
S
ay›n Baflbakan Recep Tay--
yip Erdo¤an’›n ‹spanya’da--
ki bas›na aç›klamas›nda;

““BBaaflflöörrttüüssüü sseerrbbeesstt oollmmaall››dd››rr......
vveelleevv kkii ssiiyyaassii ssiimmggee oollssuunn……””
ifadesiyle yeniden gündeme ge--
len çeyrek as›rl›k baflörtüsü ya--
sa¤›, Ak Parti ve MHP’nin bu ya--
sa¤› kald›rma konusunda uzlafl--
maya varmalar› ile gerçekten
sona eriyor mu?

Soru anlams›z bulunabilir.
Ancak bu yasa¤› kald›rmaya yö--
nelik ilgili maddeler (Anaya--
sa’n›n 10. ve 42. maddeleri) dü--
zenlenirken, ““hhiizzmmeett aallaann –– hhiizz--
mmeett vveerreenn”” gibi saçma bir ay›r›--
m›n temel al›nmas›, baflörtüsü
özgürlü¤ünün sadece yüksek
ö¤renimle s›n›rl› tutulmak isten--
mesi, getirilecek serbestli¤e ba--
z› ““kkaayy››tt vvee flflaarrttllaarr””›n konulma--
s› yönündeki çabalar yukar›daki
soruyu anlaml› k›l›yor. Biliyoruz
ki, bu ülkede, genelde özgür--
lükler özelde baflörtüsü ile ilgili
yasaklar “kay›t d›fl›l›k”tan besle--
nerek uyguland›. Akla ilk olarak
flu soru geliyor: “Baflörtüsü sa--
dece yüksek ö¤renim kurumla--
r›nda yasaklanamaz” denirse,
di¤er tüm e¤itim kurumlar›nda
ve birilerinin ““kkaammuussaall aallaann”” di--
ye tarif etti¤i tüm alanlarda ba--
flörtüsü yasa¤›n›n devam etme--
sine kap› aralam›fl olunmaz m›? 

AAss››ll ssoorruu//nn iissee flfluu:: Peki, yük--
sek ö¤renimlerini tamamlay›p
doktor, mühendis, avukat, ö¤--
retmen olma hakk›n› elde eden
bu çocuklar hiçbir devlet kuru--
munda çal›flmayacaklarsa, bu
etiketleri ne yapacaklar? Bu,

yaln›zca baflörtülülerin de¤il ül--
kenin gelece¤ine ipotek koy--
mak anlam›na gelmez mi?

Bu sebeple, daha ilk bafltan
diyoruz ki: Baflörtüsüne getirile--
cek özgürlük asla s›n›rl› ve kay›t--
l› olmamal›, aksine ““kkaayy››ttss››zz--
flflaarrttss››zz”” olmal›; yani her alanda
baflörtüsü serbest olmal›d›r. Bu
bir inanç özgürlü¤ü ise herkes
için ve her yerde özgürlük sa¤--
lanmal›d›r. Üniversitelerde kötü
olan yasa¤›n, di¤er alanlarda iyi
olmas› ya da hazmedilebilir ol--
mas› mümkün de¤ildir.

Öte yandan, bugün gelinen
noktada, baflörtüsü özgürlü¤ü,
tüm özgürlüklerin kkiilliitt ttaaflfl›› ko--
numundad›r. Bu özgürlü¤ü ka--
y›ts›z-flarts›z sa¤lamadan genel
anlamda insan hak ve özgürlük--
lerinden söz etmek sadece lâf u
güzâft›r. UUmmrraann olarak, y›llard›r
““bbaaflflöörrttüüssüü öözzggüürr oollmmaaddaann aass--
llaa”” dememizin sebebi de budur.
Zira, baflörtüsü özgürlü¤ü sa¤--
lanmadan ne devlet-millet bar›--
fl› gerçekleflir, ne mevcut gerilim
sona erer, ne de gerçek anlam--
da özgür, mutlu ve huzurlu bir
toplum olabiliriz. Son y›llarda
yap›lan tüm anketler, halk›n bü--
yük ço¤unlu¤unun bu marazi
yasa¤›n kalkmas›n› istedi¤ini ve
bunun toplumsal bar›fl için el--
zem oldu¤una inand›¤›n› göste--
riyor. Umar›z, bu milletin bin
y›ll›k asli gelene¤i ile savaflanlar,
sular›n tersine akmad›¤›n› ve
akmayaca¤›n› art›k idrak eder--
ler de marazi inatlar›ndan vaz--
geçerler. Millete baflörtüsü ya--
sa¤›n› kald›racaklar›n›n sözünü

verenler de “hizmet veren - hiz--
met alan” gibi saçma ay›r›mlar
üzerinden sürdürülen dirençle--
re pabuç b›rakmazlar.

1997 fiubat’›nda mevhum
““iirrttiiccaa tteehhddiiddii”” ile özdefllefltiri--
lek daha bir fliddetle uygulama--
ya konulan ““bbaaflflöörrttüüssüü yyaassaa¤¤››””,
umar›z, 11 y›l aradan sonra, yi--
ne bir fiubat ay›nda, tekrar hort--
lat›lmas›na meydan vermeyecek
hukuki düzenlemelerle tarihe
kar›fl›r. Ve umar›z, bu ülke, res--
mi kurumlar›na baflörtülü ve sa--
kall› vatandafllar›n al›nmad›¤›,
sokaklar›nda bile baflörtülülere
satafl›lan, kimi hastalar›n baflör--
tülü diye hastanede tedavi edil--
meyip ölüme terkedildi¤i bir ül--
ke olarak an›lmaktan kurtulur.

UUmmrraann, bu mülahaza ve te--
mennilerle, 28 fiubat kal›nt›s›
baflörtüsü yasa¤›n›n kkaayy››ttss››zz--
flflaarrttss››zz kkaalldd››rr››llmmaass›› talebini ka--
pa¤›na tafl›d›. 

UUmmrraann’›n bu say›s›nda ayr›--
ca; as›l “fler ekseni”nce “iç sa--
vafl”a sürüklenmek istenen Pa--
kistan’daki olaylardan hareket--
le tüm ‹slam dünyas›n›n karfl›
karfl›ya oldu¤u ““üümmmmeettii aattoommii--
zzee eettmmee”” tuza¤›na dikkat çeken
bir dosya sunuyor.

fiubat say›m›zda yer alan MMuuss--
ttaaffaa RRuuhhii fifiiirriinn, CCiihhaann AAkkttaaflfl söy--
leflilerini ve editörümüz Abdullah
Y›ld›z’›n AAhhmmeedd ‹‹hhssaann GGeennçç A¤a--
bey’le ““ggeeççmmiiflfltteenn ggeelleeccee¤¤ee”” soh--
betini  kaç›rmamal›s›n›z. 

Yeni UUmmrraann’larda buluflmak
duas›yla.

Baflörtüsü “Kay›ts›z-fiarts›z” 
Özgür Olmal›d›r
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Ortado¤u’nun anahtarlar›n--
dan olan Lübnan’da cum--

hurbaflkanl›¤› seçimleri 13. kez
ertelendi. Yaflanan siyasi krize
taraflardan Suriye’den ülke üze--
rindeki nüfuzunu kullanmas›n›
isteyen cumhurbaflkan› Gül ve
Türk d›fl politikas›n›n çabalar› so--
nuç verecek mi görece¤iz. Fakat
ülkenin 2005’teki Hariri suikast›
ile baflka bir döneme girdi¤i,
2006’daki yaz savafl›nda ise Hiz--
bullah’›n direnifliyle birlikte bü--
tün bölgenin kaderinin de¤iflti--
¤ini unutmayal›m. Bölgedeki bü--
tün aktörlerle ayn› anda iliflkisi
olan yegane güç Türkiye’dir. Do--
lay›s›yla, Lübnan’›n istikrar› böl--
gede son birkaç y›ld›r ‘ritmik dip--
lomasi’ yürüten Türkiye’nin ça--
balar›yla do¤ru orant›l› olacak
gibi görünüyor.

LLüübbnnaann’’ddaa SSiiyyaassii KKrriizz SSüürrüüyyoorr:: 

Suikastler ÜÜlkesinde 
Cumhurbaflkanl›¤› SSeçimi 

GAZZE’DEN DÜNYAYA B‹R DUVAR

A
llah’›m, nas›l bir ironidir bu! Gerçek midir diye defalarca televiz--

yon ekranlar›ndan bakt›k ve bütün bir s›n›r boyunca uzanan yeni
Berlin duvar›m›z›n karfl›s›nda Filistin ve M›s›r’› ay›ran Refah s›n›r

duvar›n›n havaya uçurulufluna tan›kl›k ettik. Tam da ‹srail’in yapmak is--

tedi¤i iflte; y›ld›rmak ve vazgeçirmek. Filistin halk›, onbinlercesiyle M›--

s›r’a ak›n etti¤inde kimse bu duruma üzülemedi. Halk çaresizdi ve bir
kurtulufl yolu bulabildi¤i için sevinçli olmal›yd›. Hamas hükümeti ise ac--

ziyetin doruk noktas›na ulaflt›¤› bu anda halk›n›n kurtuluflundan baflka
birfley düflünemez haldeydi ve ses ç›karamad›. M›s›r ise Filistin üzerinde--

ki hakimiyetini perçinlemifl oluyor ve gelece¤i üzerinde yeniden ipotek
koyabilece¤i düflüncesiyle seviniyordu. ‹srail’i ise yukar›da zaten zikret--

tik. Bu art›k herhangi bir tarife yer b›rakmaz biçimde insanl›¤›n ölümü--

dür. Hani Sabra ve fiatilla katliamlar›n›n ard›ndan o muhteflem Yahudi
ahlak›(!) ile çocuklar›n ve suçsuzlar›n öldürülüflündeki ‘masumiyet’ten
ötürü sorumluluk hissine kap›lan ‹sraillilerin de nesli tükenmifl olsa ge--

rek! ‹srail’in, 2006 seçimlerinden sonra Hamas’›n hükümet olufluyla bir--

likte art›rd›¤› fliddet döngüsü ve ambargo meyvelerini veriyor ne yaz›k
ki. Önce el-Fetih ve Hamas aras›ndaki ayr›l›klar derinleflti ve Filistin fiili
olarak iki hükümet ve iki bölgeye bölündü. Gazze’deki Hamas yönetimi,
bütün bask›lara (iç savafla dek uzanabilecek el-Fetih operasyonlar› ve d›fl
yard›mlar›n kesilmesi gibi) ra¤men hükümet etmekte ve ‹srail ile uzlafl--

mamakta ›srar etti. ‹kinci intifadan›n bafllang›c›ndan bu yana yaflanan
dram tam anlam›yla yüz k›zart›c›. Bat›l›lar için öyle zira bölgenin anti-de--

mokratik karakterini her f›rsatta yeren ve afla¤›layanlar onlard›; Filis--

tin’de Ortado¤u’nun tek demokratik seçimlerinin sonuçlar›n› kabul et--

meye yanaflmayan da yine onlar! ‹slam ülkeleri için öyle zira, baflta Arap
yönetimleri olmak üzere - belki ‹ran’› ve biraz da Türkiye’yi bu çemberin
d›fl›nda tutabiliriz- bölgenin büyük ço¤unlu¤u art›k ‘Filistin meselesi’ni
yani Kudüs’ü tek bafl›na Filistinlilerin s›rt›na yüklemifl durumdalar.

‹srail’in her sald›r›s›nda bir gerideki mevziye çekilenler, yine 2006’n›n
yaz›nda yaflanan Hizbullah zaferinden dahi cesaret alamaz ve uflakl›kla--

r›na kald›klar› yerden devam eder vaziyetteler. Bugün her türlü hayati
ihtiyaçlar› dahi ambargo alt›nda ellerinden al›nan Gazzeliler ve genelde
Filistinlilerin yaflad›klar›, manzaray› d›flar›dan izleyen bizlerden daha va--

him de¤il! Bu manzaraya kay›ts›zl›k kadar insanl›k d›fl› bir durum var m›--

d›r acaba? Türkiye’deki gönüllü kurulufllar hay›rlar›n Filistin ve bölge
halk›na ulaflt›r›lmas›nda -t›pk› Lübnan’da old¤u gibi- hayati bir rol oyna--

yabilir. Bu meselenin insani boyutudur ve el’an çözülmesi zaruri olan da
budur.

Her türlü etik de¤erden ar›nd›r›lm›fl bir siyonist devletin, onun karfl›--

s›ndaym›fl gibi yapan despot politik rejimlerin gözlerimize perde çekme--

sine izin veremeyiz. Filistin meselesi daha ony›llar boyunca konuflulabilir
fakat her iki taraf (‹srail-Filistin) aras›ndaki güç dengesizli¤i sürdü¤ü
müddetçe ‹srail kendi istedi¤ini, Filistin ise kendisinden isteneni yapar
halde kalacakt›r. Burada ‹slam Konferans› Teflkilat› (‹KT), e¤er s›hhatli ça--

l›flt›r›labilse meseleyi tüm bölge ve di¤er ‹slam ülkelerine mal edebilir ve
Filistin davas›na omuz verebilir. Herfleye ra¤men gelecekten ümitvar›z,
Türkiye’nin etkinli¤ini art›rd›kça bölge ülkelerinin pekço¤undan fazla ifl
yap›labilece¤inin de fark›nday›z. O halde ‹KT baflta olmak üzere etkinlik
kullanabilece¤i pekçok yerde daha fazla hareket üretmelidir.
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S
udan cumhurbaflkan› Ömer el-

Beflir’in Ocak ay›nda yapt›¤› zi--

yaretin içeri¤i, görüflme trafi¤i ve

Sudan’›n Türkiye d›fl politikas›ndaki

yerinden çok An›tkabir ziyaretçi

(özel) defterini imzalayan Sudanl›

bürokrat›n kapüflonlu foto¤raflar›--

n› tart›flt›k durduk. Ülkenin geldi¤i

noktadan ve Afrika gibi son derece

bakir bir d›fl politik alana aç›l›m›n--

dan bihaber olanlar›n entelektüel

ve zihinsel s›¤l›klar›n› son derece

güzel eleverdi bu son ziyaret. Zira,

birkaç gün sonras›nda gerçekleflen

ve yaflatt›¤› ola¤anüstü sembolizm

ve bat›c› elitlere verdi¤i hazdan

baflka pratik hiçbir faydas› olmayan

Karamanlis ziyaretinde kullan›lan

dil ve üslup, medyadaki çifte stan--

dard›n aleni ifflas›yd›. Yerli oryan--

talistlere, Levi-Strauss’un Yaban

Düflünce kitab›n› tavsiye ederiz,

kim medenidir kim de¤ildir sorusu--

nun cevab›na bakabilirler. Tabii,

hayran olduklar› bat›l›lardan biri

olduklar› için, Strauss dedik. Baflka

bir sebebi yok! 

Geçelim... Darfur kriziyle birlikte

t›rmanan gerginli¤in neticesinde

bat›l›lar›n ‘soyk›r›m’la yaftalad›¤›

Sudan hükümetine kardeflçe bir

tavsiyede bulunan Cumhurbaflkan›

Gül’ün, ayn› zamanda Sudan’la her

türlü iliflkilere derinlik katmay› ar--

zulayan hükümetin çabalar›n› tak--

dirle karfl›larken ‹slam olma kimli--

¤ini merkeze alan bir yaklafl›m›n

Afrika’n›n –özellikle Müslüman

halklar›n›n- dertlerine deva olaca--

¤›n› belirtmek isteriz.

Ç‹N’DE MÜSLÜMANLARA ZULÜM PERDE PERDE! Darfur: MMüdahale ‹‹çin
‘Sudan’ BBir BBahane MMi?

Ç
in’de farkl› din ve etnik gruplara
mensuplar üzerindeki baskn›n ne
boyutta oldu¤u belgelendi. Do¤u

Türkistan’da camilerin kap›lar›na as›lan
listelerde kimlerin ibadethaneye gireme--
yece¤i yaz›yor. Listeye göre neredeyse
tüm ülke nüfusunun camilere girmesi
yasak. 
“Afla¤›daki kiflilerin mescide girip dini fa--
aliyette bulunmalar› yasakt›r” denilen
levhada camiye girmesi yasak olanlar
flöyle s›ralan›yor:  
1-Partilere girmeye namzet ö¤renciler;
2-Devlet memurlar›, iflçileri ile emekliler
ve izine ayr›lm›fl olanlar;

3-18 yafl›n alt›ndakiler;
4-Kent yöneticileri ve memurlar›;
5-Kad›nlar. 
1.3 milyarl›k nüfusuyla dünyan›n en kalabal›k ülkesi olan Çin’de farkl› din ve etnik
kökene mensup insanlara inan›lmaz haks›zl›klar yap›l›yor. Çin’in üç özerk bölgesi;
Do¤u Türkistan, Mo¤olistan ve Tibet’te yaflayan Müslümanlara yap›lan haks›zl›klar
pes dedirtecek nitelikte. Özellikle Do¤u Türkistan’da yap›lan insanl›k d›fl› uygulama--
lar› hep inkâr eden Çin yönetiminin bu bask›s› Müslümanlar›n ibadetlerini yapt›klar›
camilerin girifl kap›lar›na as›lan yasak listesi ile belgelendi¤i gibi, bask›lar›n boyutunu
da aç›k flekilde gözler önüne serdi.
Do¤u Türkistan’›n önemli flehirlerinden olan Hoten’e 30 km uzakl›ktaki Lop ilçesi
Merkez Camii’nin kap›s›nda, camiye girmesi yasak olanlar›n listesi mermer levhada
yaz›l›. 
AAllttttaakkii ffoottoo¤¤rraaffttaa,, Lop’taki caminin avlusuna aç›lan girifl kap›s›n›n önünde bir kad›n
namaz k›l›yor. Asl›nda bu kad›n cami avlusuna bile giremiyor. Yasak oldu¤u için sa--
dece avluya aç›lan kap›n›n önünde daha do¤ru bir ifadeyle sokakta namaz›n› eda et--
mek zorunda kal›yor. Kad›n, ““bbuurraayyaa kkaadd››nnllaarr››nn ggiirrmmeessii yyaassaakktt››rr” tabelas›n›n alt›nda
namaz k›larken küçük çocu¤u ise onu bekliyor. 
Çin, Do¤u Türkistan’da y›llard›r bask› uyguluyor. Oradaki Müslüman nüfusa terörist
gözüyle bak›l›yor. Uygur Türklerinin, yurt d›fl›na ç›k›fl›na bile izin verilmiyor. 150 mil--
yon Müslüman’›n yaflad›¤› Çin’de Müslümanlar›n sadece iki çocuk sahibi olmas›na
izin veriliyor. Hükümetin bilgisi d›fl›nda üçüncü çocu¤a hamile kalan kad›nlara ise
zorla kürtaj yapt›r›l›yor. Uygur Türkleri, bask›lardan bunald›klar› için Türkiye baflta ol--
mak üzere di¤er Müslüman ülkelere iltica etmek zorunda kal›yor. Çin ise bu yap›lan--
lar› inkâr edegeldi. Ancak bu son resim, Çin’in bu yöndeki tüm tezlerini çürütecek
nitelikte. 
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P
aradigman›n ‹flas›n›n yazar›,
ekonomi doktoru Fikret Bafl--
kaya’n›n dünyan›n büyülü

kavramlar›n›n fiyakas›n› bozdu¤u
ve herkese yayd›¤› bu fikrî isyan ha--
reketini görmezden gelemezdik. Zi--
ra, bu ülkede ve ‘üçüncü dünya’da
yaflayan biz ‘az geliflmifl’lerin cari
sistem(ler)le al›p veremedi¤i mu--
hakkak birfleyleri var. En baflta da
içinde bulundu¤umuz hali tarifte
anlaflam›yoruz. Al›n size Baflka--
ya’n›n kaleminden ‘yap›bozumcu’
bir isyan hareketi:

F‹KRET BAfiKAYA: 
“ZEH‹RL‹” KAVRAMLAR
“Sömürü, ya¤ma, talan, top--

lumsal eflitsizlik ve hiyerarfli velhas›l
egemenlik, ideolojik kölelikle, ideolojik kölelik de insanlar›n bilincinin zehirlen--
mesiyle mümkün oluyor. Bu amaçla zehirli kelimeler, kavramlar ve söylemler
devreye sokuluyor. Lâkin insanlar›n zihnini zehirleyen kelimeler, kavramlar ve
söylemler s›radan insanlar›n ifli de¤il. Bunun için “konunun uzmanlar›n›n” dev--
reye girmesi gerekiyor... 

