşa Yay. 
Kaybolan Yıllar, Merih Baran Erbuğ, 
Vadi Yay.
Dönük, İbrahim Boysal, Cadde Yay. 
İnsan Hakları ve İslam, Recep Şerıtürk, 
Etkileşim Yay.
İslam Fıkhı, Prof. Dr. Abdulazim b. Be
devi el-Haleti
Geleneğin Altın Zinciri, Ayhan Tekineş, 
Ensar Neşriyat.

ihe Cambodge Conıpamn to Arabic Philosophy

Üç aylık düşünce, kültür ve edebiyat dergisi, Bilge Adam, hayli zamandır 
konuşulan, tartışılan ve hakkında geçmişe oranla bir hayli malumatın birik
tiği bir konuyu, "Modernite ve Müslümanlar" üst başlığını merkeze alarak, 
yaşadığımız dünyada Müslümanların ve İslamın imkânlarını farklı bir yakla

şımla masaya yatırıyor. Dergi; Modern ya da artık 
post-modern bir dünya diyebileceğimiz bu dünya
da müslümanca düşünmenin, müslümanca yaşa
manın imkânlarının neler olduğu veya olabileceği, 
konunun uzmanı isimler tarafından derinlemesine

MAYIS '07 ÜMRAN 91



Aynadaki Tebessüm I

İdare Ama Xereye Xaöar?

. er toplum da, idare eden
in i  lerin idare edilenleri yö-
•  •  netm e biçim lerini tayin

eden gerek yazılı, gerek yazısız 
kurallar vardır. Bu kuralların uy
gulanmasının pratiğini yapan za 
man zam an yerdiğim iz; iyi ye tiş 
memişse ve kontrolsüzse zulmün 
aleti, iyi yönlendirilir ve iyi o lur
larsa adaletin batm ayan güneşi 
olan bürokratlard ır bunlar. Onlar 
halkın ş ikâyetleri
ni dinler, siyasile
rin keyfi uygula
m alarına  d iren ir, 
direnem ezlerse ki
tab ın a  uydurur, 
çok zo rla n ırla rsa  
hikâyem izde oldu
ğu gibi bırakıp ka
çarlar.

U zun za m a n 
d ır kad ılık  g ö re 
vinden uzak kal
mış birisi, boş kal
m aktan  sıkılıp , 
bir de elinde ve 
a v u c u n d a k i l e r  
azalınca, rica m in
net Şeyhülislam 'ın kapısında a l
mış soluğu. Huzura çıkınca da 
"İşe ihtiyacım  var, bana uygun 
boş yer var m ı?" diye sıkıntısını 
arz etm iş . Şeyhülislam : "V ar e v 
ladım var, ancak sen orada y a 
pam azsın. Valisi zor geçinilen  
bir insandır." demiş.

Adam: " Merak etm eyin efen
dim, ben her nabza göre şerbet 
verm eyi bilirim , siz atanm am ı 
sağlayın ye te r.” demiş.

Şeyhülislam:
"T e k ra r h a tır la ta y ım  sana, 

yanına gideceğin Vali öyle bildi
ğin türden bir Vali değil. Aklına 
eserse canına bile kasteder." de
miş.

Adam diretm iş ve ne olursa

olsun göreve razıyım  demiş.
N ihayet görevlendirilm iş ve 

yerine gitmiş. Kadı, V a li’nin de
diklerini uygun fetva larla  yerine  
getiriyor. Z ıtlaşm am aya dikkat 
ediyor, m evzuatları akıllıca yo- 
rum luyorm uş. Bir hayli zam an  
birlikte çalışmışlar.

Vali günün birinde kadıyı ya
nına çağırtm ış. Yardım cılarından  
biri hakkında verdiği idam kararı
nın fetvasını istemiş.

Kadı sormuş:
-  Neden idamına karar verdi

niz, bu kişinin suçu nedir ki?
-  Bu alçak herif dün gece rü

yam a girdi. Bana sabaha kadar 
kâbuslar yaşattı. Öldüm öldüm 
dirildim, suçu budur demiş.

Valinin bu çıl
gınlığının son per
desine daha fazla 
taham m ül edem e
yeceğine karar ve
ren Kadı, tası ta ra 
ğı to p lay ıp  apar 
topar oradan ka
çıp Şeyhülislam'ın 
huzuruna çıkmış.

"Am an beni bu 
görevden al" diye 
yalvarm ış. Şeyhü
lis lam : “ H a y ırd ır  
kadı efendi, hayli 
za m a n d ır sesin  
ç ıkm am ıştı şimdi 
ne oldu d em iş ."  

Kadı heyecanla o layları a n la t
mış. Devam la: "Va llah i valinin  
uyanık olduğu zam an verdiğ i 
kararla rı idare e tm ek  kolaydı. 
A ncak  va lin in  rü yas ın a  g irip  
m üdahale etm em  müm kün ol
m ad ığ ından  orad an  kaçtım  
efend im " demiş.
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MÜSLÜMANLARI DEĞİŞİME ZORLAMAK İÇİN 
"ILIMLI MÜSLÜMAN AĞI OLUŞTURMAK"

Hazırlayanı Turan Kışiakçı

ABD İslam dünyasında sürdürdüğü fiili işgalin yanı 
sıra kültürel savaşı da ihmal etmiyor. Hemen her yıl 
yayımlanan raporlar bunun en bariz örneği. Sözko- 
nusu raporlar derinlemesine incelendiğinde, yeni
lerinin bir öncekileri tekmil ettiği görülüyor. 
Think-thank kuruluşları tarafından hazırlanan bu 
raporlar için çok büyük meblağlar ayrılıyor.

Son olarak geçtiğimiz Mart ayı sonunda piyasa
ya sürülen 217 sayfalık “Ilımlı Müslüman Ağı 
Oluşturmak” (Building Moderate Muslim Net
works) başlıklı analitik rapor da bunların en önem
lilerinden biri. Bu yeni rapor, 2004 yılında hazırla
nan “Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, Kaynak
lar ve Stratejiler” (Civil Democratic Islam: Part
ners, Resources, and Strategies') adlı raporun daha 
kapsamlısı. Daha önceki rapor ABD Başkam 
Bush’un Ortadoğu uzmanı Zalmay Halilzad’m eşi 
Cheryl Benard tarafından hazırlanmıştı. Yeni rapo
ru ise aralarında Cheryl Benard’m da bulunduğu 
Angel Rabasa başkanlığında bir heyet kaleme aldı.

ABD merkezli Rand Corporation’m raporu şu 
cümlelerle başlıyor: “Soğuk Savaş döneminde Sov
yet yayılmacılığıyla mücadele edildiği gibi, ABD 
aşırılık yanlılığına karşı ılımlı Müslümanlar ağım 
daha fazla desteklemeli.” Bugün İslam âlemindeki 
çekişmenin düşünce savaşı olduğunu ifade eden ra
pora göre, bu İslam’la Batı arasında bir medeni
yetler savaşı değil, Müslümanlar arasında İs
lam’ın yapışım belirlemek için yapılan bir iç çe
kişme.

ABD ve diğer Batılı ülkelerinin de, İslam top- 
lumları içindeki ağlarım güçlendirmek amacıyla 
ılımlıları desteklemesi gerektiğini belirten rapor, 
ABD’nin Soğuk Savaş sırasında komünizmle 
mücadele yönteminden ders çıkarabileceğini de 
ifade ediyor.

Raporun içeriğini bir yazıda özetleyebilmek ga
yet zordur, ancak açık olan nokta, raporun hazır
lanmasında başkanlık yapan yazarın bir röportajın
da ifade ettiği temel hedeftir: “Batı ve İslam âlemi

arasında yeni çatışmalar oluşturmak yerine İs
lam âlemini birbirine düşürmektir...” Kısaca 
amaç, Müslüman dünyayı birbirine kırdırmaktır.

“Ilımlı İslam” projesinin asıl mimarı Neo-con 
düşüncenin ideologlarından olan Daniel Pipes’tır. 
Ortadoğu uzmanı olarak da bilinen Pipes, 11 Eylül 
sonrası yazdığı makalelerde Amerikan hükümeti
nin “Ilımlı İslam”ı teşvik edecek politikalar izle
mesi gerektiğini söylemişti.