(...) Bir kavram›n önüne bir niteleme s›fat› getirilmiflse, biliniz ki orada mut--
laka netâmeli bir fleyler, bir tuzak vard›r... Mesela sürdürülebilir kalk›nma gibi.
Durup dururken ‘kalk›nma’ kavram›n›n önüne sürdürülebilir s›fat›n› eklemenin
ne âlemi var? Böyle bir ek yap›l›yor zira gerçek dünyada kalk›nma diye bir fley
yok ve kapitalizm koflullar›nda asla mümkün de de¤ildir. Bu, ölüyü giydirip, süs--
leyip bir koltu¤a oturtmak gibi gibi bir fley. Kapitalizm asla kalk›nma üretmez,
orada söz konusu olan sermayenin büyümesidir. E¤er siz ideolojik bir manipü--
lasyon yap›p, ekonomik büyümeyi kalk›nmayla özdefl sayarsan›z, o zaman in--
sanlar› kalk›nma diye birfleyin mümkün oldu¤una da ikna edebilirsiniz...

(...)Günlük dilde çok kullan›lan zehirli kelime ve kavramlardan baz›lar›: sür--
dürülebilir kalk›nma, insânî kalk›nma, insânî yard›m, insânî müdahale, sosyal
kalk›nma, dayan›flmac› ekonomi, pozitif ayr›mc›l›k, pozitif milliyetçilik... nitelikli
doland›r›c›l›k... medeniyetler çat›flmas›, medeniyetler diyalo¤u... 

(...) Pozitif ayr›mc›l›k... E¤er fleyleri ad›yla ça¤›rmaya niyetli de¤ilseniz, ide--
olojik manipülasyona baflvurman›z gerekecektir. Ayr›mc›l›¤›n, daha do¤rusu
eflitsizli¤in üstünü örtüp, mevcut durumu kabullendirmek, sürdürmek, için bu
tür icatlar gerekiyor. Böylece sorun çözülüyor, çözülecek, çözüm yoluna girmek--
te, o iflle ilgileniliyor izlenimi yarat›l›yor. 

(...) Pozitif milliyetçilik... Milliyetçili¤in pozitifi, negatifi, ac›l›s›, az ac›l›s›, orta
flekerlisi olur mu? E¤er milliyetçili¤in bir içeri¤i var ise onu e¤ip-bükmenin ne
âlemi var?...

Önüne insânî s›fat› eklenen bir dizi söylem için de ayn› fley söz konusu. Ne--
den insânî yard›m deniyor? Veya insânî olmayan bir yard›m olabilir mi? Emper--
yalistlerin yard›m dediklerinin yard›mla bir ilgisi yok ve hiçbir zaman da olmad›.
Onlar›n yard›m dedikleri, sömürüyü, ya¤may›, talan›, eflitsiz iliflkiler bütününü,
velhas›l ba¤›ml›l›k iliflkilerini sürdürmenin bir arac›... Bu bilindi¤ine göre, insânî
s›fat› gerçekte olan›n üstünü örtüp yan›lsama yaratma amac›yla kullan›l›yor.
ABD’nin insânî müdahale yapmas› mümkün mü? Asla mümkün de¤ildir ama
öyle bir söyleme baflvuruluyor. Oysa do¤rusu, emperyalist müdahale veya em--
peryalist sald›r› olabilir...”

BU KAVRAMLARLA ANCAK BU KADAR DÜNYA!

Amerika do¤umlu, satranc›n dahi
çocuklar›ndan Bobby Fischer, geç--

ti¤imiz günlerde sessiz sedas›z öldü.
Ölümü de hayat› kadar mütevaz› olsa
da, bunda çok farkl› etkenlerin varl›--
¤›ndan söz edebiliriz. Fakat en öne ç›--
kan› Amerikan medyas›n›n ve devleti--
nin kay›ts›zl›¤› olsa gerektir. Zira ‘‹zlan--
da vatandafl›’ olarak hayata gözlerini
yuman Fischer’in Amerika’da 14 yafl›n--
da en genç flampiyon, 15 yafl›nda ise
büyük bir usta olan (ilk dünya flampi--
yonlu¤u), efsane satrançç› Spassky’i
taht›ndan ederek elde etti¤i dünya sat--
ranç flampiyonlu¤u gibi ünvanlar›n›n
yan›nda bir de sivri dilinden bahsetme--
liyiz. So¤uk Savafl döneminde Ameri--
kan-Rus rekabetinin simgelerinden biri
de satrançt›. 
Fischer, 1972’de Spassky’ye kazand›k--
tan sonra bir kahraman olmufltu. Fakat
70’lerde dünya satranç federasyonu ve
oyunlar hakk›ndaki hile iddialar›n› orta--
ya atm›fl ve resmi müsabakalardan ç›k--
m›flt›. 11 Eylül olaylar›n›n ard›ndan
yapt›¤› yorumlar fazlaca anti-semitik (ki
kendisi yahudi kökenliydi) bulundu¤u
için Amerika’dan ayr›l--
mak zorunda kald›.
2004’te Japon Nari--
ta havaalan›nda pa--
saportuna el konuldu
ve ABD’ye geri
g ö n d e r i l m e k l e
tehdit edildi. 9 ay--
l›k bir bekleyiflin
ard›ndan kendisi--
ne vatandafll›k ve--
ren ‹zlanda’ya yer--
leflti ve orada öldü.
Amerika’da ne ka--
dar iyi olursan›z
olun devlet yap›--
lanmas›n›n esas--
lar›na ve bilhas--
sa yahudilere
karfl› bir dil kul--
lanmamal›s›n›z,
aksini Fischer ga--
yet güzel ispat et--
ti zaten.

Satranc›n DDahi DDelisi
Bobby FFischer ÖÖldü...



AMER‹KAN SEÇ‹MLER‹ / UFUKTAK‹ S‹YAH‹
BAfiKAN VE ERMEN‹ ‹DD‹ALARI

2008 Kas›m ay›nda yap›lacak Amerikan seçimleri, Cumhuriyetçi Parti ve
Demokratlar›n aday gösterme yar›fllar›na sahne oluyor bu günlerde. Fakat
gözler Cumhuriyetçilerden çok Demokratlar aras›ndaki çekiflmeye çevrilmifl
durumda zira Bush yönetiminin göz al›c› performans›yla Cumhuriyetçi Par--
ti’yi bu yar›fltan çoktan etti¤ini iddia etmek afl›r›l›k olmaz. Siyahi aday Ba--
rack Obama ile eski baflkan›n kar›s›, senatör Hillary Clinton aras›nda geçen
zorlu yar›flta Clinton flimdilik bir ad›m önde gitse de sonucu flimdiden kes--
tirmek zor görünüyor. Fakat seçimler nas›l neticelenirse neticelensin Ame--
rikan d›fl politikas›nda –ki bu gidiflle iç siyasette de- pek bir de¤ifliklik olma--
yacak, bu neredeyse kesin. Zaman ilerledikçe tart›flmalar ister istemez Ame--
rika’n›n en ciddi sorunlar›ndan olan cinsiyet, ›rk ve dil etraf›nda yo¤unlafla--
cakt›r. Amerika’n›n bir siyahi aday› baflkan seçmesi ihtimali ise çok uzak de--
¤il ve son birkaç y›ld›r tam bir korku psikolojisi pompalanan ülkenin atmos--
ferine bir nebze nefes katabilir. Tabii, ma¤dur edilenlerin iktidara geldikle--
rinde kendilerine zulmedenlerin rollerini çalmas› gibi bir ak›betle de sonuç--
lanabilir bu tecrübe. ‹slam dünyas› ve Türkiye’yi ilgilendiren meselelerde ise
her iki aday›n oldu¤u kadar Cumhuriyetçilerin de yeni bir vizyon gelifltirme
ihtimalleri ise son derece zay›f. Irak’ta iflgal batakl›¤›na saplanan ABD, k›sa
vadede bölgeyi terketmeyecek ve fakat imaj tazeleme çabas›na giriflecektir.
Ermeni iddialar› ve benzeri ‘havuç-sopa’ oyunlar› ise sürecek gibi görünü--
yor. ‹ran’› tehdit ve yaln›zlaflt›rma çabalar› da giderek zay›flayan Ameri--

ka’n›n, Bush ve ekibinin son dakika flakas› olmazsa önü--
müzdeki bir iki y›l bafl›n› kald›racak mecali yok. Yani

d›fl politika, özelde ise ‹slam
dünyas›na dönük yaklafl›m--

larda temel bir de¤ifliklik
beklenmiyor. Dolay›s›yla
seçimlerin kaderini daha
ziyade iç politika malze--
meleri belirleyebilir. Bu
arada seçimlerin s›k› ta--

kipçisi varsa, Star gazete--
sinden Nuh Y›lmaz’›n ana--

lizlerinin muadili ve mukabi--
lini bulamayaca¤›n›z› ha--

t›rlatmak isteriz.
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Amerikan EEkonomisi
Çöküfle DDo¤ru mmu!

Dünyan›n en büyük ekonomi--

si; toplam üretimin dörtte

birini, tüketimin ise tek bafl›na

neredeyse yar›s›n› gerçeklefltiren

ABD’de mortgage piyasas›nda

bafllayan geri ödeme sorunlar›

dalga dalga yay›l›yor. Bu neden--

le yerel bankalar ard› ard›na ya

zarar aç›kl›yor yahut da kapan›--

yor. Geçti¤imiz günlerde tarihi--

nin en büyük zarar›n› aç›klayan

Citigroup’un (18 milyar dolar) ar--

d›ndan di¤er büyük finansal

merkezlerdeki sars›nt› da sürü--

yor. Verdi¤i ola¤anüstü cari aç›k--

lar› (yaklafl›k 800 milyar dolar)

son y›llarda izledi¤i düflük kur

politikas›yla aflmaya çal›flan ABD,

ekonomideki yap›sal sorunlarla

da yüzleflmek zorunda kal›yor.

Yüzde 5’i aflan enflasyon ve yük--

selen iflsizlik rakamlar›, ekonomi--

de giderek bir resesyon (durgun--

luk) beklentisine neden oluyor.

Tecriden düflen büyüme oranlar›

2008 sonunda s›f›ra yahut eksiye

düflebilir ve bu, sosyal güvenlik

sisteminde biriken fonlar için

baflka güvenli liman aray›fl›n› te--

tikleyebilir. Son olarak 150 mil--

yar dolarl›k kurtarma paketi

aç›klanmas›na ra¤men muhte--

mel potansiyel bir krizin, son bir--

kaç y›lda ortalama yüzde 5 büyü--

yen çevre ülkeleri (ekonomik ge--

liflmifllik bak›m›ndan) üzerindeki

muhtemel etkileri ise kar›fl›k. Fa--

kat ne petro-dolarlarla zengin

olmufl Körfez ülkelerinin, ne Çin

gibi üretti¤inin neredeyse tama--

m›n› ABD’ye satan geliflmekte

olan ülkelerin flu s›ra bir krize

thammülleri yok gibi. Bu sebeple

dünya sistemi hiç de¤ilse geçici

olarak bu krizi en az kay›pla at--

latmay› deneyecek diye düflünü--

yoruz, elbette sisteme çomak so--

kan baflka faktörler ç›kmazsa...
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AFR‹KA’NIN ‘KENYA’RASI KANIYOR...

‹
nsano¤lunun keflfedilen en eski
tarihlerinden birço¤una evsa--
hipli¤i yapan Kenya’da kelime--

nin tam anlam›yla bir k›y›m yap›l›--
yor. Morglarda üst üste y›¤›lm›fl
bebek cesetlerinin floka u¤ratt›¤›
bat›l›lara hat›rlatmak gerekiyor:
Afrika’y› kara k›ta haline getiren
insanlar›n elindeki zenginlikleri ve
aidiyetlerini elinden alanlar kim--
lerdi? Bugün dahi izleri silineme--
yen sömürgecilik döneminin yok etti¤i milyonlarca insana ya kölelik yahut
sürgün/ ölümü gösterenler ya! Zengin bir ülke Kenya, yer alt› kaynaklar› ba--
k›m›ndan epey zengin. Fakat geçen ay yap›lan seçimlere hile kar›flt›r›ld›¤›
iddias›yla bafllayan fliddet hareketlerinde binlerce insan›n hayat›n› kaybetti--
¤ini izledik rahat koltuklar›m›zdan. Milli Birlik Partisi Lideri Mwai Kibaki (Ki--
kuyu Kabilesi) ile Demokratik Portakal Hareketi lideri Rayla Odinga’n›n (Lu--
o Kabilesinden) sebep oldu¤u çat›flma ortam›nda en büyük zarar› yoksul in--
sanlar görüyor. 
Edinilen bilgilere göre; Kenya’da 200 binin üzerinde insan açl›kla karfl›
karfl›ya. Su ve yiyecek s›k›nt›s› had safhada. Özellikle kamplarda kalan--
lar, zor flartlar alt›nda yaflam mücadelesi veriyor. Temizlik ve sa¤l›k ko--
flullar›n›n çok kötü durumda olmas› ise salg›n hastal›klar›n habercisi. 

Son zamanlarda “Kürt meselesi”
olarak takdim edilen sorun üze--

rine milletin ve onun temsilcisi ku--
rumlar›n daha çok inisiyatif ald›kla--
r›n› müflahede ediyoruz. ‹flte bu
cümleden olarak Türkiye Gönüllü
Teflekküller Vakf› (TGTV) üyeleri,
baflkan vekili Bayram Babacan bafl--
kanl›¤›nda bir heyetle Diyarbak›r ve
Batman’a gerçeklefltirdikleri ziya--
retle hem bölgeyle kucaklaflt› hem
de haz›rlad›klar› çözüm raporunu
kamuoyuna duyurdu. ‹ki gün süren
programda Batman merkez,
Hasankeyf ve Gercüfl ilçelerinde
görev yapan ö¤retmenlere de e¤i--
tim seminerleri düzenlendi. Bölge--
de aktif sivil toplum kurulufllar›n›n
da katk› yapt›¤› ve ilgiyle takip etti--
¤i program genifl yank› buldu zira
hükümetin bölgeye dönük aç›l›mlar
için zemin yoklad›¤› bugünlerde
Türkiye’nin en genifl tabanl› gönül--
lü kuruluflu TGTV’nin daha önce
cumhurbaflkan› ve di¤er yetkililerle
paylaflt›¤› rapor vukufiyetli tahlili,
kapsaml› ve esasl› çözüm önerileri
ile halk›n derdine derman olabile--
cek nitelikte. Baflkan vekili Baba--
can’›n “burada kendimizi evimizde
görüyor, hissediyoruz” diyerek bafl--
lad›¤› ve TGTV’nin misyonuna uy--
gun olarak bölgedeki yaralar›n sa--
r›lmas›nda gönüllülü¤ün katk›s›n›
vurgulad›¤› konuflmas›ndan sonra
Mazlum-Der, Müsiad, Memur-sen
ve Özgür-Der flubelerinin temsilci--
lerinin söyledikleri de bölgeye dair
içeriden yani Müslümanca inisiyatif
al›nmas› gerekti¤i zaruretiydi. Ümid
ederiz ki, bu ilgini devam› gelsin ki
bölge ile geri kalan flehirler aras›n--
daki enformasyon bofllu¤u doldu--
rulsun ve herkes üzerine düfleni
yapmak için seferber olsun.

TTGGTTVV’’nniinn GGüünneeyyddoo¤¤uu
AAnnaaddoolluu ÇÇ››kkaarrmmaass›› vvee EEssaassll››

BBiirr ÇÇöözzüümm DDeenneemmeessii

KOSOVA ÜZER‹NDEN BALKANLAR YEN‹DEN!
AMER‹KA VE RUSYA ESK‹ GÜNLERE...

S
o¤uk Savafl’›n geri gelifline
dair emareler artarak sürü--

yor. Önce muhalif Rus, eski
KGB ajan› diplomat›n ‹ngilte--

re’de öldürülmesi; ard›ndan Rus
gemi ve deniz alt›lar›n›n ulusla--

raras› sularda Amerikal› muadil--

lerine karfl› boy göstermesi ve ar--

d›ndan Kosova üzerinden yafla--

nan siyasi kriz eski günleri hat›r--

lat›yor. Önce NATO, Polonya ve birkaç eski Do¤u Avrupa ülkesine füze
yerlefltirmek istedi. Karfl›l›k olarak Rusya AKKA’dan (silahlar›n yay›lmas›--

n› önleme anlaflmas›) çekilmekle tehdit etti. fiimdilerde yaflanan kriz ise
yirminci yüzy›l›n son soyk›r›mlar›ndan biri olan Bosna ve ard›ndan
1999’da Kosova savafllar›n›n ard›ndan yeniden bir S›rbistan zorbal›¤›!
Tabii bölgede son yüzy›lda yükselmifl Arnavut milliyetçili¤ini de unut--

mamal›y›z. Kosova ba¤›ms›zl›k karar› al›nca, S›rbistan parlamentosu da
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› onaylayacak hiçbir hükümete vize verilmeme--

sini öngören bir yasa ç›kartt›. Bu mesele üzerindense BM Güvenlik Kon--

seyi üyesi Rusya, geri kalan üyeler Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›rlarsa
bunu veto etmekle tehdit etti. 2008, yaln›zca Ortado¤u ve Orta Asya de--

¤il ama ayn› zamanda Balkanlar’›n da yeniden ›s›nmas›na flahitlik ede--

cek gibi duruyor...