ABD yönetimi bu öneriler çerçevesinde hemen 
her ay farklı Müslüman ülkelerde demokrasi, kadın 
hakları, çağdaş eğitim, sivil toplum, insan hakları 
ve özgürlükler gibi temel başlıklar altında toplantı
lar ve seminerler düzenlenmesine öncülük etmek
tedir. Müslüman ülkelerde kendi düşünceleri doğ
rultusunda yayınevleri, dergiler ve gazeteler çıkarıl
ması için yardımda bulunmaktadır.

ABD yönetiminin birçok İslam ülkesinde Islami 
eğitimin yeniden gözden geçirilmesi konusunda 
baskı yaptığı da bilinmektedir. Baskı yapılan ülke
lerin başında Kuveyt, Yemen, Pakistan, Katar, Fas, 
Cezayir ve Bahreyn gelmektedir. Son olarak Ameri
kan idaresi Fas’ta eğitim reformunun başarısız ol
duğunu beyan ederek bizzat Amerikalı bir öğretim 
görevlisini, Islami ders programlarını gözden geçir
mesi için bu ülkeye göndermiştir. Nisan ayı başla
rında Fas’ta en çok tartışılan konu bu uygulama idi.

Dergimizin bu sayısında ABD’nin etkin think- 
tank kuruluşlarından Rand Corporatinon’m Mart 
ayı sonunda yayımladığı “Ilımlı Müslüman Ağı 
Oluşturmak” raporunun Sonuç ve Tavsiyeler bölü
münü Mehmet Ûzay’m  çevirisiyle yayınlıyoruz. Ra
porun tümü incelediğinde görülecektir ki, hedef; 
bir bütün olarak tüm Müslümanları ve İslam’ın bi
zatihi kendisini dönüştürmektir. Çünkü onların ta
nımına göre, ister aşırı ister ılımlı olsun tüm Müs
lümanlar, kadim gelenekleri çerçevesinde asli kay
naklarıyla ilişkilerini sürdürdükçe, onları teslim al
mak imkansızdır.
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SONUÇ VE TAVSİYELER
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN ALINACAK DERSLER 

Türkçesi: M e h m e t  Ö z a y

Soğuk Savaş dönem inde , ABD ve İng ilte re ’n in  ku rdu k la 
rı o rtak lık, günüm üzde  radikal İslam  ile yapılacak m üca
dele iç in  b ir d iz i önem li ders le r ç ıkarılm asına o lanak ta
nıyor. Her ne kadar bu iki dönem  arasında b irtakım  
önem li fa rk la r bu lunsa  da, gerek s tra te jik  gerekse de 
taktik  an lam da benze rlik le r bu lm ak m üm kün.

ABD, S oğuk Savaş d ön em in in  başlarında b ir ittifak 
ağı o luş tu rm an ın , Batı'nın  büyük plânı içe ris in de  hayati 
b ir önem i sah ip  o ld u ğu nu n  farkındaydı. Bu nedenle, Ba
tı A vrupa ’da ve 3. Dünya Ü lke le ri’nde K om ün is t yanlısı 
o lu şu m la rla  m ücade le  edebilecek karşı ö rgü tle rin  f i 
nansm anı iç in  ö nem li kaynaklar yaratıld ı. P o litika  yap ı
c ıla r da, tak tik  an lam da g e liş tir ile n  ittifak yap ıla rın ın  ba
şarısının , çeş itli ku rum la r (agencies) ve p rog ra m la r ara
c ılığ ıy la  ABD p o litika s ın a  yön veren stra te ji ile iliş k is in e  
bağlı o ld u ğu nu n  farkındaydılar.

Başkan’ ın Ö zgürlük G ündem i, ABD ’nin  Terörizm le  
Küresel Savaş’ta ortaya koyduğu kapsam lı s tra te ji ile 
son derece b enze rlik le r taşım aktadır. Ancak bu stra te ji, 
ılım lı M ü s lü m a n la r arasında ittifak  yapıları kurm ak iç in 
ABD destekli çaba la rla  doğrudan  bağ lantılı d e ğ ild ir. Da
ha da ötesi, ittifak  yapıları iç in  ayrılm ış  kaynaklar, aske
ri ve s iv il d ip lo m a tik  çalışm ala ra  harcanan kaynaklarla  
kıyasland ığında  son derece düşük düzeyde ka lm ıştır. 
ABD, İslam  dünyasındaki f ik ir  m ücade le le rine  nüfuz et
mek is tiyo rsa, tıpkı S oğ u k  Savaş dönem inde doğal m ü t
te fik le rine  ve rd iğ i destekte o ld u ğu  g ib i, bu konuda  ka
ra rlılığ ın ı ortaya koym a lıd ır.

Soğuk Savaş dönem inde  A B D ’nin  g e liş tird iğ i b ir d i
ğer s tra te ji ise, büyük ö lçüde  savunm a ağırlık lı o lm ak la  
b ir lik te , sa ld ırıyı içeren b ir yapıya sah ip  b ir iş b ir liğ i 
o luş tu rm aktı. Y an i, bu çabanın büyük b ir k ısm ı, Batı A v
rupa ’daki (ve daha son ra  Asya ve O rtadoğu ’dak i) de
m okrasi g üç le rin i hareket geçirm eğe ve desteklem eğe 
ayrılm ış  o lm asına  rağm en, s iyas i ve enform asyon savaş 
araçlarını devreye sokarak Sovyet B loku ’ndaki K om ün is t 
yön e tim i zam anla e tk is iz  hale getirm eyi am aç lıyo rdu. 
Ilımlı Müslümanlarla işbirliği yapılması konusundaki 
önerimiz, doğası gereği büyük ölçüde savunmacı bir 
özellik taşıyor. Çünkü aşırı ideolojilerin yayılmasını kar
şı ılımlı Müslümanların kabiliyetlerinin geliştirilmesini 
öneriyoruz. B unun la  b ir lik te , daha gen iş  kapsam lı b ir 
s tra te jik  p lân ın  tem el b ir unsuru  olarak o to rite r s iyasi

s is tem le rle  m ücadelede, dem okras iy i yaygın laştırm aya 
yön e lik  çabaları da gözetiyoruz. Batı’nın, Soğuk Savaş 
dönem inde , Doğu A vrupa ve S ovyetle r B irliğ i ha lk larına 
ulaşm ada g ös te rd iğ i çaba, İran ’daki dem okratik leşm e 
çabasının desteklenm esine karşılık  g e le b ilir. Elbette, es
ki Sovyet B loku g ib i, İran da uygun iş b ir lik le r in in  g e liş 
tir ilm e s i iç in  son derece zor b ir çevre ve burada başarı
lı o la b ilm ek  bu m etinde sunu landan  çok daha farklı b ir 
s tra te ji ge rek tireb ilir.

Hatta, Batı’nın Soğuk Savaş dönem inde  uygulam aya 
koyduğu tak tik  ve operasyone l iş b ir liğ i yapıları, g ünü 
müzde karşılaşılan zo rluk la ra  çok daha kolay adapte ed i
leb ilir. A B D ’nin  bugün karşı karşıya kald ığı zorluklardan 
b ir i B irle ş ik  D evle tle r’den veya d iğer u luslararası ku- 
rum lardan destek alan g rup la rın  inand ırıc ılık la rın ı ne 
derece devam e ttire b ile cek le riy le  i l iş k ilid ir .  Bu konuda 
ilk  olarak, tanınmış STK’ların İslam dünyasındaki etkin
liklerine destek olmak suretiyle kamu ve özel sektörler 
arasında bağlantıyı artırmak gerekir. S oğuk Savaş döne
m inde  ünivers ite  kam püs le rindeki öğrenci g rup larından 
Am erikan işçi Federasyonlarına  kadar çeş itli ö rgü tle r ve 
o luşum la r, özgür ve dem okra tik  ku rum la r o luş turu lm ası 
konusunda  ge rçek leş tir ilen  kam panyalara katılm a konu 
sunda is te k liyd ile r. ABD yön e tim in in  ro lü  ise, söz konu 
su bu ö rgü tle rin  ça lışm ala rın ı u luslararası arenaya taşı
yacak şek ilde  operasyone l ve m ali destek sağlam aktı. 
Günüm üzde ise, ABD ve A vru pa ’da ken d ile rin i radikal 
is lam la  m ücadeleye adam ış pek çok ö rgü t ve o luşum un 
varlığ ı, A B D ’n in partner arayışında sorun yaşam am asını 
sağlayacaktır.