B
irtak›m devlet görevlilerinin,
durumdan vazife ç›kararak
vatan› kurtarmak için, meflrû

devlet yönetimine isyan edip, da¤a
ç›kt›klar› zamandan bu yana tam
yüz y›l geçti. II. Meflrutiyet’in sem--

bol isimlerinden Resneli Niyazi’den
bahsediyoruz. Yüzbafl› Niyazi Bey
ülkenin gidiflinden endiflelidir. Bu
gidifle müdahil olmak ve kötü gidi--

fli durdurmak ister. Bu konuda sa--

mimidir. Akl›na gelen ilk çözüm,
bir çete oluflturmak ve da¤a ç›k--

makt›r. Gerekçesi oldukça basittir:
“Vatan tehlikededir. Abdülhamid
yönetimi bu tehlikenin fark›nda
de¤ildir. Biz tehlikeyi aç›k bir bi--

çimde görüyoruz. O halde tehlike--

yi önlemek bizim görevimizdir.” 
Nihayet çete oluflturulur, da¤a

ç›k›l›r. Akabinde Meflrutiyet ilân
edilir. Bir süre sonra Abdülhamid
tahttan indirilir. Vatan› kurtarmak
üzere isyan eden ve iktidara gelen--

lerin yönetiminde girilen Birinci Ci--

han Harbi sonras›nda koskaca im--

paratorluk da¤›l›r gider. 
Yüz y›l önce meydana gelmifl

bu olaydan sonra “uçurumun k›y›--

s›na” gelmifl vatan› kurtarmak için
cuntalar kuranlar›n, çeteler olufltu--

ranlar›n, darbelere zemin haz›rla--

yanlar›n, darbeler yapanlar›n say›s›
oldukça fazla. Cumhuriyet döne--

minde tarihe geçmifl dört darbemi--

zin her biri, uçurumun kenar›na
gelmifl vatan› kurtarmak için yap›l--

d›. Her darbe bir çare olarak düflü--

nülmüfltü. Çare olmad›¤› anlafl›l›n--

ca bir yenisi yap›ld›. 
Günümüzde yine “ülkemizin

tarihin bunal›ml› dönemlerinden
birini yaflad›¤›na” iliflkin söylem re--

vaçta. Yeni bir kurtarma operasyo--

nuna zemin haz›rlamak için, du--

rumdan vazife ç›karanlar›n meyda--

na getirdikleri oluflumlar, yap›lan--

lamalar ortal›¤› sarm›fl vaziyette.
Çete olarak isimlendirilen bu olu--

flumlar›n say›s› bilinmiyor. Ancak
baz› devlet görevlilerine ve siyasi--

lere göre böyle onlarca çete var.
Çeteden kas›t, aynen tarihteki

benzerleri gibi hukuk d›fl›na ç›kan,
kendini devlet yerine koyan, tehli--

ke olarak gördüklerini devreden ç›--

karmak için suikastlar düzenleyen,
silahl› eylemler yapan, toplumsal
kaos meydana getirerek iktidar de--

¤iflikli¤ine zemin haz›rlayan yap›--

lanmalard›r. 
“Ergenekon” ad› verilen son

operasyon, say›lar›n›n onlarca ol--

du¤u ifade edilen çetelerden biri--

ne,  “Ergenekon” örgütüne karfl›
yap›lm›flt›r. Susurluk çetesinden bu
yana ismi ortalarda dolaflan birta--

k›m emekli devlet görevlilerinin de

Gündem / Yorum
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“Uçurumun k›y›s›na”
gelmifl vatan› kurtarmak
için cuntalar kuranlar›n,
çeteler oluflturanlar›n, dar--
belere zemin haz›rlayanla--
r›n, darbeler yapanlar›n sa--
y›s› oldukça fazla. Cumhu--
riyet döneminde tarihe
geçmifl dört darbemizin
her biri, uçurumun kenar›--
na gelmifl vatan› kurtar--
mak için yap›ld›. Her darbe
bir çare olarak düflünül--
müfltü. Çare olmad›¤› anla--
fl›l›nca bir yenisi yap›ld›. 
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içinde bulundu¤u bu operasyonun

baz› ay›r›c› vas›flar› var. Çete örgüt--

lenmelerinin genelde üç temel

aya¤› bulunur:

1- Emniyet aya¤›.

2- Asker aya¤›.

3- Sivil aya¤›.

Susurluk ve sonras›nda yap›lan

operasyonlarda, Emniyet ve sivil

kesime dokunulmufltu. Ancak as--

ker aya¤›na dokunulamam›flt›. Er--

genekon operasyonunda yap›lan--

man›n bafl›nda oldu¤u söylenen

emekli general ve daha alt rütbede

olan di¤er yard›mc›lar› da gözalt›--

na al›nm›fl ve tutuklanm›flt›r. 

Bu bak›mdan Ergenekon ope--

rasyonu farkl›l›k arz etmektedir ve

önemlidir. Türkiye’de kendini do--

kunulmaz sayan ve fütursuzca ha--

reket eden kesimlerin oldu¤unu

biliyoruz. Kendilerini, s›radan va--

tandafllar›n tâbi oldu¤u kurallarla

ba¤l› saymayan ve her türlü huku--

kun ötesinde ve üzerinde gören bu

insanlar, onlara kimsenin dokuna--

mayaca¤›na iliflkin bir güvenle ha--

reket etmektedirler. Bugüne kadar

da çok s›n›rl› bir-iki istisna d›fl›nda

bu güveni sarsacak bir durumla

karfl›laflmad›lar. Hemen hemen ilk

defa bu operasyonla beraber ken--

dilerine dokunulamayaca¤›na ilifl--

kin güveni sars›c› bir duruma mu--

hatap oldular. Bu, onlar›n psikolo--

jisi aç›s›ndan önemlidir. ‹kinci ola--

rak da; böyle operasyonlar› çok

görmüfl ve nas›l olsa hiçbirfley ol--

mayacak, birkaç gariban okka alt›--

na verilecek, as›l sorumlulara do--

kunulmayacak yarg›s›na peflinen

sahip olan kitlenin siyasal kültürü

aç›s›ndan da önemlidir.  E¤er bu

soruflturma sonuna kadar devam

ettirilebilirse, kitlenin bu önyarg›s›--

n›n y›k›laca¤› bir sürecin bafllang›c›

olacakt›r. Yeni yap›lanmalara gire--

cek olanlar da ciddi tereddütler ge--

çireceklerdir.

NNeeddeenn NNoorrmmaall BBiirr ‹‹ddaarreeyyee 
KKaavvuuflflaamm››yyoorruuzz??

Türkiye modernleflme sürecine
girdi¤inden bu yana, Yeniçeri
ayaklanmalar›ndan farkl› olan bir
flekilde silahl› bürokrasinin isyanla--

r›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Osman--

l›’n›n son dönemlerinde modern--

leflme, bir sürecin tabiî sonucu ola--

rak ortaya ç›km›fl de¤ildi. Modern--

leflmenin arac›l›¤›n›, tafl›y›c›l›¤›n›
yapacak bir toplumsal kesim de
yoktu. Modernleflmeyi devleti ko--

ruman›n bir arac› olarak düflünen
saray ve çevresi tepeden inme ola--

rak topluma dayatt›. Bu dayatma--

n›n koruyuculu¤u görevi de sivil ve
silahl› bürokrasiye emanet edildi.

Bu, Cumhuriyete de aynen böy--

le yans›d›. Ancak süreç içinde top--
lumsal kesimler belli bir güç kaza--

n›p, siyasî temsil talebinde bulun--
duklar›nda, bunun önü aç›lmak zo--

runda kal›nd›.
Daha önceki denemeleri bir ke--

nara b›rak›rsak, çok partili hayat›n
ikinci evresi olarak adland›rabilece--

¤imiz bu süreç, Demokrat Parti’nin
1945 y›l›nda kurulmas›yla bafllad›.
Bu süreçte devletin kurucusu ve
hâkimi olan sivil-asker bürokrasi--

nin siyasal organizasyonu CHP ile,
onun içinden ç›km›fl, ancak devlet
deste¤i olmayan, s›radan insanla--

r›n oylar›na muhtaç DP çizgisi, ikili
bir siyasal yap› meydana getirdiler.
Çok kaba hatlar›yla bunlardan bi--

rincisinin devleti, di¤erinin de s›ra--

dan vatandafl› temsil temsil etti¤i
söylenebilir. S›radan vatandafl›n
devlete nüfûzu tehlikeli görüldü¤ü
için, devlet seçilmifl siyasetin olufl--

turdu¤u hükümet karfl›s›nda daima
tahkim edilmifltir. 

Onun içindir ki, ‘Devlet’ ve hü--

kümet dünyan›n hiçbir yerinde ol--

mad›¤› kadar birbirinden ayr› an--

lamlar ifade eder Türkiye’de. Evet,
‘Devlet’ ve hükümet kavramlar›
birbirinin efl anlaml›s› de¤ildir.

Ama birbirlerine karfl› anlamlar da

ifade etmezler. Devlet cihaz›n› hü--

kümetler çal›flt›r›r, devlet iktidar›na

hükümetler hükmeder. Hükümet--

ler, iktidarlar›n› devlet ayg›t›n› kul--

lanarak devam ettirirler.

Türkiye’de durum farkl›d›r.

Devlet baflka, hükümet baflkad›r.

Hükümet seçimlerle oluflan bir ya--

p›d›r ve geçicidir.

Devlet ise her fleyiyle kal›c› bir

yap›d›r. Bürokratik bir yap›d›r. Se--

çimle gelen geçici hükümetlere k›--

lavuzluk eder ve kural d›fl› eylemle--

rini önler. Yani onlar›n vâsisi gibi

davran›r.

Normalde devlet ayg›t›n›n nas›l

çal›flaca¤›n› ve politikalar›n› hükü--

metler tayin eder. Bizde ise hükü--

metlerin s›n›rlar› devlet taraf›ndan

tespit edilir.

‹flte bu anormal yap› Türkiye’nin

en önemli sorunlar›ndan birisi, bel--

ki de en önemlisidir. Seçilmifl siyasi

mekanizmalar›n muktedir olmama--

s› bu anormal yap›n›n sonucudur.

Seçilmifllerin oluflturdu¤u hükü--

metler, b›rak›n devlet ayg›t›na hük--

metmeyi, öncelikle bu ayg›t karfl›--

s›nda kendilerini koruyarak ayakta

kalmay› düflünmektedirler.

Malum çeteleflmeler, devleti ve

devlet ideolojisini korumak ad›na

oluflturulmaktad›r. Çünkü, seçilmifl--

lerin oluflturdu¤u hükümetlerin bu

yap›lanmaya muhalif oldu¤unu ve

devleti zay›flatma amac› güttü¤ü--

nü varsayarak durumdan vazife ç›--

karmaktad›rlar. Kendilerini devlet

yerine koyan bir tak›m kamu gö--

revlilerinden de müsamaha gör--

mektedirler. Hatta devletin genel--

likle do¤ru, siyasal iktidarlar›n ise

ço¤unlukla yalpalamaya müsait ol--

du¤una iliflkin bir siyasal kültür, bir

siyasal önyarg› da, bu çetelerin ye--

tiflti¤i iklimi beslemektedir. Dolay›--

s›yla çeteler bir sebep olmaktan zi--

yade bir sonuçtur. 
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‹‹kkttiiddaarr››nn TToopplluummaa DDeevvrrii ‹‹ççiinn 
BBiirr FF››rrssaatt mm››?? 

Ergenekon operasyonunun çe--
teleflme olgusunun tasfiyesi için iyi
bir bafllang›ç olmas›n› umuyoruz.
Ama flunu da biliyoruz ki, çete ya--
p›lar› hep ayn› özelliklere sahip ve
ayn› hedeflere yönelik yap›lar ol--

muyor. Dolay›s›yla bu yap›lar›n tas--
fiyesi genellikle aralar›ndaki ihtila--

f›n sonucunda ortaya ç›kan bilgi--

lerden yararlanarak yap›lmaktad›r.
Daha önce Susurluk çetesinin or--

taya ç›k›fl› da, yayg›n kan›ya göre te--

sadüfî olmayan bir trafik kazas› so--
nucunda olmufltu. Ve kazadan son--

raki yar›m saat içinde arabada kim--

lerin oldu¤u bütün toplumun dilin--
deydi. Dolay›s›yla tesadüfî olmad›¤›
varsay›lan bu kazay› tertipleyen ya--

p›lanma di¤er baflka bir oluflumun
tasfiyesini gerçeklefltirmeye çal›fl--
m›flt›r. Bugün böyle bir durum söz
konusuysa, bu yap›n›n tasfiyesi dev--

letin meflrû güçlerinin gayreti so--
nunda de¤il de, di¤er bir hukuk d›--

fl› oluflumun çabas›yla gerçekleflmifl--

se oldukça, tehlikeli bir durumla
karfl› karfl›ya bulunuyoruz demektir.
Bir rakibini tasfiye aflamas›nda dev--

letin meflrû güçlerini tafleron gibi
kullanan bir yap›lanma söz konusu--

dur bu durumda. Ve o yap›lanma--

n›n güçlenmesi sonucunu do¤ura--
cakt›r yap›lan operasyon.

Dolay›s›yla dikkat edilmesi ge--

reken husus, sadece bir grup çete
yap›lanmas›n›n de¤il, kimli¤ine,
ideolojisine, tavr›na, söylemine ba--

k›lmaks›z›n tüm çete yap›lanmala--

r›n›n tasfiye edilmesidir.
Yani hangi grup, hangi grubu

tasfiye ediyor sorusunun ortadan
kalkmas› lâz›m. Onun yerine, dev--
letin meflrû mekanizmalar› huku--

kun s›n›rlar› içinde kalarak, hukuk
d›fl› oluflumlar› tasfiyeye karar ver--
di diyebilmeliyiz.

Ayr›ca,  son dönemde sald›r› ya--

p›lan kurum ve kiflilerin özelli¤ine

bakarak, hiçbir delile ihtiyaç duy--
madan sald›rgan›n ait oldu¤u var--

say›lan kesimi suçlama ve buna da--
yan›larak yap›lan sald›rgan kitle
eylemlerinin nelere hizmet etti¤ini
de sa¤duyulu insanlar›n aç›kça gör--

mesi gereken bir süreç yafl›yoruz.
Senin çeten, benim çetem yok.

Çetelerin hepsi hukuksuzlu¤u bes--

leyen, hukuksuzluktan beslenen
yap›lard›r. Hukukun üstünlü¤üne
inanan hiçbir kifli, kurum, yap›lan--

ma bu hukuksuz yap›lar›n yan›nda
yer alamaz, yer almamal›d›r. Ancak
bu flartlarda çetelerden kurtuluruz.
Ancak bu flartlar alt›nda iktidar›
topluma devretme imkân›na kavu--

flabiliriz. 
Ayr›ca, Türkiye’nin korkularla

yönetilen bir toplum haline getiril--
di¤ini, korkunun bir siyaset yapma
biçimi olarak yönetimde kullan›ld›--
¤›n› art›k biliyoruz. “Dört bir yan›--
m›z düflmanlarla çevrili” söylemi
bütün meflrû toplumsal taleplerin
önüne bir kale gibi ç›kar›lm›flt›r.
Bugün bizi çevreleyen o düflmanla--

r›n karfl›l›kl› kârl›l›k iliflkisi içinde
bulunuyoruz. Bir dönem komü--
nizm korkusu, bir dönem bölünme
korkusu, her dönem irtica korkusu
pompalanarak toplumun iktidar
olma imkânlar›n›n önüne set çekil--

mifltir. 
Bugün de bütün çete yap›lar›

bu korkular› kullanarak icray-› sa--
nat ve idame-i hayat etmektedir--

ler. Nitekim çetelerin üzerine git--
mek konusunda siyasî bir irade
gösteren hükümet, baflörtüsüne,
irticaya teslim olmakla suçlanmaya
bafllam›flt›r. Bunun dozunun gide--
rek artaca¤›n› görmek için kâhin
olmak gerekmiyor. E¤er siyasal ik--

tidar bu söylemlere prim vererek
çetelerin üstüne gitmekten vazge--

çerse, yok olur. Kendisi yok olmak--

la kalmaz, çetelerin ömrünü biraz
daha uzatarak, toplumun iktidara
gelmesini engellemenin de vebali--

ni üstlenir.
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lar› kullanarak icray-›

sanat ve idame-i hayat

etmektedirler. Nitekim

çetelerin üzerine git-

mek konusunda siyasî
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Kapak / Baflörtüsüne Özgürlük

G
eçen say›daki baflörtüsüyle il--
gili yaz›m›zda yasa¤›n anaya--
sal düzen d›fl› bir uygulama

oldu¤unu ve bir ola¤anüstü dönem
kal›nt›s› bu tortunun oollaa¤¤aann hhuukkuukk
uuyygguullaammaass››nnaa ddöönnüülleerreekk afl›lmas›
gerekti¤i üzerinde durmufltuk. Asl›n--
da hukuk düzeni sorunu flüphesiz
yaln›zca baflörtüsüyle s›n›rl› de¤ildir.
Hemen pek çok yerde kendini gös--
termektedir. ‹flte bu k›sa yaz›m›zda
bu konuyu iflin salt hukuksal boyutu--
nu uzmanlar›na b›rakarak daha çok
HHuukkuukk SSoossyyoolloojjiissii çerçevesinde yani
sosyal düzen ekseninde bir de¤er--
lendirmede bulanaca¤›z 

Bilindi¤i üzere bir anayasa de¤i--
flikli¤i çal›flmas› sürüyor. Fevkalade
bir durum olmad›¤› takdirde bir de--
¤ifliklik ortaya ç›kacakt›r. Bu çal›flma
flüphesiz önemlidir, çünkü aannaayyaassaall
ddüüzzeenn olarak ifade edilen çerçevenin
en önemli ö¤elerinden birisini bizzat
anayasan›n kendisi oluflturmaktad›r.
Ne var ki anayasal düzenin sorunlar›
yaln›zca anayasa metniyle s›n›rl› de--
¤ildir. Bu ifl daha kapsaml› bir hukuk
sorunudur. 

Söz konusu etti¤imiz hukuk so--
runun birkaç boyutu vard›r: En temel
kurallar›n aç›k bir biçimde tan›mla--
n›p yaz›l› hale getirilebilmesi, uygula--
mada kurallar›n içeri¤inin, ba¤lam›--
n›n çok ötesinde siyasal amaçlarla
doldurulup kullan›lmas›, iflin sadece
yasall›ktan ç›kar›l›p yeterince hukuki--
li¤e ulaflt›r›lamam›fl olmas› ve niha--
yet hukukun örgütsel yap›s›n›n “yar--

g›n›n ba¤›ms›zl›¤›” ilkesinden
öte bir oligarflik yap› olufltu--
rabilmifl olmas›d›r.

fiimdi bunlar› k›sa k›sa
açmaya çal›flal›m.

11-- YYaazz››ll›› OOllmmaayyaann
KKuurraallllaarr SSoorruunnuu

fiüphesiz hukuk dedi--
¤imiz befleri oluflumun
en temel niteli¤i yapt›--
r›ma dayal› olarak ku--
rallaflt›r›lm›fl olmala--
r›d›r. Bu özellik
onu mesela töre
ve gelenek gibi
baz› sosyal ol--
g u l a r d a n
ay›r›r. Ne--
yin töre
v e y a
g e l e --
n e k
o l --
du¤u--
nun aç›k
bir ifadesi yoktur.
Ancak anayasal düzen, kurallara
ba¤lanmak ve yaz›l› hale getirilmek
zorundad›r. Bu durum toplumsal
konsensüsün sa¤lanabilmesi için
flartt›r. Hele toplumun geneline ilifl--
kin yaz›s›z ilkeler olamaz. 