ABD yön e tim i, iş b ir liğ i ağları o luş turm ada çok daha 
aktif b ir ro l üs tle ne b ilir. S oğuk Savaş dönem inde  son 
derece başarılı o lm uş  K ü ltü re l Ö zgürlük Kongresi, ben
zer düşünce yapısına  sah ip  b irey le rin  o luş tu rduğu , an
cak b ir araya gelem eyen o luşum la rı B irle ş ik  D ev le tle rin  
o rganizasyonel ve m ali desteğ iyle  nasıl güç lü  b ir u lu s 
lararası ağa dön üş tü rü le b ile ce ğ i konusunda  m ükem m el 
b ir ö rnek teşk il e tm ekted ir. ABD, Soğuk Savaş dönemi 
tecrübelerinden gerekli dersleri çıkarabilir ve ılımlı 
Müslüman entelektüellerinin radikal İslam’a karşı kendi 
Özgürlük Kongreleri’ni kurmalarına yardımcı olabilir. 
Böylece, İslam  dünyasındaki dem okra tik leşm e yönünde 
ça lışm ala r yapan entelektüel b ir p la tfo rm  o larak hizmet
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vereb ilecek kalıcı, çoğu lcu  b ir o rgan izasyon hayata ge
ç ir ile b ilir .

Bu projede, Soğuk Savaş dönem inde  güç lü  ve inan
dırıcı b ir a lte rnatif değerle r bütünü, e tkin  m u h a lifle r ve 
g ü ve n ilir  partnerler o luş tu ru lm a sın da  son derece fayda
lı o lan s tra te jile r in  gözden g eç irilm e s in den  sonra, İslam  
dünyasın ın  entelektüel, organ izasyone l ve düşünce ya
pısını a raştırd ık. Buna paralel o larak, O rtadoğu ’daki s i
yasi söy lem i yeniden şek illen d irm eye  çalışan ABD yö 
ne tim in in  m evcut d ip lo m a tik  çabaların ı değerlend ird ik . 
Bu araştırm a ile aşağıda sunu lan  uygulanm aya hazır yo l 
haritasını ortaya koyduk.

Stratejik ve Kurumsal Adım lar

ABD ve m ü tte fik le rin in  atması gereken ilk adım, ılımlı 
çevreler arasında bir işbirliği ağı oluşturulması konu 
sunda kesin kararın ve rilm es i ve bu iş b ir liğ i ağını o lu ş 
turacak ça lışm ala r ile ABD ’nin  s tra te ji ve p rogram la rı 
arasında eşgüdüm ün yaratılm asıdır. Bunu g e rçe k le ş tir
mek iç in , ABD yönetimi içerisinde, bu yönde ortaya ko
nacak gelişmelere rehberlik edecek, destek verecek ve 
gelişmeleri sürekli izleyecek kurumsal bir yapının varlı
ğı zorunluluk arz etmektedir. Bu yapı içeris inde , ABD 
yön e tim i -aşağıda m addeler ha linde  yazılı o la n - bu s tra 
te jiy i hayata geçirecek, geçirm eye o lanak tanıyacak uz
m anlık  ve kapasiteyi yaratm ak zorundadır.

1. Gerçek ılımlıları, çıkarcılardan ve ılımlı kimliğine 
bürünmüş aşırılardan; liberal laikleri de otoriter laikler
den ayıracak, kesin tarifleri yapılmış bir dizi kriterin 
oluşturulması. ABD yön e tim i, b ile rek  ve tak tik  neden ler
den ö türü  (ö rneğ in , göz ardı e tm eksiz in  veya d ikka tli b ir 
incelem eye fabl tu tm aksız ın ) durum sal kararlar a lab ilm e  
ve b e lir li koşu lla r a ltında  bu ç izg in in  d ış ında  bulunan k i
ş ile re  destek o lm a y e te rliliğ in e  sah ip  o lm a lıd ır.

2. Bireylerin, grupların, organizasyonların, enstitüle
rin, partilerin vb. oluşumların katılımıyla uluslararası 
bilgi ağı ortaklıkları oluşturulmalıdır.

3. Programların, projelerin ve kararların izlenmesi ve 
yeniden gözden geçirilmesi için bir mekanizma kurul
malıdır. Bu m ekanizm a içeris inde , en g ü v e n ilir  partner
lerden gerekli b ilg i akışının  ve tey id in  sağ lanm asına 
o lanak tanıyacak b ir geri b ild ir im  hattı o lu ş tu ru lm a lıd ır.

Başlangıçta  iş b ir liğ i ağı kurm a çabaları, ide o lo jik  
yak laşım la rı b ilinen  g ü ve n ilir  partnerle rin  iç inde  yer a l
dığı b ir çekirdek g ruba odaklanm alı ve buradan daha ge
niş çevrelere u la ş ılm a lıd ır (ö rneğ in , yer altı ö rgü tle rin in  
yöntem i iz leneb ilir).

Yaklaşımımız, İslam dünyasıyla ilgili mevcut, simet
rik stratejiye yönelik birkaç temel değişiklik içermekte
dir. Şu anki m evcut yaklaşım , p rob lem  alanı o la rak Or
tadoğ u ’yu görm ekte ve p rogram ını bu bağlam da ş e k il
lend irm ekted ir. Ortadoğu, son derece farklı unsurlardan  
b ir araya gelen ve anlaşılm ası son derece güç b ir coğ 
rafyadır. Bu ö ze lliğ i nedeniyle  O rtadoğu, yoğun  b ir kay
nak ku llab ım ın ! ge re k tireb ilir. Bunun yerine, ABD asi
metrikle seçici yeni b ir p o lit ika  iz lem e lid ir. Soğuk Sa
vaş dönem inde  o ld uğu  g ib i, A B D ’n in çabaları, m uha le 
fetin  ağ ırlık  m erkezine değ il, ABD desteğ in in  f ik ir  m üca
dele le rinde  en büyük e tk iy i yapab ilecek partnerlere, 
p rog ram la ra  ve bö lge lere  konsantre  o lm a lıd ır.

Partnerle r bağ lam ında, öngörü len  iş b ir liğ i ağ ların ın  
ku ru lm asında  top lum sa l g rup ları be lirlem ek önem  taşı
m aktadır. Bu çerçevede, söz konusu bu sek törle r içe ri
s inde  önce lik , daha önceden b e lir le nm iş  kriterlere  uy
gun b irey  ve g rup la ra  ve rilm e lid ir. Bu top lum sa l g rup la r 
arasında şun la r yer a lm a lıd ır:
1. Liberal ve laik Müslüm an akademisyenler ve ente

lektüeller
2. Genç ılım lı dini alim ler
3. Aktivistler
4. Cinsiyet eşitlikçiliği kampanyalarına katılan kadın

grupları
5. Ilım lı gazeteci ve yazarlar

ABD, söz konusu bu k iş i ve g rup ları çeş itli p la tfo rm 
lara davet etm ek sure tiy le  kam uoyuna tan ıtm a lıd ır. Ör
neğ in, ABD resm i m akam ları bu g ru p la r içe ris inde  yer 
alan b irey le ri top lan tıla ra  davet e tm eli, p o lit ika  yap ıc ıla r
la tan ıştırm a lı ve A B D ’nin  kamu d ip lo m as is i çabalarına 
kaynak ve destek sağ lam alarına yardım cı o lm a lıd ır.

Yukarıda  z ikred ilen  sosyal g rup la rına  yö n e lik  destek 
p rog ram la rı o lu ş tu ru lm a lı ve bu program  içe ris inde  
şun la r yer a lm alıd ır:

1. Demokratik eğitim. Ö ze llik le  dem okra tik  ve ço ğ u l
cu değerle ri destekleyen is lam i m e tin le ri ve ge lenekleri 
ku llanacak p rogram la r.

2 .Medya. Ilım lı m edyanın desteklenm esi an ti-d e - 
m okra tik  ve m uhafazakâr M üslüm a n  unsurla ra  karşı 
m ücadelede m edya k rit ik  b ir önem e sah ip tir.