Türkiye’de düzen hala bütünüyle
yaz›l› hale getirilememifltir. Anayasa
ve yasalarda yer almayan ilke ve ül--
külerden söz edilebilmekte, medeni

bir toplum olmaktan bahseden baz›
çevreler bunu gayet tabii bulabil--
mektedirler. 

1988 deki 1547 say›l› YÖK
yasas›n›n 16. maddesi olarak ç›--

kar›lan ve

““YYüükksseekk öö¤¤rreettiimm kkuurruummllaarr››nnddaa
kk››zz öö¤¤rreenncciilleerriinn ddiinnii iinnaannççllaarr››

ggeerree¤¤ii bbaaflflllaarr››nn›› öörrttmmeelleerrii sseerr--
bbeessttttiirr”” fleklindeki yasa, bi--

lindi¤i üzere, Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan

iptal edilmiflti. Yüksek
mahkemenin gerek--

çeli karar›nda “Her
ne kadar Anaya--

sa’da ve yasalar--
da baflörtüsünü

y a s a k l a y a n
aç›k bir hü--
küm yoksa

da baflörtüsü
Türkiye Cumhuriyeti

müesses nizam›n›n üzerine
oturdu¤u ve buralarda yaz›l› olma--
yan ilkelere ayk›r›d›r” anlam›nda bir
yarg› yer almaktayd›. Asl›nda her za--
man bu kadar aç›k ve yaz›l› bir bel--
geye dökülemese de söz konusu so--
run, ülkenin s›kça yaflad›¤› bir du--
rumdur. 

Bilindi¤i üzere bu durum, ço¤u
kere halktan referans alan ve onun
taleplerini asgari karfl›lamakla yü--
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kümlü olan hükümetlerin yasama ve
yürütme erkine karfl› s›kça kullan›lan
anayasal mant›k d›fl› bir yoldur. Yani
toplum lehine düflünülen pek çok
fley, bu yyaazz››ll›› oollmmaayyaann iillkkeelleerr aç›s›n--
dan yarg›lan›p sistemi de¤ifltirmek
ve rejimi tehdit etmekle itham edile--
bilmektedir. Yani seçkinci muhalefet
böylesi mevhum bir yasall›kla en ma--
kul icraatlara karfl› ç›kabilmektedir.
Genellikle rejim boyutundaki bir tar--
t›flma bu temel üzerinde sürdürül--
mektedir.

22-- YYaazz››ll›› KKuurraallllaarr››nn KKeeyyffii YYoorruummuu vvee
UUyygguullaammaass›› SSoorruunnuu

Bir hukuk sisteminin önemli so--
runlar›ndan birisi flüphesiz, mevcut
yaz›l› kurallar›n keyfi yorumudur. Bir
baflka deyiflle kurallar›n içeri¤inin
boflalt›l›p, kural üzerinde herhangi
bir de¤ifliklik yapmadan siyasal ihti--
yaca cevap verecek flekilde yeniden
doldurulmas›d›r. Bu durum ço¤u ke--
re modern ulus devlet yap›lar›nda

seçkincilerin izledi¤i bir yoldur.
Esasen burada yasalar zaten

genelde seçkinci iradesi--
ni yans›t›rlar, ancak

yetiflemedikleri
y e r l e r d e

kural›n
yorumu ve
u y g u l a m a s ›
üzerinde oynarlar. 

Türkiye’de hukuki uygulama--
lar maalesef hala yer yer böylesi
bir yol izlemektedir. Özellikle
1960’tan bu tarafa sistemi
tekelinde görene askeri ve
sivil bürokratik yap› siste--
mi koruma ve kollama
ad›na, ola¤anüstülük--
ler yarat›p böylesi
keyfi denebilecek
uygulamalar sür--
dürüle gelmifltir.
28 fiubat süreci
bunun tipik
örneklerini
vermiflt ir .
Geçti¤i--
miz y›llar--
da çok tart›fl›--

lan ve kald›r›lm›fl bulunan Türk Ceza
Kanunu’nun 312. maddesi burada
örnek olarak zikredilebilir. Hat›rlana--
ca¤› üzere bu yasa genel olarak ““bbiirr
ss››nn››ff››nn bbiirr ss››nn››ff üüzzeerriinnddee bbaasskk›› kkuurrmmaa--
ss››nn›› vvee hhaallkk›› ddeevvlleettee kkaarrflfl›› ttooppyyeekküünn
bbaaflflkkaalldd››rr››yyaa tteeflfleebbbbüüssüünnüü”” yasakla--
maktayd›. Halbuki söz konusu etti¤i--
miz süreçte bu yasa, birilerinin hoflu--
na gitmeyen hemen her türlü eylemi
mahkum etmek için kullan›lm›flt›.
Herkesin bildi¤i bir fliiri okuyan Re--
cep Tayyip Erdo¤an da bu yasa uya--
r›nca mahkum edilmiflti.

Yarg› normlar›n›n keyfilefltirilme--
sinin aç›k örneklerini yine baflörtüsü
yasa¤› sürecinde yaflaya geldik. Ge--
çen say›daki yaz›m›zda da belirtti¤i--
miz üzere gerçekten de baflörtüsü ile
mücadele sürecinde unutulmas›
mümkün olmayan yüz k›zart›c› dene--
bilecek durumlar yaflanm›flt›r. Bu çer--
çevede baflörtülü ö¤renciler önce di--
siplin yönetmeli¤ine göre, ““öö¤¤rreennccii
vvaakkaarr››nnaa yyaakk››flflmmaayyaaccaakk hhaall vvee ttaavv››rrllaa--
rr››”” dolay›s›yla k›sa vadeli olarak okul--
lar›ndan uzaklaflt›r›lm›fllar, ikinci kere--
sinde ““kk››ll››kk vvee kk››yyaaffeettlleerriiyyllee öörrggüüttllüü
oollaarraakk ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreettiimmii ssaabboottee eett--
mmeekk”” suçundan daha uzun süreli

uzaklaflt›rma cezalar›na çarpt›--
r›lm›fllar, üçüncü kere yarg›--

lan›fllar›nda ise kurumla--
r›yla iliflkilerini kesebilmek
için ““bbööllüüccüü PPKKKK iillee iiflflbbiirrllii--

¤¤ii yyaappmmaakk”” gibi gerçek d›fl›
a¤›r ithamlarla kap› d›flar› edile--

bilmifllerdir. 
Görünüflte yap›lan ifller

tamam›yla yasald›r. Ö¤renci
vakar›na yak›flmayan k›ya--

fet onaylanamayaca¤›
gibi e¤itimi örgütlü

olarak sabote etmek
de kabul edilemez.

Tabi bölücülü¤e
bulaflm›fl kifliler

de cezas›z b›ra--
k›lamaz. Ne

var ki vakar--
s›zl›k, bin--

lerce ö¤--
renc iy i
ö¤reti--

minden
mahrum et--

mek, devlet erkini kullan›p bir nevi
bölücülük yapmak bu yasal anlay›fl›n
özünde vard›. Bu gün bile, ifli hukuk
olan bir kesim bu iç karart›c› tablo--
nun düzeltilmesine karfl› ç›kmakta--
d›r.

Esasen hukuk böyle anlafl›lmak
istendi¤inde naiv eylemleri mahkum
edebilecek pek çok yasa vard›r. Bir
baflka deyiflle pek çok yasa böylesi bir
amaçla kullan›labilir. Ülkenin aflmak
zorunda oldu¤u durum da budur. 

Bu konudaki en önemli noktalar--
dan birisi anayasada yer alan temel il--
kelerin ve bu arada özellikle laikli¤in
s›n›rs›z, sorumsuz ve layüs’el kullan›--
m›d›r. Buna göre mesela baflörtüsü
laikli¤e ayk›r›d›r. Yap›lmas› gerekli
toplumsal pek çok düzenleme ço¤u
kere bu ilkelere ayk›r› bulunur. Bunun
en s›cak örne¤ini de bir yüksek yarg›
organlar›n›n temsilcileri vermiflerdir.
Onlara göre baflörtüsüyle ilgili yap›la--
bilecek her hangi bir düzenleme rreejjii--
mmee aayykk››rr››dd››rr ve üünniitteerr ddeevvlleett yyaapp››ss››nn››
bboozzmmaayyaa yyöönneelliikk bir ifltir. 

Burada üniterlik ile baflörtüsü
aras›nda kurulan iliflki hayret verici--
dir. Asl›nda tersini düflünmek daha
do¤ru olur; devleti baflörtüsünün
karfl›s›na dikmek, toplumsal üniterli--
¤i bozdu¤u kadar devlet üniterli¤ini
de yaralar. Kald› ki böylesi bir laf
do¤rudan siyasald›r ve hukuk d›fl› bir
beyand›r. ‹flte bu gizil yasakl› yap› bu
yeni anayasal düzenlemede bertaraf
edilebilmelidir. Bir kesimin ç›k›fllar›
da at›labilecek bu müspet ad›ma
tepkilerdir.

33-- YYaassaallll››kkttaann HHuukkuukkiillii¤¤ee GGeeççmmee 
SSoorruunnuu

Günümüz hukuk dünyas›ndaki
yayg›n bir anlay›fla göre yyaassaallll››kk ile
hhuukkuukkiilliikk aras›nda ilkece bir ay›r›m
yap›lmaktad›r. Buna göre hheerr hhuukkuu--
kkii oollgguu bbiirr yyaassaa iiççeerriirr iissee ddee,, hheerr yyaa--
ssaa hhuukkuukk ddee¤¤iillddiirr. K›saca yasall›k
mutlak siyasal erke, hukukilik top--
lumsall›¤a dayan›r. 

Esasen en totaliter sistemler iflle--
rini bir yasa üzerine oturta gelmifller--
dir. Yani yapt›klar›n› meflrulaflt›rmak
üzere topluma ra¤men kurallar orta--
ya koymufl ve bu kurallar› da biçim--
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sel olarak bir normun yasallaflt›r›lma--
s› flekline büründürmüfllerdir. Yani
görünüflte bu kurallar (meclisten
geçmesi, devlet baflkan›n›n imzala--
mas›, resmen yay›nlanarak ilan edil--
mesi gibi) belli bir süreçten geçerek
yürürlü¤e konmaktad›r. Toplumu
temsil etti¤i düflünülen insanlar›n
hangi flartlarda böyle bir karara var--
d›klar›, toplumsal taleplerle ne dere--
ceye kadar örtüfltü¤üne bakmaks›--
z›n bir fley söylemek gerekirse flüp--
hesiz bunlar düzen sa¤lay›c› kurallar--
d›r Dolay›s›yla da uyulmas›n›n gerek--
lili¤i üzerine söylenecek bir söz de
yoktur. Ama burada toplum ba¤la--
m›nda iflleyen hukuk aç›s›ndan bir y›--
¤›n sorun vard›r. 

Buna göre mesela 28 fiubat ola--
¤anüstü dönemlerinde ç›kar›lan ve
“‹lkö¤retimi bitirmeden çocuklara
dini e¤itim verilemez” mealindeki
norm flüphesiz bir yasad›r. Normal
yasa oluflturma yollar›ndan geçmifltir
ve orada durdu¤u sürece de uyul--
mak durumundad›r. Ancak toplum
genelinde onay bulmayan bu nor--
mun hukuki oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir.

Hukuk Sosyolojisi alan›nda önem--
li tespitleri bulunan ünlü sosyolog M.
Weber’e göre bir medeni toplumun
temel niteli¤i ““aakk››llcc››--yyaassaall”” bir hukuk
sistemine sahip olmas›d›r. Yani bir ka--
rizman›n görüfllerine veya bir gelene--
¤e dayand›r›lm›fl bir hukuk anlay›fl›n›n
hilaf›na toplumsal gerçeklerle örtüflen
bir hukuk düzenidir. 

Yine Weber’e göre örgütselli¤i iti--
bariyle rasyonel, toplumsall›¤› itibariy--
le biçimsel olup olmama bak›m›ndan
tüm toplumlardaki hukuk sistemleri
irrasyonel-içeriksel, irrasyonel-biçim--
sel, rasyonel-içeriksel ve rasyonel-bi--
çimsel olmak üzere dört grupta topla--
nabilir. Düflünüre göre bunlar›n en
basiti irrasyonel-içeriksel oland›r, çün--
kü bu hem genel geçer mant›ksal de--
¤il ve hem de zevahiri kurtarmaya yö--
nelik, belli kayg›lar üzerine kurulu bir
hukuk anlay›fl›d›r. Bu sistemlerin en
iyisi ise rasyonel ve biçimsel oland›r ki
hem genel geçer kurallar içerir hem
de bir erkin buyru¤u olman›n ötesin--
de toplumsal talepleri kapsar. We--
ber’in k›saca ak›lc›-yasal olarak nitele--

di¤i hukuk da budur. 
Ne yaz›k ki Türkiye’de s›k s›k

oluflturulan bir ola¤anüstülük orta--
m›nda, hem yeterince rasyonel ol--
mayan ve hem de biçimsel olmayan
bir yasall›k anlay›fl› hakim ola gelmifl--
tir. Son günlerin güncel sorunu ba--
flörtüsü yasa¤› bu yarg›n›n en aç›k
ifadesidir. 

Burada asl›nda bir toplumsal
meflruiyet sorunu vard›r. Siyasi ve
hukuki dünyam›zda meflruiyet top--
lumsal kabulle ve en az›ndan geri--
limsizlikle gerçekleflir. Siyaset sosyo--
lojisine göre meflruiyet, bir fleyin top--
lumca kabul edilebilir, sayg›ya de--
¤er, itaate lay›k bulunabilir olmas›--
d›r. Bu duygu bir örgüte ve salt siya--
sal erke ait de¤ildir. Basit bir benzet--
meyle fleyhin uçtu¤una iliflkin bir ka--
naat, referans›n› fleyhin iddialar›n--
dan alamaz, bu müritlerin beyan›na
ba¤l›d›r. Yasal bir düzenleme hakk›--
na partileri ve meclisi aç›kça tehdit
eden bir yarg› temsilcisi bu meflru--
iyetini toplumdan alm›fl olamaz. 

Gerçekten Türkiye’de baz› du--
rumlar ve dönemler vard›r ki maale--
sef yasall›k flart›n› tafl›d›¤› söylemek
bile zordur. Bunda hukukun örgüt--
sel yap›s›n›n önemli bir pay› vard›r. 

44-- HHuukkuukkuunn ÖÖrrggüüttsseelllliikk SSoorruunnuu::
OOlliiggaarrflfliikk YYaapp››ss››

Bizde hukukun önemli sorunla--
r›ndan birisi de flüphesiz onun örgüt--
sel yap›s›yla ilgilidir. Afla¤›daki de--
mografik yap›yla yeterince ba¤ kura--
mam›fl ve dolay›s›yla da kendisini
bunlara ra¤men konumland›ran tüm
örgütsel yap›larda oldu¤u gibi Türki--
ye’de de hukukun örgütsel yap›s›

yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan öte bir oligar--
flik yap› özelli¤i göstere gelmifltir. 

Toplumla dönüflüme sokulama--
m›fl tüm örgütsel yap›larda oldu¤u
gibi hukuk teflkilat›m›z da elindeki
erke göre kendini bafll› bafl›na bir
katman olarak konumland›rm›fl,
temsil etti¤i genifl bir halk kesimi
nezdinde kendini konumland›ran bir
etos da bulmufltur ki ülkemizde bu
““llaaiikk ccuummhhuurriiyyeett”” etosudur. Ger--
çekten de bu kesim aç›s›ndan laik
cumhuriyet söylemi toplumsal bir
konsensüsü içeren genel siyasal bir
ifllev tafl›man›n ötesinde yerine göre
halka karfl› kullan›labilecek bir seç--
kinci etosudur. Yani söz konusu eto--
sun ifllevi bütün bir toplumun bir
konsensüs ilkesi de¤il, bir bak›ma bir
s›n›f›n ideolojisi ve hatta daha ötede
araçsal imkan›d›r. Bu etosun temel
esprisi toplum genelini temsil eden
dine karfl› bir duyarl›l›kt›r. Onun için--
dir ki do¤rudan olmasa bile bütün
geliflmelerde bir dini geliflme kayg›s›
duyulur. 

Türkiye’de toplumun genel hak
ve özgürlüklerinin geniflletilmesi
noktas›ndaki tüm giriflimlerin karfl›--
s›nda bu ideoloji yerini al›r. Hemen
k›sa vadede bir fley olmasa bile gele--
cekte statükoyu de¤ifltirece¤i (daha
belirgin bir ifadeyle halk ve seçkinle--
ri ortak bir dönüflüme sokaca¤› endi--
flesiyle) pek çok icraat ve karar›n kar--
fl›s›na dikilir. Çünkü toplumun her
fleyi onlardan sorulur. 

SSoonnuuçç oollaarraakk denebilir ki gelinen
bu noktada art›k ola¤anüstülük dö--
nemleri afl›lmal›, durumdan vazife ç›--
karma ve bundan ç›kar sa¤lama yo--
lu kapanmal›d›r. Çünkü seçkinlerin
sistem ad›na sürdüre geldikleri bu
tutum ayn› zamanda onun hafife
al›nmas›, toplumun potansiyelinin
yok yere harcanmas› demektir. Ço--
¤u hukuk alan›nda kendini gösteren
ve meflruiyetini anayasal yap›dan al--
mayan politik eylemler son bulmal›,
böylesi tutumlar bir istismar ifli ola--
rak al›nmal›d›r. Onun için de flu ana
yap›la geldi¤i gibi dolayl› da olsa
ödüllendirme de¤il, gere¤inde istis--
mar suçu say›larak yasal bir tecziyesi
olmal›d›r.
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H
er fley, 28 fiubat 1997 tarih-
li Milli Güvenlik Kurulu
toplant›s›yla bafllam›flt›.

Cumhuriyet tarihinin en uzun sü-
reli (9 saat) MGK toplant›s›nda as-
kerler sivil hükümete 18 maddelik
bir yapt›r›m listesini dayatm›fllar
ve bu sebeple, bu s›ra d›fl› MGK
toplant›s› tarihe ““2288 fifiuubbaatt PPoosstt-
mmooddeerrnn DDaarrbbeessii”” olarak geçmiflti.

MGK bildirisi (4.madde);
““TTooppllaanntt››ddaa bbiillhhaassssaa,, aannaayyaassaa iillee
AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinnee bbaa¤¤ll›› ddee-
mmookkrraattiikk,, llaaiikk vvee ssoossyyaall hhuukkuukk
ddeevvlleettii oollaarraakk bbeelliirrlleenneenn TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii DDeevvlleettii’’nnee kkaarrflfl›› ççaa¤¤-
dd››flfl›› bbiirr kkiissvvee aalltt››nnddaa zzeemmiinn oolluuflfl-
ttuurrmmaayyaa yyöönneelliikk rreejjiimm aalleeyyhhttaarr››
ffaaaalliiyyeettlleerr””in gözden geçirildi¤i-
ni, “Atatürk ilke ve ink›laplar›
do¤rultusunda... Anayasa ve
Cumhuriyet yasalar›n›n uygulan-
mas›ndan asla taviz verilmemesi
gerekti¤i?ni belirtiyor ve ““TTüürrkkii-
yyee’’ddee llaaiikkllii¤¤iinn...... bbiirr yyaaflflaamm ttaarrzz››
oolldduu¤¤uu””nun da alt›n› çiziyordu. 1

Ard›ndan ünlü 18 maddelik
dayatma bas›na s›zd›r›lm›flt›; “as-
kerler hükümetten bunlar›n titiz-
likle uygulanmas›n›” istiyordu. 