3 .Cinsiyet eşitlikçiliği. Kadın hakları konusu İslam 
dünyasında  farklı f ik ir  yapıları arasında önem li çatışm a 
a lan larından b ird ir  ve kadın hakları savunucu ları son 
derece farklı çevre lerde e tk ili o lm aktadır. C ins iye t e ş it- 
lik ç iliğ in e  destek verm ek, ılım lı M ü s lüm an la rın  g üç len 
m esin i sağlayacak herhang i b ir p ro je n in  önem li b ir aya
ğını o luş tu rm aktad ır
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4. Siyasal destek. İs lam cıların  s iyas i gündem lerine  
karşılık  ılım lıla rın  da b ir s iyas i v izyonu o lm a lıd ır. Bu 
bağlam da, İslam  dünyasında s iyas i ve m eşru b ir çevre
nin  ş e k ille n d irm e s in e  s iyas i destek sağlanm ası yön ü n 
de her tü rlü  çaba büyük önem  arz etm ektedir.

İslam  dünyasına açılm a noktasında, ö nce liğ in  Orta
d oğ u ’ya nazaran daha özgür hareket a lanına sah ip, daha 
rahat ça lış ılab ilecek ve başarı elde etme şansının çok 
daha yüksek o ldu ğu  bölge lere  ve rilm es in i öneriyoruz. 
Halihazırdaki yaklaşım  O rtadoğu ’ya odaklanm ış d u ru m 
dadır. Bunun ik i nedeni vardır, b ir in c is i O rtadoğu, rad i
kal unsurla rın  kaynağı o la rak görü lm e kte d ir; İk in c is i ise 
rad ika lizm , A vrupa ve Kuzey A m erika ’da yaşayan M ü s 
lüm an top lu lu k la rın  da İçinde bu lund uğ u  İslam  coğra f
yasının d iğe r a lan larına  O rtadoğu ’dan yayılm aktadır. 
Düşünce akımlarının tersine çevrilmesi konusunda al
ternatif bir yaklaşım geliştirilmelidir. Diasporada, Türki
ye’de ve Endonezya'da yaşayan düşünürlerin, entelektü
ellerin, aktivistlerln ve liderlerin eserleri Arapça’ya ter
cüme edilerek diğer bölgelere yayılmalıdır. Bu yaklaşım , 
İslam  dünyasın ın  m erkezin in , yani O rtadoğu ’nun terk 
ed ilm esi an lam ına ge lm iyor. Aksine  herhangi b ir zaman 
d ilim in d e  ortaya çıkabilecek ge lişm ele re  yön e lik  fırsa tla r 
iç in  zem in hazırlam ak anlam ına ge liyor.

Şu anda ılım lı çevre lerin  o luş tu rd u ğu  b ir “o lu - 
ş u n fd a n  söz etmek m üm künse de bu yeterli değ ild ir. 
Ilımlı olarak tanınan bireyler ve gruplar arasında henüz 
yeterince sağlam bağlar oluşturulabilmiş değildir. Ilım lı 
o ldukla rı konusunda inandırıcı olan b irey ve g rup lar, ge
rekli iş b ir liğ i ağırı o lu ş tu ra b ilm iş  d eğ ille rd ir. Sözde ılım 
lıları b ir iş b ir liğ i çerçevesinde b ir araya getirm ek sadece 
kaynak İsrafı değil, aynı zamanda, b ir karşı tepkiye de yol 
açab ilir. Karikatür tartışm asını u luslararası b ir krize dö
nüştüren Danim arkalI im am lar, daha önceleri ılım lı b ir 
M üslüm an olarak tan ınıyordu ve çeş itli vesile le rle  iş b ir
liğ i o luşturu lm ası bağlam ında devletin  desteğ in i a lm ış
lardı. Bu olayın ardından yapılan ince lem elerde bu k iş i
lerin gerçekte h iç  de ılım lı o lm adık la rı ortaya çıktı.