‹slâmi varl›¤› azaltmaya yöne-
lik maddelerin k›yafetle ilgili ola-
n› ise fluydu:

““1133--KK››yyaaffeettllee iillggiillii kkaannuunnaa aayy-
kk››rr›› oollaarraakk oorrttaayyaa çç››kkaann vvee TTüürrkkii-
yyee’’yyii ççaa¤¤dd››flfl›› bbiirr ggöörrüünnüümmee yyöönneell-

tteecceekk uuyygguullaammaallaarraa mmaannii oolluunn-
mmaall››,, bbuu kkoonnuuddaakkii kkaannuunn vvee AAnnaa-
yyaassaa MMaahhkkeemmeessii kkaarraarrllaarr›› ttaavviizz
vveerriillmmeeddeenn vvee öözzeelllliikkllee kkaammuu kkuu-
rruumm vvee kkuurruulluuflflllaarr››nnddaa ttiittiizzlliikkllee
uuyygguullaannmmaall››dd››rr..”” 2

Baz› k›yafetlerin Türkiye’yi
ça¤d›fl› bir görünüme yöneltti¤i
iddias› elbette subjektif, indi ve
göreceli bir iddia idi. Ancak, bu
maksatl› iddialar›n ve flû tan›m-
lamalar›n ‘laikçi’ literatürde ön-
celikle baflörtüsünü/tesettürü he-
def ald›¤› aç›kt›. Zaten bu ifade-
lerden gerekli anlamlar› ç›karan
sivil darbeciler, hemen harekete
geçtiler ve adeta bir emir-komu-
ta zinciri içinde talimatlar› harfi-
yen uygulamaya koyuldular. 

ÜÜsstt DDüüzzeeyy YYeettkkiilliilleerr...... BBrriiffiinngglleerr...... 
ÇÇeetteelleerr...... KKaammuussaall ((YY))AAllaann...... 

VVee ÖÖrrttüüzzeeddeelleerr......

27 May›s Darbesi’nden bu ya-
na, Türkiye’de askeri darbelerin
bir aya¤› TSK ise, ikinci aya¤› ba-
s›n, üçüncü aya¤› da üniversiteler
olmufltur. Bas›n, ““üüsstt ddüüzzeeyy aasskkee-
rrii yyeettkkiilliilleerr””den günlük aç›kla-
malar, emirnameler yay›nlaya-
rak, YÖK ve üniversite yöneticile-
ri de, hemen ““dduurruummddaann vvaazziiffee
çç››kkaarraarraakk”” darbenin üçlü sacaya-
¤›n› tamamlad›lar. Askerden bri-
fing alan hukukçular baflta ol-

mak üzere ‘sivil’ yöneticiler, söz-
de sivil toplum kurulufllar›n›n
(özellikle tarihe ““BBeeflflllii ÇÇeettee”” ola-
rak geçenler) temsilcileri ve di¤er
flakflakç›lar da “postmodern” bi-
çimde bu mahut süreçte yerlerini
ald›lar ve dindar halk ço¤unlu¤u-
nun karfl›s›nda saf tuttular.

28 fiubat’›n ““bbiirriinnccii tteehhddiitt””
ilan etti¤i mevhum ““iirrttiiccaa tteehhllii-
kkeessii””nin yegane görünürlü¤ü
olarak ‹slâmi giyim tarz› yani te-
settür hedef tahtas›na yerlefltiril-
di; yaz›l› ve görsel medyada her
gün baflörtülü, çarflafl›, cübbeli
foto¤raflar, görüntüler ardarda
yay›nlanmaya bafllad›.

Malum medyan›n hedef gös-
termesi ile ilk harekete geçen
üniversiteler oldu. ‹stanbul Üni-
versitesi Cerrahpafla T›p Fakülte-
si’nden bafllayan ““bbaaflflöörrttüüssüü yyaa-
ssaakkllaarr››”” bütün e¤itim kurumla-
r›nda, devlet dairelerinde, o gün-
lerin moda tabiri ile ‘‘kkaammuussaall
aallaann’’larda uygulamaya konuldu.
(Tabi ki, ‘kamusal alan’ tabiri,
kendilerinin çal›p kendilerinin
söyledi¤i, tan›mlad›¤› bir ‘yalan’
ve yan›ltmacadan ibaretti.) 

Darbeci medyan›n oluflturdu-
¤u histeri öyle bir noktaya geldi
ki, sokaklarda bile baflörtülülere
satafl›lmaya, kimi resmi kurumla-
ra baflörtülü ve sakall› vatandafl-
lar al›nmamaya bafllad›; hatta ki-

28 fiubat’ta Kaybedilen Özgürlüklerin “Kilit Tafl›”

BAfiÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜ⁄Ü
Abdurrahman A.EM‹RO⁄LU
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mi hastalar baflörtülü diye hasta-
nede tedavi edilmeyip ölüme ter-
kedildi. 71 yafl›ndaki kanser has-
tas› Medine Bircan, sa¤l›k karne-
sindeki baflörtülü fotograf› sebe-
biyle ‹.Ü.Çapa T›p Fakültesi Hasta-
nesine al›nmam›fl ve vefat etmiflti.

Üniversitelerde bafllat›lan ba-
flörtüsü yasa¤› planl› bir flekilde
‹lahiyat Fakültelerine, ‹mam-Ha-
tip liselerine, s›navlara, resmi ev-
raka kadar geniflletildi; binlerce,
onbinlerce örtülü okulundan, iflin-
den at›ld›. Örtüzedelerin sesini ne
sa¤›r kulaklar iflitti, ne körelmifl
vicdanlar! Uzun soluklu direniflle-
rini, mutad hale gelen hafta sonu
eylemlerini sürdürenler, yürekle-
rindeki isyanlar›n› taze tuttular ve
umutlar›n› yitirmediler...

SSuullaarr›› TTeerrssiinnee AAkk››ttmmaakk...... 
MMaarraazzii DDüüflflmmaannll››kkllaarr...... 

VVee ““BBaaflflöörrttüüssüü OOllmmaaddaann AAssllaa””......

Rahmetli anneannem, ““yyaavv-
rruumm,, ddeerrtt bbaattmmaannllaa ggiirreerr ddee ddiirr-
hheemm ddiirrhheemm çç››kkaarrmm››flfl”” derdi.  Ne
kadar hikmetli bir söz. Do¤rusu
hastal›klar insan vücuduna çabu-
cak girip yay›l›r ama tedavisi çok
uzun sürer. Türkiye’de her darbe,
ülkenin sosyo-politik yapas›na bir
seri marazi yasak ve dayatman›n
batmanla girdi¤i dönemler oldu.
28 fiubat’ta ise, ‹slâmî varl›¤› blo-
ke etmeye yönelik bir dizi yasak
kondu.

Bin y›ld›r ‹slâm’la yo¤rulmufl
bir miletin inanc› gere¤i hep ba-
flörtülü olmufl kad›nlar›na örtüyü
yasaklamak, onlar› bafl›n› açmaya
zorlamak bu marazi dayatmala-
r›n en beterlerinden biri. Daha
öncesi varsa da, 28 fiubat’ta has-
tal›kl› kalplerin dayatmas› sonu-
cu resmi kurumlara h›zla bulaflt›-
r›lan bu marazi yasak, 11 y›ld›r
neredeyse kronikleflti, kokufltu ve
herkesi/mi rahats›z eder hale gel-
di. 5 y›ll›k AK Parti iktidar› döne-
minde bu yaraya neflter vurma
yolunda ciddi bir ad›m at›lmad›.
22 Temmuz seçiminden hayli

güçlenerek ç›kan AK Parti iktida-
r›, Yeni Anayasa çal›flmalar› kap-
sam›nda insan hak ve özgürlükle-
rinin geniflletilmesi, fikir suçlar›-
n›n kald›r›lmas› vs. gündeme ge-
lince baflörtüsü yasa¤›n›n kald›r›l-
mas›n› da ilk kez bu kadar ciddi
biçimde dillendirdi. Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an’›n ‹spanya
gezisinden bafllayarak verdi¤i
mesajlar, bu konuda oldukça ka-
rarl› ve net bir tutum içinde ol-
duklar›n› ortaya koydu. MHP’nin
örtü yasa¤›n›n kalkmas› yönün-
deki Anayasa de¤iflikli¤i teklifi,
umutlar› iyice art›rd›. Saadet Par-
tisi ve Büyük Birlik Partisi’nin var
olan deste¤ine DP de eklenince,
yasa¤› savunan bir tek CHP ve
DTP kald›; bir de “kalpleri karar-
m›fl” bürokratik az›nl›k.

fiu bilinmelidir ki, bugün geli-
nen noktada, baflörtüsü yasa¤›
kalkmadan özgürlüklerden ve in-
san haklar›ndan söz etmek sade-
ce lâf u güzâft›r. Y›llard›r ““bbaaflflöörr-
ttüüssüü öözzggüürr oollmmaaddaann aassllaa”” deme-
mizin sebebi de budur. fiu an ““öözz-
ggüürrllüükklleerriinn kkiilliitt ttaaflfl››”” konumunda
olan baflörtüsü özgürlü¤ü sa¤lan-
madan ne devlet-millet bar›fl›
gerçekleflir, ne mevcut gerilim so-
na erer, ne de gerçek anlamda
özgür, mutlu ve huzurlu bir top-
lum olabiliriz. Son y›llarda yap›-
lan tüm anketler, halk›n büyük
ço¤unlu¤unun bu marazi yasa¤›n
kalkmas›n› istedi¤ini ve bunun
toplumsal bar›fl için elzem oldu-
¤una inand›¤›n› gösteriyor. Uma-
r›z, bu milletin bin y›ll›k asli gele-
ne¤i ile savaflanlar, sular›n tersine
akmad›¤›n› ve akmayaca¤›n› art›k
idrak ederler de marazi inatlar›n-
dan vazgeçerler. Millete baflörtü-
sü yasa¤›n› kald›racaklar›n›n sö-
zünü verenler de art›k bu marazi
dirençlere pabuç b›rakmazlar.

NNoottllaarr
1 Abdullah Y›ld›z, 28 fiubat-Belgeler,

P›nar Yay., ‹stanbul-2000, s.94.
2 A.g.e., s.97; 19 Mart 1997 tarihli Sa-

bah gezetesinden.
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rtü konusunda herfley ‹s-
panya’daki “Medeniyet-
ler ‹ttifak›” toplant›s›n›n

bas›na aç›k k›sm›nda Baflbakan›-
m›z taraf›ndan sarfedilen; ““……VVee-
lleevv kkii ssiiyyaassii ssiimmggee oollssuunn……”” flek-
lindeki cümleyle tozu dumana
katan bir pozisyona m› girdi? Ya-
ni bu cümleden önce yok muydu
örtü sorunu? 

fiimdi Anayasa De¤iflimi tar-
t›flmalar› eflli¤inde bu cümle üze-
rinden döndürülmeye çal›fl›lan
de¤irmen tafllar›n›n yafl›, asl›nda
bir hayli ihtiyard›r…

Hemen 1964 y›l›nda ‹stanbul
T›p Fakültesini birincilikle bitirdi¤i
halde örtülü oldu¤u için ödül tö-
renine al›nmayan Dr.Gülsen Ata-
seven ve 1968’de örtülü oldu¤u
için ‹lahiyat Fakültesine sokulma-
yan Hatice Babacan olaylar›na gi-
dece¤imi düflünüyorsan›z yan›l›-
yorsunuz. Bunlardan da eskidir ka-
d›nlar›m›z›n örtünme hikayesi… 

Yani nevzuhur, modern za-
manlara has bir mevzu de¤ildir
tesettür. Kad›nlar›m›z›n örtün-
mesi, Anadolu topraklar›ndaki
ilk ayak seslerimizin iflitildi¤i ka-
dim günlerden bu güne çizilecek
süreçte ev ve yurt ba¤lam›nda bu
topraklar› vatan k›lan de¤erler
silsilesi içindedir… Bir Cuma na-
maz› sonras› dualar eflli¤inde at›-
na binerken s›rt›na kefenini de
dolam›fl Alparslan’›n mitolojik

anlat›s›n›n yasland›¤› derin dini
de¤erler dizinini iflaret ediyorum.
Cuma Namaz›, Kefen, Tekbir, Mi-
nare, Yasin Suresi hangi evin ço-
cu¤u iseler, kad›nlar›m›z›n örtün-
mesi meselesi de ayn› tarihi evin
çocu¤udur ve baflörtüsü Türkiye
için yeni ç›km›fl, ithal edilmifl,
gökten düflmüfl veya emperyal
bir evrilme ile flaflk›nl›¤›n getirdi-
¤i bir sonral›k sanr›s› üzerinden
giden insiyak de¤ildir… 

Baflörtüsü meselesi dini oldu-
¤u kadar tarihi ve kültürel kimli-
¤imizin de bir parças›d›r. ‹bni Ba-
tuta 1300’lerde kaleme ald›¤› Se-
yahatname’sinde bafl› örtülü ve
misafirperver Osmano¤lu kad›n-
lar›ndan övgüyle bahseder mese-
la… Ayn› Batuta, 28 y›ll›k seyahat
serüveninde gezdi¤i ‹slam co¤-
rafyalar› içinde Anadolu kad›n›n›
apayr› bir hayranl›kla zikreder.
Zira di¤er co¤rafyalardan farkl›
olarak, örtülü ama peçesiz gezen
bu kad›nlar, kendilerine olan gü-
venleri, sosyal hayat›n içindelik-
leri, ahlaklar›, aktif ve pratik ya-
flant›n›n içinde olufllar› ile de dik-
kat çekicidir… 

Bu ayr›nt›y› niçin veriyorum?
Zira örtünme ve genel olarak gi-
yinme, ayn› zamanda kültürel
kodlar içinde geliflen bir maceray›
mündemiçtir. Yani kad›n örtünme
flekillerinin ‹slam toplumlar›nda
kültürel, co¤rafik, klimatif etken-

ler çerçevesinde birbirinin t›pat›p
ayn›s› olmayaca¤› da insani bir
gerçektir. Nitekim hacca gidenle-
rin de yak›nen flahitlik edecekleri
gibi, dünya üzerindeki 2,5 milyar
kadar Müslüman, ana kaideler
çerçevesinde rengarenk ve çok
de¤iflik flekillerde giyinmektedir… 

Ülkemizdeki giyim kuflam me-
selesi ise bizim modernleflme sü-
recimizle paralel göstergeler üze-
rinden yürür. 2.Mahmut döne-
minde ve ilkin bürokratik çevre-
lerde ve erkekler üzerinden bafl-
layan resmi giyim kuflam de¤ifli-
mi, Meflrutiyet dönemlerinde ka-
d›nlar›n giysileri üzerinden de-
vam eden gayri resmi de¤iflimi te-
tiklemifltir diyebiliriz. Hatta bu
konuda k›yafetlerini de¤ifltiren
Osmanl› erke¤ine paralel bir giysi
de¤iflimini bafllatan Osmanl› ka-
d›nlar› zaman zaman Padiflah fer-
manlar› arac›l›¤›yla uyar›lar bile
alm›fllard›r… Yanda remini gör-
dü¤ünüz ‹nci Dergisi 1914 say›s›n-
da bir kad›n resmini kapa¤›na bu
flekilde basm›flken, bizler pekala
söyleyebiliriz ki; kad›nlar›n giyim
kuflam de¤ifliklikleri asl›nda Cum-
huriyet dönemi K›l›k K›yafet Ka-
nunu ile (1925) de¤il çok önceleri
bafllam›flt›r. Bugün cumhuriyet
kazan›m› olarak sunulan kad›nla-
r›n örtüsüzlü¤ü meselesi zaten
Tanzimat’tan bu yana k›smen
bafllam›fl toplumsal dönüflümün

ÖRTÜ 
S‹YAS‹ B‹R S‹MGE M‹D‹R?

Sibel ERASLAN
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sadece son k›sm›d›r…
Bununla birlikte mesela Hali-

de Edip Ad›var gibi Türk modern-
leflmesini kad›nlar üzerinden
canland›ran bir prototip bile, ve-
fat edinceye kadar baflörtüsü ta-
karak vermifltir Edebiyat Fakülte-
sindeki derslerini… 

Peki ‘bugün baflörtsüyle üni-
versitelerine devam etmek iste-
yen k›zlar nereden ç›kt›?’ fleklin-
de bir soruyu sormak ise düpe-
düz tarihi süreçlere gözlerini ka-
pamaktan baflka bir fley de¤il-
dir… Anadolu kad›n›, hiçbir za-
man tümüyle örtüsünden kop-
mam›flt›r…

Öyleyse örtü; simge olmas›n
diyenlere gelince… Ça¤›m›z›n bir
simgeler dünyas›na dönüflmüfl ol-
du¤unu hat›rlatmak herhalde
gayretkefllik olmaz. Saç›m›z›n
fleklinden, b›y›¤›m›za, kol saati-
mizin markas›ndan, internet ad-
resi olarak kulland›¤›m›z uzant›-
lara kadar her fley bir baflka fleyin
simgesidir… 

SSiimmggee; ard›l›n› iflaret eden bir
ikon olarak, dünyan›n neresine
giderseniz gidin örtü ba¤lam›n-
da “‹slam”› ça¤r›flt›r›r… T›pk›
ezan, minare, seccade, Kabe gibi
dini an›msatan, iflaret eden bir
levhad›r. Kültürel olarak bu böy-
ledir de dini olarak nedir? Dini
olarak da “hür” ve “müslüman”
kad›nlar›n onurla tafl›d›¤› bir fliar-
d›r. Tesettür örtüden ibaret de-
¤ildir flüphesiz; iffet, haya, hicap
ve mahremiyet gibi anlamlar› da
bar›nd›r›r…

A‹HM’nin Leyla fiahin karar›n-
da at›f yapt›¤› gerekçelerden biri-
si de iflte tam burada karfl›m›za ç›-
kar: Peki ya örtülü olmayan ka-
d›nlar? Onlar neler hissedecekler-
dir, örtülü kad›nlar› gördüklerin-
de? Kendi üzerlerinde bir bask›
m› yoksa hep söylenegelen cins-
ten namus ve iffet üzerinden
kendilerine yönelik gizli bir suçla-
maya m› maruz kalacaklard›r?
Hemen cevaplayal›m ki, bu art ni-
yetli bir gerekçedir, zira bu iflin

sonu gelmez; k›sa boylular uzun
boylular karfl›s›nda, gözlüklüler
gözlüksüzler karfl›s›nda, siyah saç-
l›lar sar› saçl›lar karfl›s›nda da
benzer bask›y› hissettiklerini pe-
kala dile getirebilirler ve buradan
bir yol alman›n kabiliyeti yoktur.
Ve fakat biz buradan Strasbourg
yarg›çlar›nca bafl› aç›k olman›n,
insanl›k olarak esas al›nd›¤›n› or-
taya ç›karabiliriz. Yani kad›n için
esas olan bafl aç›kl›¤›d›r fikri,
A‹HM gerekçesinin temelidir.
Yoksa bafl› örtülü bir kad›n da ç›-
k›p bu mant›ktan yürüyerek bafl›
aç›k kad›nlar da benim üzerimde
bask› oluflturuyor diyebilirler pe-
kala… Ama mahkeme bu ihtima-
li göz önüne bile almam›flt›r.

Kald› ki bu ülkede bask› gö-
renler 40 y›ld›r bafl› örtülü k›z ö¤-
rencilerdir. 1997’den itibaren ö¤-
renci olmayan örtülü kad›nlar da
ayn› bask›y› kamusal alan ad› ve-
rilen her yerde yaflamaktad›r…

SSiiyyaassii ssiimmggee meselesine gelince
de yine ayn› çifte standard› gör-
mekteyiz: bafl› örtülülük bir siyasi
simge de bafl› aç›kl›k neyin simgesi-
dir o halde? Bugün yedi yafl›ndaki
bir çocu¤un bile be¤enileri ve red-
dettikleri var, peki ya üniversite ta-
lebeleri veya benim gibi k›rk yafl›na
gelmifl bir kad›n›n niçin siyasi be-
¤enileri veya reddiyeleri olmas›n?
Makul bir fley midir toplumsal ha-

yat›n içinde olan kiflilerin siyasi fik-
re sahip olmamas›? 

Örtünme meselesinin Türkiye
tarihsel arka plan›ndan ayr› ve
nevzuhur bir meseleymifl gibi tak-
dim edilmesinden oldukça rahat-
s›z›m. Beden üzerinden tarif edi-
len modernleflmenin faflizan so-
nuçlar› bir kad›n olarak beni örse-
liyor. ‹nsanlar› bir fleyi yapt›klar›n-
dan veya yapmad›klar›ndan dola-
y› de¤il, “öyle olduklar› için” yar-
g›layan bak›fl aç›s› bizleri ›rkç›, dar
ve kaotik bir sonuçsuzlu¤a sürük-
lüyor. Nesnelerin hakimiyetine
girdi¤imiz son süreçte, simgelerin
iflaret etti¤i ard›l anlamlar›yla
tüm de¤er ba¤lar› kopuyor. Kut-
sal›ndan kopar›lm›fl ““ttüürrbbaann””
kavram›n› da bu yüzden hiç seve-
medim, bu yüzden kabul etmiyo-
rum. Bana iç bofl bir çerçeve ka-
dar kuru ve dramatik geliyor.

Halbuki tteesseettttüürrün iflaret etti-
¤i bambaflka bir paradigma var.
Mahremiyet, hukuka sayg›, bafl-
kas›n›n olana riayet, kiflinin ken-
disi olabilme hakk›, her fleye bü-
yük bir ifltahla sahip olmaya kalk-
mamak, her fleye kurals›zca el
atamamak gibi güzel hat›rlay›fl-
lar bunlar… Oysa ayd›nlanmac›
zihniyete sahip modernizm da-
yatmas›, bu de¤erlerin tam da
tersinde yer al›yor. O, her fleye el
at›p, her fleyi deflip, ö¤renmeli,
üretmeli, yeniden dizayn etmeli
ve hiçbir fley gizli kalmamal›
onun nazar›nda… fieffaf ve per-
vas›z bir öfkenin karfl›s›nday›z. 

Tek tipçi ve birbirinin ayn› in-
san modeliyle küresel itaat kültü-
rünü yaymaya çal›flan bu yeni dü-
zene sordu¤u soru ve farkl›l›¤›n›
koruma direnci yüzünden Müslü-
man Kad›n’›n örtüsü, önemli bir
ayraç… Bu cümle bizi belki de hiç
tasarlamad›¤›m›z bir vadiye geti-
riyor: Örtünün küresel ve modü-
ler dayatmac› güçlere karfl›, pe-
kala da bir siyasi direnifl kimli¤i
vard›r…
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T
ürkiye’nin kanayan bir ya--
ras› olarak baflörtüsü, gün--
delik hayatta yaflanan öz--

gürlük ihlalleri üzerinden bir fle--
kilde gündeme gelmeye devam
etmektedir. Uzun süreden beri
AKP taraf›ndan haz›rlanmakta
olan; henüz kamuyla paylafl›lma--
yan Anayasa Tasla--
¤› üzerinden ilk
gündeme gelen
tart›flma konusu
üniversitelerde ba--
flörtüsüne özgür--
lük sorunu oldu.
Yine bir baflka olay,
sorunun deruni ve
k›lcal damarlara kadar
yay›lm›fl oldu¤unu bir
kez daha gösterdi: Milli
E¤itimin bir yar›flmas›n› kaza--
nan Tevhide’nin ödülünü al--
mak üzere geldi¤inde kendisine
baflörtüsü sebebiyle ödülü veril--
medi¤i gibi platformdan da
indirildi. Baflbakan’›n
Tevhide’yi telefonla
aramas› ise meselenin
trajik boyutuna önemle iflaret
etmektedir. YÖK yeni baflkan›n›n
atand›ktan sonra özgürlükçü ve
demokrat beyanatlar› da baz› ke--
simlerce baflörtüsü yasaklar›n›n
yeniden tart›fl›lmas›n› sa¤lad›. 

Kendimi bildim bileli Türkiye,
hep ayn› sorunlardan muztarip.

Devran de¤ifliyor, ama baflörtüsü
sorunu ayn› kalmaya devam edi--
yor. Dolay›s›yla bu mesele Türki--
ye’de kronik bir hal ald› ve çö--
zümlenmedikçe gündelik hayatta
tart›flma konusu olmaya devam
edecek gibi görünmektedir.
Özellikle meselenin kökten halle--

dilememesi, son yirmi y›lda

konjonktürel dalgalanmalara gö--
re sosyal pratiklerin flekillenmesi--
ni beraberinde getirmektedir. Si--
yasi iktidarlar›n anlay›fl› ve kon--
jonktürel durumlar baflörtüsünün
kamusal hayattaki serbestli¤i ya

da yasakl›¤›n› do¤rudan belirle--
mifllerdir. Dolay›s›yla bundan
sonra yap›lacak olan fley; kon--
jonktürel dalgalanmalara izin
vermeden kesin bir serbestli¤e
geçilmesidir. 

Bugünlerde Baflbakan’›n önce
‹spanya’dan yüksek sesle “velev
ki siyasal simge bile olsa baflörtü--

sü serbest olmal›--
d › r ”

m e a l i n --
deki ifade

alevli bir tar--
t›flmay› berabe--

rinde getirdi. Bu
hususun yeni ana--

yasa tasla¤›na sokulma--
ya çal›fl›lmas› gibi bir du--

rumun, AK parti aleyhine bir
kapatma davas›n› bile gündeme
getirece¤i yollu aç›klamalar ya--
p›lmaya baflland›. Anlafl›lmakta--
d›r ki, baflörtüsünün siyasal bir
simge oldu¤u baflka bir tart›flma
konusu ama “simge” haline
ge(tiri)ldi¤i bir gerçek. Çünkü
onun üzerinden bir iktidar müca--
delesi yürütülüyor. 

Bu k›sa giriflten sonra, biz bu
yaz›da baflörtüsü fenomenini aile
ile ba¤lant›lar› ile farkl› boyutlar--
da tart›flmaya çal›flaca¤›z. Baflörtü--
sünün aile ile ilgili olarak birkaç
boyutta ele al›nmas› gerekmekte--
dir. Baflörtüsünün geleneksel aile--
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lerde meydana getirdi¤i uyan›fllar
ve tart›flmalar. Bir flehirli fenomen
olarak baflörtüsünün aile bireyle--
rindeki yans›malar› ve pratikleri
belki bunlardan birkaç›d›r. 

Türkiye’nin Tanzimat’tan bu
yana modernleflmesi/bat›l›laflma--
s› ilginç hikayesi olan bir konu--
dur. Bu hikaye, öykünme ile re--
zerv koyma aras›ndaki sarkaç içe--
risinde ilginç enstantanelere ta--
n›kl›k eder. Eski geleneksel iliflki--
leri giderek anlams›zlaflt›ran bu
dönüflümün, 1950’li y›llardan iti--
baren flehirleflmenin/modernlefl--
menin bir aya¤› olarak teflvik
edilmesi sonucu, farkl› bir safha--
ya evrildi¤ini bugünden bak›nca
daha iyi okuyabiliyoruz. Öyle ki,
önceleri flehrin varofllar›nda ika--
met eden ve görünen baflörtüsü,
1980’li y›llardan itibaren ekono--
mik geliflmelere de paralel olarak
flehrin merkezine do¤ru mobilize
olmufl, merkezdeki ikameti sa¤--
lamlaflt›¤› oranda “köylü”, “id--
dias›z”, “annem” biçiminden
kurtularak, flehirli bir tarza ka--
vuflmufltur. Dikkat edilirse birçok
filmlerde ya da tart›flmalarda s›k--
ça dile getirilen “eskiden böyle
örtünmezlerdi, yeni ç›kt›”, “bun--
lar siyasal amaçl› örtüyor” iddi--
alar› baflörtüsünün flehirli bir fe--
nomen olmaya bafllamas›ndan
sonraya rastlamaktad›r.

1980 sonras›nda baflörtüsü
konusundaki ilk s›k›nt›lar, 86-87
y›llar›nda üniversite merkezli ola--
rak yaflanmaya bafllad›. Tür--
ban/baflörtüsü fleklindeki ayr›flt›r--
ma, üniversitede boykotlar der--
ken bir müddet sonra yasakç› uy--
gulamalarda yumuflamalar mey--
dana geldi. 90’l› y›llar›n ortalar›--
na kadar da ayn› durum devam
etti. 1997’den itibaren bafllayan
keskin süreç ise, gerçekten ciddi
savrulamalar› da beraberinde ge--
tirdi. Ama bir fley çok net olarak
ortaya ç›kt›; baflörtüsü konusu
kesin olarak halledilemeyen bir

mu¤lakl›kla ele al›nd›¤›ndan
konjonktüre ba¤l› olmaya devam
edecek, demokratik-siyasal ala--
n›n daralmas› veya genifllemesine
paralel yasaklanacak ya da yasak
yumuflat›lacak. fiunu aç›kça be--
lirtmeliyiz ki, baflörtüsü Türki--
ye’de özgürlük alan›n›n aç›l›p
aç›lmad›¤›n›n turnusol ka¤›d› ha--
line gelmifltir. Bundan sonra öz--
gürlük ba¤lam›nda yap›lacak her
tart›flma baflörtüsüne tak›l›p ka--
lacakt›r. “Tanzimat’tan bu yana
bat›l› kal›plarda bir insan yarat--
ma” projesinin iflas etti¤inin ar--
t›k görülmesi gerekiyor. Çünkü
bu ülkenin topraklar›nda var
olan, arkaplanda bizi infla eden
de¤erlerden insanlar kopmad›--
lar/kopamad›lar. Çünkü onlar ha--
la bu ülkenin genetik yap›s›nda,
kromozomlar›nda bulunuyor. 

1986-87 y›llar›ndaki baflörtü--
sü olaylar› üniversiteden bafllaya--
rak toplumun genifl kesimlerine
kadar ilginç hikayeleri ortaya ç›--
kard›. Öncelikle üniversiteliler
baflta olmak üzere yeni neslin ba--
flörtüsü geleneksel olarak, bu
neslin anneleri ya da anneanne--
lerinden sosyolojik olarak farkl›
bir örtünmeye tekabül ediyordu.
Bu farkl›l›k, e¤itim ve flehirleflme--
den kaynaklanmaktayd›. Ancak
bu yeni nesil, “kitap”la birinci el--
den temas ettikleri ve e¤itim im--
kanlar› ile toplumun statülü
alanlar›na mobilize olabildikle--
rinden örtünün “iddia”s› vard›.
Böylece söylem, düflünce, bilinç
aç›s›ndan bir önceki nesille farkl›--
laflm›fllard›. “Derse/ifle giderken
aç›ver, ç›k›nca örtersin” ile “ba--
flörtüsünü inanc›m›n gere¤i örtü--
yorum, onu ç›kararak okuya--
mam/çal›flamam” söylemleri ara--
s›ndaki fark; geleneksel/modern,
k›rsal/flehirli vb. sosyolojik farkl›--
l›klar› da aç›¤a vermekteydi. 

1986/87 y›l›ndaki baflörtüsü ya--
saklar›, aileler ile k›zlar aras›nda bir
gerilimi de ortaya ç›karm›flt›. ‹slami

dural›l›klara sahip olsa bile yafla--
nan geleneksel ilflkiler ve anlay›fl--
lar, üniversitedeki baflörtülü k›zla--
r›n örtülerini açarak devam›n› iste--
mekteydiler. Yeni neslin ise bu ko--
nuda ciddi çekinceleri vard›. Niha--
yet o y›llarda üniversite çevrelerin--
de ö¤renciler protesto ve açl›k
grevlerine bafllad›lar. Buna toplu--
mun di¤er kesimlerinden insanlar
da destek verdiler. Bu protesto ve
açl›k grevleri k›zlar›n aileleri tara--
f›ndan bazan hofl bak›lmayan bir
hareket olarak da ortaya ç›kmak--
tayd›. Hatta baz› k›zlara aileleri,
okullar›n› asla b›rakmamalar›n›, b›--
rakarak evlerine dönememeleri
gerekti¤ini tembihliyorlard›. Aile--
lerin temel baz› endifleleri vard›:
Birincisi, k›zlar› üzerinden e¤itim
yoluyla toplumun üst tabakalar›na
mobilize olma imkan› elde etmifl--
lerdi. Bunun elden kaçmas›n› iste--
miyorlard›. Di¤er yandan, ihtilal--
den ç›kal› birkaç y›l geçtikten son--
ra otorite ile bir çat›flma iliflkisi içi--
ne girmek istemiyorlard›. 

Bu çekince ve olaylar aras›nda
evlenmek durumunda kalan baz›
k›zlar olmufltu. Çünkü bir anlam--
da bu, tart›flmalardan ve sorub--
lardan uzaklaflman›n bir yolu ola--
rak görülüyordu. Aileler içinde
yumuflak gerilim ve tart›flmalar
da bafllam›fl durumdayd›. Özellik--
le Ocak-1987’de yasaklar›n kat›
bir flekilde uygulanmas›yla birlik--
te, okulu terk eden k›z ö¤rencile--
ri, baz› ebeveynler aç›kça okula
gitmeye zorlamasalar da, belki
tavr› de¤iflir diye okula her gün
k›zlar›n›n gitmelerini istiyorlard›.
Hatta k›zlar›n› okula gitmelerini
zorlayan ebeveynler de bulun--
maktayd›. Yasaklar bu dönemde
k›sa sürdü. Bir dönem sonra ma¤--
dur k›z ö¤renciler okula devam
imkan› buldular ve üniversite
rektörlüklerinin uygulamalar›na
terk edilen baflörtüsü sorunu gi--
derek azald›. 

Do¤rusu bir on y›l gerek üni--
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versitelerde okuyan k›zlar, ge--
rekse kamuda çal›flan kad›nlar
aç›s›ndan genel anlamda bir ba--
flörtüsü sorunu yaflanmad›. Fakat
Türkiye’nin 90’l› y›llarda de¤iflen
yap›s› ve siyasal geliflmeler 97’ye
gelindi¤inde oldukça farkl›l›k arz
etmeye bafllam›flt›. 1989’dan bafl--
layarak Refah Partisi’nin yerel yö--
netimlerde yükselifli, 1994’de bü--
yükflehirlerin kazan›lmas› ile
farkl› bir boyuta ulaflm›flt›. 1995
y›l›nda Refah Partisi’nin merkezi
iktidar› elde etmesi ve ard›ndan
bafllayan tart›flmalar genelde din,
özelde baflörtüsü konusundaki
hassasiyetleri yeniden uyand›rd›.
1997 ortalar›na gelindi¤inde ar--
t›k baflörtüsü yasaklar› belirgin
biçimde kamuya ait yerlerde çal›--
flanlar ile üniversitedeki k›z ö¤--
renciler üzerinde uygulanmaya
bafllam›flt›. Do¤rusu tarih teker--
rür ediyordu. Fakat bu yasaklar
ve bunlar›n yol açt›¤› etkiler bu
sefer çok daha derin oldu. “Sav--
rulma” diyebilece¤imiz bu süre--
cin gündelik yaflama dair hikaye--
leri, elbette daha da yaz›lmaya
ve okunmaya devam edecektir. 

1997’de s›k› bir flekilde uygu--
lamaya konulan baflörtüsü yasak--
lar› ve bunun arkas›ndan gelen
cezalar herkesi bir yol ayr›m›na
getirdi. Çal›flanlardan ve okula
devam edenlerden çok büyük bir
k›sm› baflörtülerini açarak devam
ettiler. Baflörtülü olarak çal›flma--
ya/okumaya devam edenler, ce--
zalar alarak bir süre sonra iflleri--
ni/okullar›n› b›rakt›lar ya da ifl--
ten/okuldan at›ld›lar. fiüphesiz
gerek aile içinde gerekse cemaat--
ler aras›nda baflörtüsü ve islami--
lik konusunda konuflma ve tart›fl--
malar oldu. Öncelikle yine baz›
aileler k›zlar›na okulu b›rakma--
malar›  konusunda ›srar ettiler.
Özellikle baz› cemaatlerin ver--
dikleri fetvalar k›zlar›n/ailelerin
tav›rlar›nda belirleyici oldu. K›z--
lara yap›lan bu bask› ve ›srarlar

ile aile içi gerilim ve tart›flmalar
ortaya ç›km›flt›r. Baz› k›zlar ev--
lenmeyi bu durumda yine bir
kurtulufl olarak görürlerken di--
¤er k›sm› ikilemde kalm›flt›r. Bu
konuda yaflanan ilginç hikayeleri
okumak için Nazife fiiflman’›n ba--
flörtülü k›zlar›n hikayeleri yazd›¤›
kitaba bak›labilir. 