M evcut kamu d ip lo m a s is i m edyada yeterince yer a l
m amakta; ayrıca, çağdaş ko şu lla rla  daha yakından ilg i 
g ös te rm e lid ir. Soğuk Savaş dönem inde  radyo, dünya İle 
haber a lış  ve riş le ri kısıtlı o lan çeş itli to p lu m la ra  b ilg i 
akışı sağ lanm asında çok önem li b ir ro l icra  etti. Bugün, 
İslam  dünyasında yaşayan ha lk lar, g ene llik le  yanlış ve 
önyargılı b ilg i bom bard ım anına  m aruz kalm aktadır.

Sawa Radyosu ve el-Hurra televizyonu, ABD yön e ti
m ine yakın o larak b ilin m e kted ir. Bu medya ku ru lu ş la rı
nın desteklenm esi yüksek m a liye t gerektirm esine rağ

men, kam uoyunda ABD ’ye karşı o lu m lu  b ir yaklaşım ın 
o luşm asın ı başaram am ışlardır. Sawa Radyosu ve e l- 
Hurra te lev izyonuna destek verm ek yerine, demokratik 
ve çoğulcu düşünce yapısına sahip yerel medya ve ga
zetecilerin desteklenmesinde kullanılabilirdi.

İnisiyatiflerin Başlatılması

Bu raporda, VVashington’da veya b ir başka uygun yerde, 
ı lım lı M üslüm an la rı tem sil eden küçük b ir g rup la  ça lış
ma top lan tıs ı yap ılm asını öneriyoruz. Bu top lan tı saye
sinde, katılım cıla rın  in is iya tif le r iç in  tavsiye ve destekle
ri a lınacak ve K ültü re l Ö zgürlük K ongres i’ni m odel alan 
u luslararası b ir konferans iç in  gündem  ve katılım cı lis 
tesi hazırlanabilecektir.

Bu girişimin başarılı olması halinde, seletilerle mü
cadele edecek bir organizasyonun kurulması amacıyla, 
örneğin Kordoba gibi Müslümanlar için sembolik öneme 
haiz bir yerde uluslararası bir konferans düzenlenmesi 
amacıyla merkezi grupla çalışmalara başlayabiliriz. Bu 
s tra te jin in  temel öğe lerin i şu şekilde özetlemek m üm kün: 

Temel ilkeler 
-L ibe ra l ve ılım lı M ü s lü m a n la rla  bağlantı kurm ak. 
-H akla rında  b ilg i sah ib i o lunan  çekirdek b ir kadro ile işe 

başlam ak ve buradan daha geniş çevrelere ulaşm ak. 
-K a tılım c ıla r konusunda  b ilin ç li,  seç ic i ve taktikse l o l

mak kaydıyla  b ir takım  is tisna la ra  o la b ilir .
-D üşünce  akım la rın ın  yö n e lim in i tersine  çev irm ek (Arap 

köken li düşünce akım la rın ın  çevreye yayılım ından 
ziyade, çevreden Arap coğrafyasına doğru  b ir akımı 
harekete geçirm ek).

-M a ks im u m  verim  elde ed ileb ilecek bö lge lere  yo ğ u n 
laşmak.

-Başka yerlerde ise, zem in kazanmak ve fırsa tla rın  d oğ 
masını beklemek.

Hedefe götürecek bazı önemli araçlar 
-D aha  etkin  faa liye tle r yapm ala rına  yardım cı o lm ak 

am acıyla  libe ra lle rle  ve ılım lıla rla  küçük çalışm a 
g rup ları o luşturm ak.

- ih tiya ç la ra  göre b ir d izi p ilo t p ro jey i hayata geçirm ek. 
-L ib e ra lle r i ve ılım lıla rı se m b o lik  önem e sahip  b ir m e

kânda b ir araya getirm ek sure tiy le  u luslararası b ir 
ça lışm a o rgan izasyonunu başlatmak.

-G elecek vadeden konum lardak i gerçek ılım lıla ra  yöne
lik  p rog ram la r gerçekleştirm ek.

-Bu kişileri kamuoyuna tanıtmak. Kongrelere ve çeşitli top
lantılarda po litika  yapıcılarla biraraya getirerek ilişk ile 
rin i geliştirm ek ve çalışmalar için desteklerini almak.
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