Bu yasa¤›n s›k› bir flekilde uy--
gulanmas› yan›nda Üniversiteler--
de “ikna odalar›” kurularak k›z
ö¤renciler baflörtüsüz okula gir--
meleri konusunda “ikna” edili--
yorlard›. Okul-aile ve inançlar›
aras›nda kalan bir çok k›z›n ger--
çekten psikolojik bak›mdan y›k›--
ma u¤rad›¤› bir gerçektir. Bir çok
ö¤renciler psikolojik tedavi de
görmüfllerdir. Nitekim televiz--
yonlarda tam üniversitelerin ka--
p›s›ndan içeri girerken bafl›n›n
örtüsünü as›l›p ç›kararak a¤layan
k›zlar› gösteren enstantaneler,
a¤layanlar, sinir krizi geçirenler
bunlar›n örneklerinden sadece
bir kaç›d›r. Tabii ki baflörtüsü sa--
dece üniversiteli k›zlar› etkileyen
bir fenomen de¤ildir. Lise ö¤ren--
cileri ve kamuda çal›flan kad›nlar
da bu yasa¤›n etkilerini yaflam›fl--
lard›r. Lisede okuyan ö¤renciler
de aileleri ile sorunlar yaflam›fllar--
d›r. Liseliler, yafllar› üniversite ö¤--
rencilerine göre daha küçük ol--
du¤undan ailenin onlar üzerin--
deki büyük etkisinden bahsedile--
bilir. Ancak fluras› özenle belirtil--
melidir ki, inanç ile yasak aras›n--
daki yaman çeliflki, ailede anne,
baba, kardefl ve çocuklar›n gün--
delik yaflamlar›n› da olumsuz et--
kilemifltir. Öyle ki ilkokul ö¤ren--
cileri bile ailelerinde geliflen tar--
t›flma ve televizyon haberlerin--
den negatif etkilenmifllerdir. 

Özellikle kamuda çal›flan ka--
d›nlar açs›s›ndan mesele birkaç
boyutlu olarak trajik görünmek--
tedir. Kar›-koca aras›nda baflör--
tüsü ile çal›fl›l›p çal›fl›lmayaca¤›
konusunda gerilimler ç›km›flt›r.

Bazan kad›nlar baflörtülerini ç›--
kararak ifle gitmeye taraftar ol--
mad›klar›nda kocalar bask› yap--
m›fl ve aile içi kavga ve çat›flmalar
yaflanm›flt›r. Bazan da kad›nlar
baflörtüsüz çal›flmak istediklerin--
de kocalar buna raz› olmam›fllar--
d›r. Her iki aç›dan da bol bol ör--
neklere rastlamak mümkündür.
Bu tart›flmalar kar›-kocan›n aile--
lerine de sirayet ederek bazan
daha da büyümüfl ve istenmeyen
sonuçlara sebep olmufltur.

Özelde son on y›ldan beri ma--
duriyetlerin say›s› oldukça kabar--
m›flt›r. Bugünlerde bu konudaki
tart›flmalar daha yüksek sesle ya--
p›lmaktad›r. Hükümet Anayasa
paketine koymadan, Anayasa
tart›flmalar›n›n d›fl›nda bu sorunu
çözmek istedi¤ini söylemektedir.
Muhalefet partisi olarak MHP,
anlafl›ld›¤› kadar›yla hizmet alan--
lar ve hizmet verenler ayr›m›n›
veri kabul ederek üniversite ö¤--
rencilerine baflörtüsünün serbest
olabilece¤ini ancak çal›flan ba--
yanlar için bu serbestli¤in müm--
kün olmad›¤›n› savunmaktad›r.
Do¤rusu oldukça müzmin hale
gelen bu sorunun çözümü için bu
sorunlardan a¤z› yanm›fl birisi
olarak çok aç›k ve net olarak hü--
kümete sesleniyorum:

Bir kere genelde özgürlükler
özelde baflörtüsü ile ilgili yasak--
lar mu¤lak ifadedelerden de bes--
lenmektedir. Dolay›s›yla daha
sonraki y›llarda konjonktürel du--
rumlar›n getirece¤i yasaklamala--
ra meydan verecek ve zemin ha--
z›rlayacak mu¤lak ifadelerle yasa
yap›lmamal›. fiu hususu özellikle
vurgulamal›y›z ki, hizmet alanlar
ve hizmet verenler ve daha baflka
kategoriler yaparak bu sorun çö--
zülmez. Bu bir inanç özgürlü¤ü
ise herkes için özgürlük gelmeli--
dir. E¤er sadece k›smi bir çözüm
getirecekseniz, o zaman mesele--
ye hiç dokunmay›n daha iyi. Unu--
tun gitsin.



B
aflbakan›n, Reha Çamuro¤lu
ve ‹brahim Yi¤it’in öncülü¤ü
veya talebi üzerine yapt›¤›

bu giriflim önemli. ‹nflallah iyi bir
bafllang›ç olur. Fakat 297 Alevi der-
ne¤inden çok az bir k›sm› kat›lm›fl,
6 veya 8 dernek; bin kiflilik kat›l›m-
dan da 498’si Alevi.

Baflbakan›n konuflmas›nda dik-
kati çeken befl nokta vard›: “1) ara-
m›zda ayr›l›k gayr›l›k yok; 2) ayn›
inanç ikliminin sahibiyiz; 3) yolu-
muz, rehberimiz, menzilimiz bir; 4)
devlet inançlar karfl›s›nda eflit me-
safede duruyor, durmal› ve herke-
sin din ve vicdan özgürlü¤ü temi-
nat alt›ndad›r.” Ve “5) birbirimizi
tan›mak, anlamak ve sahiplenmek
zorunday›z

Ve Almanya’da bir televizyon
kanal›nda Alevi kardefllerimizle il-
gili yay›nlanan çirkin, suçlay›c› ve
afla¤›lay›c› programla ilgili Baflba-
kan çok net bir tav›r ortaya koydu
ve tel’in etti. Bu da önemliydi. Fa-
kat bu toplant›n›n ve konuflman›n
iki eksi¤i vard›: 

Bunlardan biri: “aram›zda ayr›-
l›k gayr›l›k yok; ayn› inanç iklimine
sahibiz, yolumuz rehberimiz, men-
zilimiz bir” diyor. Bu çok do¤ru de-
¤il. Çünkü Alevilerin temel sorunu,
farkl›l›klar›n›n vurgulanmas› ve ka-
bul edilmesidir. Diyorlar ki ‘biz
Müslüman›z, Allah’a inan›yoruz,
Hz. Muhammed’e (s) inan›yoruz,
Kur’an’a da inan›yoruz ama biz

Sünnilerden farkl›y›z. Yani farkl›
yorum yap›yorlar, kendilerini fark-
l›laflt›rmak istiyorlar. Birliklerini,
farkl›l›klar›n›, Alevilik dedikleri bir
çerçeveye oturtmak istiyorlar. Ben-
ce bu onlar›n do¤al hakk›. Fakat
Baflbakan›n konuflmas›nda aksi bir
dil vard›. Bu Alevilerin benim kana-
atime göre çok hofluna gitmedi.
Do¤ru da de¤il. 

Tabii ki siyasi birlik içindeyiz;
Türkiye Cumhuriyeti yurttafllar›y›z;
ayn› siyasi antitenin parças›y›z, kar-
defliz. Aram›zda hak, hukuk var,
do¤ru. Ayn› toplumun üyeleriyiz,
bunda da  flüphe yok. Ama farkl›-
y›z. Bu farkl›l›¤›n alt›n› çizmek ge-
rekirdi. Bu onlar› daha mutlu eder-
di, daha hofllar›na giderdi, çünkü
onlar›n kimlikleri böylelikle ger-
çekçi bir flekilde kabul edilebilirdi.
Baflbakan birlik içinde farkl›l›¤›n
zemini tarif etseydi iyi olurdu. ‘fii-
yasi birli¤imiz, sosyal bar›fl›m›z, ay-
n› topluma mensup olmam›z hase-
biyle biz ayn›y›z’ dendi¤i zaman bu
do¤rudur. Zaten biz de bunu söy-
lüyoruz. Fakat Sünniler ve Aleviler
farkl›, farkl› yorumlanmal›d›r. On-
lar›n hofluna gitmesi manas›nda
söylüyorum; güven telkin etmek
manas›nda. Çünkü flöyle bir alg›
var: ‘e¤er bir isek Sünni flemsiye al-
t›nda biriz demektir.’ Halbuki on-
lar farkl›l›klar›n›n alt›n› çiziyor ve
sistem içerisinde yer almak istiyor-
lar. Sistemin d›fl›na ç›kmak istemi-

yorlar. Bu da yanl›fl de¤ildir. 
‹kincisi: konuflmada somut öne-

riler, çözümler yoktu.
Konuflmadaki bu iki nak›saya

ra¤men yine de olumlu bir ad›m
at›ld›; önemliydi. Hem Baflbakan›,
hem Ak Parti’yi, hem de buna ön-
cülük eden arkadafllar› tebrik et-
mek, desteklemek laz›m. 

***
Alevilik art›k yüzleflmemiz, ko-

nuflmam›z gereken bir konu. Haki-
katen Alevili¤e bir isim koymak ge-
rek; hangi dünyaya ait? Öncelikle
flöyle düflünmek laz›m: burada bir
sorun var; bunu örtbas etmemeli-
yiz; sorunu kilimin alt›na süpürme-
meliyiz. Bu durumu  masaya yat›r-
mal›, tart›flmal›y›z.

Burada üç hususun alt›n› çiz-
mek laz›m: 1) Alevilik H›ristiyanl›¤a
ait de¤ildir. 2) Laikli¤e, sekülerli¤e
de ait de¤ildir. 3) Alevilik ‹slam’a
aittir; ‹slam içinde bir gerçekliktir. 

Peki Alevilik bir din mi, mezhep
mi, yoksa bir mezhebin alt kolu mu? 

Benim kanaatime göre, Alevilik
ayr› bir din de¤il. Ayr› bir mezhep
de de¤il. Çünkü bir dinin ve mezhe-
bin kelam›/teolojisi olur. Ondan
sonra bir usûlü olur. fiia’n›n bir usu-
lü var, Ehli Sünnetin bir usulü var;
hatta Hanefili¤in, Malikili¤in bir
usulü var. Bir de yaz›l› kaynaklar› ol-
mas› gerekir. Bir dinde ve mezhepte
bu üç fleyin olmas› gerekir. Alevilik-
te bu yok. O zaman ‹slam içerisinde
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bir olayd›r, bir gerçekliktir. Evet, bu
bir din de¤il, bir mezhep de de¤il.
Öyle de olsa, Alevilik’e bir isim koy-
makta zorluk çekiyoruz.

***
Alevilik ‹slam içindedir, ba¤dafl-

t›r›c›d›r, batinidir, mistiktir, tasav-
vufidir. Bunlar onun s›fatlar›, bir
tak›m özellikleridir. Bütün bunlar›
bir araya getirdi¤imiz zaman, ne-
den bir sorun olarak ortaya ç›kt›¤›
sorusu önemlidir. Burada birkaç
nokta tespit ediyorum. Göz önün-
de bulundurmam›z gereken ilk
nokta flu: 1960’lardan bu yana po-
litik bir tak›m etkiler, hatta cumhu-
riyet döneminden itibaren yani
resmi bir tan›mlama var. ‹kincisi
60’larda 70’lerde Marksist sol hare-
ketlerin Alevilikle kendilerini ayni-
lefltirerek Türk siyasetine ve ideolo-
ji piyasas›na müdahil olmas›. Fakat
80’lerden itibaren Alevilik kendine
özgü kimli¤iyle ortaya ç›kt›. Kendi-
ni Marksist soldan belirgin bir fle-
kilde ayr›flt›rmaya bafllad›. 

Bence Alevili¤in sorun olarak
ortaya ç›kmas›nda rol oynayan en
büyük etken, modernitenin ve
kentin bütün geleneksel yap›lar›
çözdü¤ü gibi, Alevili¤i de çözmeye
bafllamas›, Alevili¤in kendini mo-
dern kentin tehdidi alt›nda hisset-
mesi. Bu yönde bir tehdit alg›lay›n-
ca, bu sefer kendi kabu¤una çekil-
di ve kimli¤inin alt›n› daha kal›n
çizgilerle çizmeye bafllad›, adeta
kendi kimli¤inin üstüne kapand›.
Burada bir hata yap›ld› benim ka-
naatime göre. Bunu da baz› Alevi
ayd›nlar› yapt›, tabi bütün aleviler
de¤il. Alevilik modern kentin için-
de çözülme tehdidini alg›lar-
ken/hissederken -çünkü bütün di-
¤er geleneksel yap›lar, Sünnilik,
hatta dinin kendisi dahil olmak
üzere bir sars›lma geçirdi-, kendine
öteki olarak Sünnili¤i seçti. Bu be-
nim kanaatimce yanl›fl bir tercihti. 

Bu ötekilefltirme ve tehdit ta-
n›mlams›ndan sonra flöyle bir du-
rum ortaya ç›kt›: ‘Alevilik Sünnili-
¤in d›fl›ndad›r. ‹kincisi Sünnilik dev-
letin mezhebidir, devletin din gö-
rüflüdür.’ Bunun alt›n› çizdiler. Ve

‘Diyanet bunun kan›t›d›r’. Üçüncü-
sü, tarihte u¤rad›klar› büyük ma¤-
duriyetin sorumlulu¤unu Sünnilere
yüklediler. Bunu bir hesaplaflmaya
dönüfltürdüler. Sanki tarihte baflla-
r›na ne geldiyse bunun sorumlusu
Sünnilikti veya Sünnilerdi. Ama si-
yasi iktidarlar mücadeleleri, devlet
politikalar›, iktisadi sebepler, hak-
s›zl›klar var. Yani Sünnilerin de ba-
fl›na büyük ma¤duriyetler geldi.
Tarihte süren bey savafllar›nda on-
lar da büyük ma¤duriyetlere u¤ra-
d›. Mesela, yak›n tarihte Demokrat
Partinin tasfiye edilmesi üzerine ni-
ce fleyhler sürgüne gönderildi. Bu
genel bir durumdu yani. 

Böylelikle, yeni Alevilerin öteki-
si mezhep olarak Sünnilik, devletin
dini olarak Sünnilik ve tarihsel
ma¤duriyetin müsebbibi olarak
Sünnilik ve Sünniler. Bu yanl›flt›,
büyük haks›zl›kt›. Alevi ve Sünni di-
yalogunu kilitleyen önemli bir nok-
tad›r bu.

***
Az da karfl›l›kl› konuflma ve di-

yalog konusunda bir ilerleme var.
Ben gelece¤e iyimser bak›yorum.
Mesela Ahmet Yaflar Ocak Bey’in
bir röportajda yapt›¤› çok güzel bir
tespiti var, diyor ki: “Bugünki baz›
Alevi ayd›nlar› tarihte etiyle-kemi-
¤iyle yaflam›fl Hz. Ali’nin Alevili¤in
Ali’si olmad›¤›n› biliyorlar.”

Üç Ali var: Birincisi, Sünni kay-

naklar›n; Kur’an-› Kerim’in dolayl›
olarak iflaret etti¤i ve hadis kay-
naklar›n›n ve bizce muteber siyer
kaynaklar›n›n tarif etti¤i Hz. Ali.
‹kincisi, fiia’n›n bir Ali tasviri var; ki
Sunnilerin tasvir ettikleri Ali’yle
aras›nda mahiyet fark› yok; çok ko-
puk say›lmaz birbirinden, asl›nda
ayn›. Üçüncüsü,  Alevilerin bir Ali’si
var; bu mitolojik bir Ali’dir. 

Büyük ölçüde sorun, mitolojik
Ali tasavvurundan kaynaklan›yor.
Tarihsel olarak yaz›l› kaynaklar›n
tasvir edip teyit etti¤i Ali de¤il bu.
E¤er yaz›l› kaynak icap ederse ne
yap›ca¤›z: ya ‹bn-i ‹shak’›n, ya ‹bn-i
Hiflam’›n siyerine bakaca¤›z ya da
hadis kitaplar›na. Veya fiia’n›n kay-
naklar›na müracaat edece¤iz.
Hem Sünnilerin hem fiia’n›n teyit
etti¤i kaynaklara, mesela Nehcu’l-
Bela¤a’ya bakaca¤›z. Suphi es-Salih
büyük bir Sünni ‹slam âlimidir.
Nehcü’l-Bela¤a’n›n flerhini yapm›fl-
t›r. Lübnan’da yeniden bas›lm›flt›r.
Muhammed Abduh’un da kabul
etti¤i bir Hz Ali var. 

Peki mitolojik bir Ali’yi tasvir
eden bir Alevi ayd›n›yla oturup ko-
nufltu¤umuz zaman, Ali’yi nas›l
tasvir edece¤iz? Elimizde yaz›l› bir
kaynak yok. Alevi ayd›n› mitolojik
Ali tasavvurunu savunabilir fakat
bir sonraki neslin Alevi genci o
Ali’yi yaz›l› bir kaynaktan test et-
mek isteyecektir. Test etmeye kal-
k›flt›¤›nda, en yak›n kaynak fiia,
ikinci yak›n  kaynak Sünni kaynak-
lard›r. Çünkü dinlerde ve mezhep-
lerde yaz›l› kaynak son derece
önemlidir. Yaz›l› kaynak olmay›nca
önemli s›k›nt›lar do¤ar. Bu durum-
da “Ali’siz Alevilik” ortaya ç›k›yor. 

‹kincisi bir çok ritüele, mitoloji-
ye ve folklöre dayal› bir Alevilik söz
konusu. Kente geldi¤i zaman bu ri-
tüeller, bu folklorik ögeler ve mito-
loji modern kent karfl›s›nda daya-
nam›yor, tutunam›yor, bir tür çö-
zülme hali yaflan›yor. Buna karfl›
koyabilmek, inanc› muhafaza ede-
bilmek için yine güçlü referans çer-
çevelere ihtiyaç var, bu çerçeveyi
de ancak yaz›l› kaynaklarda bul-
mak mümkün. Bunun önemli bir
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faktör oldu¤unu düflünüyorum,
benim öngörülerime göre, bu fak-
tör zaman içinde Sünnilik ile Alevi-
li¤i bir noktada buluflturacakt›r. 

Bir baflka önemli sebep; do¤uy-
la bat› aras›nda bir ayr›flma söz ko-
nusu oldu¤unu hepimiz gözlüyo-
ruz. ‹slam’la bat› aras›nda bir tür
çat›flma var. Bunu çeflitli flekillerde
formüle edenler var, bunlardan bi-
ri medeniyetler çat›flmas› tezidir ki,
son tahlilde Alevilik ‹slam medeni-
yetine aittir ve Müslüman topn-
rkalra iflgal edilir, kaynaklar› ya¤-
malan›rken Aleviler Bat›'n›n yan›n-
da saf tutamazlar. Çünkü o da sal-
d›r›n›n, ma¤duriyetin, d›fllanman›n
bir parças›d›r. 

Sonuçta flu noktaya geliyoruz: 
1. Alevilik diye bir vak›a var Tür-

kiye’de. Bu bir gerçeklik, bir haki-
kat. Nüfuslar›n›n ne kadar oldu¤u-
nu bilmiyoruz; ister 1 milyon, ister
15, isterse 30 milyon olsun bu çok
da önemli de¤il. Ama diyelim ki, 7
- 10 milyon aras›nda gidip gelen bir
say› var. Art›k Alevilere devlet üze-
rinden bir model, bir yaflama biçi-
mi, bir inanç empoze etmenin za-
man› geçti. Bunun alt›n› çizmek ge-
rekir. Aleviler flöyle düflünüyorlar:
‘Devlet Sünni bir devlettir; bu dev-
letin en önemli kurumu Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›d›r, o da Hanefili¤e
göre kurulmufltur, kurgulanm›flt›r.
Burada biz temsil edilmiyoruz. Hal-
buki biz Aleviyiz, flu kadar nüfusa
sahibiz.’ Bu önerme yanl›flt›r: Çün-
kü devlet kendi bafl›na hareket
eden bir ayg›tt›r, statüleri biçti¤i
zaman kendi iktidar dürtüleriyle
hareket eder, Sünnilik veya baflka
bir inanç ya da ideoloji devlet ikti-
dar› için sadece bir araçt›r. Di¤er
nokta flu: Devlet bürokratlar› "Biz
Alevilere flöyle bir statü biçtik, hadi
siz de kabul edin" diyemezsiniz,
çünkü bunun zaman› geçti. Alevi-
ler kendi taleplerini dile getirecek-
ler, müzakereci siyaset yolu takip
edilerek bu talepler hukuki mahi-
yet kazanacak 

2. Sünniler de kendi bafllar›na
oturup Alevilere bir statü tespit
edemezler. Biz Alevileri tan›mlaya-

may›z, onlar› kendi tan›mlar› ve
beyanlar›yla her ne iseler öyle ka-
bul ederiz, öyle kabul etmek zo-
runday›z, dolay›s›yla taleplerini biz
de¤il, onlar ifade edecek ve biz on-
lardan dinleyece¤iz.  

3. Bence Alevi dernekleri veya
alevi kanaat önderleri de kendi bafl-
lar›na ‘kendi öngörüleri ve dünya
görüfllerine, subjektif alevi yorumla-
r›na göre bir statüyü de empoze
edemezler. Onlar da genel Alevi kit-
lesinin sesine kulak vermeliler.

O zaman bir usûl bulmam›z ge-
rekli. Ben, afla¤›dan yukar›ya do¤-
ru müzakere usulüyle sorunlar›n
teflhisini ve taleplerin ortaya ç›k-
mas›n› do¤ru buluyorum. 

Ak Parti hükümeti önemli bir
teflebbüste bulundu. Fakat mesela,
önce Alevi derneklerini bir araya
getirip ‘kendi aran›zda bir müza-
kere yap›n, konuflun, tart›fl›n ve ta-
leplerinizi afla¤›dan yukar›ya do¤-
ru, -belki gruplar halinde- getirin,
ben sonra kendi imkanlar›m çerçe-
vesinde bunlar› karfl›lamaya çal›fla-
ca¤›m’ deseydi bu bir usûl olurdu.
Bu ne kadar tutar, ne kadar tut-
mazd›, bunu bilmiyorum fakat
do¤ru bir usûldü; itiraz olmazd›.
Ancak böyle yap›lmad›. Birincisi
bu. ‹kincisi: siyasi hükümetlerin,
partilerin önünde baz› engeller
var. Nedir o engeller? En baflta ev-
letin bürokratik engelleri, yani
devletin geleneksel bir bak›fl aç›s›
var. Onu de¤ifltirmeleri çok zor. Bu
Ak Parti için de söz konusu. Ak Par-
ti de iyi niyetli ad›mlar at›yor ama
önünde o kadar çok engeller var
ki, bunlar görünmez engellerdir.

Gruplar›n birbirine karfl› önyar-
g›lar› var. Baz› Sünniler ç›k›p Alevi-
ler ad›na konuflabilir: ‘Aleviler ce-
mevi talep ediyor, ben buna karfl›-
y›m.’ Böyle diyen Sünni'ye ‘sana
ne?’ diye sormak laz›m. Cemevi ta-
lep ediyorsa, karfl›lamak laz›m ama
sen oraya gitmek istemiyorsan git-
me, o senin bilece¤in fley.   2 bin
Alevi vatandafl› ad›na Cem Vakf›
avukatlar› Ankara 6. ‹dari Mahke-
mesi’ne baflvurmufllar. fiunu talep
ediyorlard›: Cemevleri ibadethane

statüsüne getirilsin, ibadet için ge-
nel bütçeden pay ayr›ls›n, bir de Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› bütçesinde
Alevi önderlere kadro tahsis edilsin.
‹dari Mahkeme bunu reddetti. Ret
gerekçesinde flunlar var: “Alevilerin
din ve inançlar›n› aç›klama özgür-
lükleri bak›m›ndan engellendikleri
veya bir baflka inanç biçimini be-
nimseme yönünde bask›ya maruz
kald›klar›n› gösteren güncel ve so-
mut olaylar ortaya koyulmam›flt›r”.

Mahkemeye göre Alevilerin din
ve vicdan özgürlükleri korunuyor,
dolay›s›yla bu taleplerini mevcut
sistem içinde kabul edemez. Bu hü-
kümeti aflan bir fleydir. fiimdi Kas›m
ay›nda Ali R›za U¤urlu isminde
Cem Vakf› Alevi ‹slam Din Hizmet-
leri Baflkan› s›fat›na sahip bir Alevi
dedesi, ‘Aleviler ne talep ediyor’
diye çok somut, herkesin anlayabi-
lece¤i dilde taleplerde bulunuyor.
fiunlar›n alt›n› çiziyor: 
1. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›yla ilgili
düzenleme. Yani, Diyanet teflkilat›
varl›¤›n› devam ettirecekse Türki-
ye’deki tüm inanç kesimlerini Alevi,
Bektafli ve Mevlevilerle kucaklafla-
cak flekilde yeniden yap›land›r›ls›n. 
2. Genel bütçeden Alevilere pay
ayr›ls›n.
3. Din derslerinde Alevilik ö¤retil-
sin. 
4. TRT’de Alevili¤e yer verilsin.
5. Cem evlerinin yap›m› sa¤lans›n. 
6. ‹nanç önderlerine okul aç›ls›n.
Bunlar›n yetifltirilmesi için. 

Ve sonuncusu "saz›n okullarda
tavsiye edilmesi gerekir" diyor. Bil-
miyorum bu ne demek. 

Fakat bana sorarsan›z alt› talebi
-saz hariç ya da saz da olabilir, he-
pimiz saz ö¤renelim zarar› yok-
anormal bulmuyorum. Olabilir fley-
lerdir. Bu talepler Sünni bir Müslü-
man olarak beni rahats›z etmez.
Ben bu talepleri do¤ru da buluyo-
rum, karfl›lanmas› gerekti¤ini düflü-
nüyorum. Bunun ne Sünnili¤e ne
de Müslümanl›¤a zarar› var. Aksine
e¤er Alevileri mutlu edecekse,
bunlar›n karfl›lanmas› sosyal bar›fl›-
m›za, siyasal birli¤imize, kardeflçe
yaflamam›za yard›mc› olacak. 
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Ü
stad MMeehhmmeedd AAkkiiff EErrssooyy’u
yeniden keflfetmenin tam
zaman› diye düflünüyo-

rum. Zira, ümmetin mevcut hâl-i
perîflân›n›, bu günlerden çok da-
ha beterine bizzat tan›kl›k etmifl,
o felaket y›llar›n›n ac›s›n› yüre¤i-
nin tâ derinliklerinde hissetmifl,

ça¤dafl Haçl› sald›r›lar›
karfl›s›nda ümmeti

yeniden aya-
¤a kald›r-

mak için
feryâd ü figân
etmifl bir davâ
adam›n›n tecrübe-
lerinden hareketle
kavrayabilece¤imize
inan›yorum. Ümmetin
““vvaahhddeett””ini kaybedip
darmada¤›n oldu¤u,
Osmanl› halklar› aras›n-
da ulusçu/›rkç› ak›mlar›
körükleyen Bat›l› güçle-
rin topraklar›m›z› lime
lime etti¤i, Balkanlar-
da, Kafkas-
larda, Ku-

zey Afrika’da, Ortado¤u’da ve ni-
hayet Anadolu’da korkunç katli-
amlar›n, göçlerin yafland›¤›, zu-
lümlerin, tecavüzlerin, gözyafllar›-
n›n ayyuka ç›kt›¤› bir dönemde,
›srarla ‹slâm kardeflli¤ini, tevhîd’i,
vahdet’i vurgulayan, o karamsar
ortamda umutsuzlu¤a asla prim
vermeyen, Kur’ân’dan ald›¤›
iman ve heyecanla adeta bir
volkan gibi gürleyen Âkif’i
bugünlere tafl›mak görevi-
miz. Zira, Ümmet-i Mu-
hammed’e, o felaketli dö-
nemleri yeniden ve daha
kötüsüyle yaflatmak is-
teyen fler güçler, plan
üstüne plan yap›yorlar
ve bunlar› adam› ad›m
uyguluyorlar.

fifieeyyttaannii TTuuzzaakk::
MMüüssllüümmaann››nn MMüüssllüü-

mmaannllaa SSaavvaaflfl››

1990’larda Sovyetlerin
çöküflü ve “So¤uk Savafl”›n
bitiminden sonra “Yeni Dün-
ya Düzeni” kavram›n›n s›kça
iflitildi¤i, ‘iki kutuplu’ dünyadan
‘tek kutuplu’ dünyaya evrildi¤i-
mizden söz edildi¤i y›llar
çok uzun sürmemiflti, ha-
t›rlan›rsa. Francis Fukuya-
ma’n›n “Tarihin Sonu ve Son ‹n-

san” iddias› da öyle. Ard›ndan
Samuel Huntington’un “Medeni-
yetler Çat›flmas›”
tezi günde-
me ta-

fl›nd›; “çat›fl-
ma bitmemiflti;

medeniyetler/kül-
türler nihai tahlilde

çat›fl›rlard›”; Bernard
Lewis’in daha net ifadesi

ile, “çat›flma Müslümanlar-
la di¤erleri aras›nda” cere-

yan ediyordu ve edecekti. Bu
arada NATO konsepti çoktan

de¤iflmifl, Bat› dünyas› Komü-
nizm’in yerine ‹slâm’› “tehdit”
ilan etmiflti. 11 Eylül 2001, “te-
rör”le özdefllefltirilen ‹slâm’a aç›-
lan savafl›n start› oldu. Afganis-
tan ve Irak iflgal edildi; Filis-
tin’de, Çeçenistan’da, Kefl-
mir’de Müslüman katliam› h›z

kazand›. 
‹slâm’›n hedef

tahtas›n›n tam

2255fiUBAT ‘08 UMRAN

ÜMMET‹N FELAKET‹

“TARUMAR OLAN VAHDET”

Abdullah YILDIZ



Dosya / Ümmeti Atomize Etmek

2266 UMRAN fiUBAT ’08

ortas›na yerlefltirildi¤i bu mahut
süreçte, bir yandan “Haçl› Seferi”
tabiri telaffuz edilirken öbür yan-
dan da Müslümanlara karfl› izlene-
cek stratejiler belirlendi. ABD’nin
fleytani sratejisini çizenlerden
HHeennrryy KKiissssiinnggeerr: ““BBuunnddaann ssoonnrraa
ssaavvaaflfl MMüüssllüümmaannllaarrllaa ddii¤¤eerrlleerriinniinn
ssaavvaaflfl›› oollmmaayyaaccaakktt››rr;; MMüüssllüümmaannllaarr-
llaa MMüüssllüümmaannllaarr››nn ssaavvaaflfl›› oollaaccaakk-
tt››rr..”” kehanetinde (!) bulundu.

11 Eylül sürecinde birlikte ha-
reket eden AABBDD--‹‹ssrraaiill--‹‹nnggiilltteerree
flfleerr üüççllüüssüü, bir yandan Müslü-
manlar› do¤rudan katlederken,
bir yandan da ‹slam dünyas›nda-
ki etnik, mezhebi, ideolojik vb.
ayr›l›klar› k›flk›rtarak Müslüman›
Müslümana k›rd›rma stratejisini
sinsice uygulad›lar ve uygulama-
ya da devam ediyorlar. 

AAffggaanniissttaann’da Taliban’la di¤er
gruplar aras›nda, IIrraakk’ta fiiilerle
Sünniler ve Araplarla Kürtler ve
Türkler aras›nda hem etnik hem
de mezhebi çat›flmalar ç›kar›ld›. 

Ümmetin kanayan yaras› FFiilliiss-

ttiinn, FKÖ ile HAMAS aras›nda tu-
tuflturulan iç savaflla bölünme
noktas›na geldi. Bu bölünmüfl-
lükten yararlanan Siyonist rejim
ise, ABD’den ald›¤› destekle ve ifl-
birlikçi Arap rejimleri ile FKÖ’yü
de bar›fl masallar› ile avutarak
HAMAS’› Gazze’de bo¤mak için
sald›r› üstüne sald›r› düzenleme-
ye devam ediyor. Gazze’ye ““HHaa-
mmaassiissttaann”” ad›n› veren vicdan› kör
dünya, ‘uluslararas› toplum’ ve si-
yonist güdümlü medya göz göre
göre ifllenen bir katliam› görmez-
den gelebiliyor. 

fiimdilerde ise, atom bomba-
s›na sahip tek ‹slâm ülkesi olan
PPaakkiissttaann iç savafl tuza¤›yla karfl›
karfl›ya; eski baflbakan Benazir
Butto’nun öldürülmesini tezgah-
layan fler güçler, maalesef Pakis-
tan’› bir iç çat›flma anaforuna sü-
rüklemeye ve atomize etmeye
çal›fl›yorlar.

Y›llard›r TTüürrkkiiyyee’de etnik ve
mezhebi farkl›l›klar› bir iç çat›fl-
maya dönüfltürmek isteyen ve fa-
kat milletimizin engin basireti sa-
yesinde bunu baflaramayan ayn›
fler güçler, flu an benzer bir plan›
‹‹rraann’da uygulamaya koymaya ha-
z›rlan›yorlar. Türkiye’de bir Türk-
Kürt çat›flmas› ç›karmak için
PKK’ya gizli ya da aç›k destek ve-
renlerin, flimdi ‹ran’a karfl› PE-
JAK’› destekleyip güçlendirdikle-
ri anlafl›l›yor.

HHaass››ll››; ümmet bir yandan flen’î
iflgallerle, katliamlarla ve tecavüz-
lerle, öbür yandan da iç çat›flma
tuza¤›yla karfl› karfl›ya bulunuyor.
Bu sald›r›lar›, sadece düflmanlar›n
kirli plan ve tuzaklar›n› bilip onla-
r› deflifre etmekle geri püskürtme-
yece¤imiz aflikâr. Müslümanlar›n
her zamankinden daha fazla üümm-
mmeett bbiilliinncciinnii ve ‹‹ssllââmm kkaarrddeeflflllii¤¤iinnii
diri tutarak birliklerini koruyabile-
ceklerine ve yine tevhîd, vahdet
ve cihad ruhunu canl› tutarak fley-
tani sald›r›lara karfl› direnebile-
ceklerine inan›yoruz.

‹flte böyle bir ortamda,

Kur’ân’›n geçmiflte oldu¤u gibi
bugünlerimize de yar›nlar›m›za
da ›fl›k tutan ebedi beyanlar›na
ve üstad Akif’in yorumlar›na ku-
lak vermeliyiz. 

““BBiirrbbiirriinniizzee DDüüflfleerrsseenniizz 
RRüüzzggaarr››nn››zz GGiiddeerr,, SSaallaakkllaaflfl››rr,, 

YY››llgg››nnllaaflfl››rrss››nn››zz””

Ümmetin paramparça edildi-
¤i, f›rka ve kavmiyet sevdalar›n›n
alabildi¤ine alevlendirildi¤i bir
ortamda; Müslümanlar›n birli¤i-
nini sa¤lamak ve korumak için
Kur’ân’a sar›lmalar›n› hat›rlatan
Âkif merhumun, yaz›lar›nda, fliir-
lerinde, vaazlar›nda, konuflmala-
r›nda ›srarla bu yöndeki âyetleri
gündeme getirdi¤ini ve yorumla-
d›¤›n› görüyoruz. ‹flte onun çevi-
risi ve yorumlar›yla1 sözkonusu
ayetlerden bir k›sm›:

““MMüüssllüümmaannllaarr bbiirrbbiirriinniinn kkaarr-
ddeeflfliinnddeenn bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr;;
oonnuunn iiççiinn iikkii kkaarrddeeflfliinniizziinn aarraass››nn››
bbuulluunnuuzz,, AAllllaahh’’ttaann ddaa kkoorrkkuunnuuzz
kkii rraahhmmeettiinnee nnââiill oollaabbiilleessiinniizz..””
(Hucurat 49/10)

Âkif bu âyeti tefsir sadedinde
flöyle der: Evet, hakiki Müslü-
manlar birbirine kardefl nazar›yle
bakarlar... fieriat-› Mutahharan›n
hemen bütün ahkâm› uhuv-
vet/kardefllik ve vahdet esas›n›
tahkim eylemektedir. Namazlar,
haclar, zekâtlar, flehadetler,
oruçlar, ayn› k›bleye teveccühler
hep Müslümanlar› birbirine ba¤-
layacak vas›talard›r.2

““EEyy iinnssaannllaarr,, bbiillmmiiflfl oolluunn kkii,, bbiizz
ssiizzii bbiirr eerrkkeekkllee bbiirr kkaadd››nnddaann yyaarraatt-
tt››kk,, ssoonnrraa,, ttaann››flflaabbiillmmeenniizz iiççiinn hheerr
bbiirriinniizzii aass››llllaarraa,, kkaabbiilleelleerree aayy››rrdd››kk..
AAllllaahh’’ddaann eenn zziiyyaaddee kkoorrkkaann››nn››zz
kkiimm iissee,, iiflflttee iinnddaallllaahh eenn bbüüyyüü¤¤üü-
nnüüzz oodduurr......”” (Hucurat 49/13)

Üstad, “as›llar” diye çevirdi¤i
“fluûb” kavram› hakk›nda: fla‘b›n
ço¤uludur; bu kelimeyi ‘kütük’
diye tercüme edebiliriz ki silsile
hususunda Araplar›n sayd›¤› alt›
tabakan›n (fasîle, fahz, batn,
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‘imâre, kabîle, fla‘b) sonuncusu-
dur, aç›klamas›n› yapar ve “fla‘b
hepsinin asl›d›r” der. Sonra, as›l
ve kabilelerin sadece tan›flmak
için var oldu¤unu, yoksa babalar-
la ve atalarla tefahur(övünmek)
için olmad›¤›n› vurgular.3

““HHeemm AAllllaahh’’aa,, hheemm OO’’nnuunn
PPeeyyggaammbbeerriinnee mmuuttii‘‘ oolluunnuuzz;; bbiirr-
bbiirriinniizzllee uu¤¤rraaflflmmaayy››nn››zz,, yyookkssaa
kkoorrkkaakkllaaflfl››rr,, kkuuvvvveetttteenn ddüüflfleerrssii-
nniizz;; bbiirr ddee ssaabbrreeddiinniizz,, zziirraa flflüüpphhee
yyookkttuurr kkii,, AAllllaahh ssaabbrreeddeennlleerrllee bbee-
rraabbeerrddiirr..”” (Enfal 8/46)

Müslümanlar›n kaynay›p git-
ti¤i uçurumlar›n hep tefrika yü-
zünden aç›ld›¤›n› belirten Âkif,
birbiriyle bo¤uflan milletlerin ön-
ce yi¤itlik, kahramanl›k, özgüven
gibi seciyelerini, sonra da güçleri-
ni, üstünlüklerini ve ba¤›ms›zl›k-
lar›n› yitirdiklerini söyler.4

Elmal›l› Hamdi Yaz›r ise, bu
ayeti tefsir ederken; “Aran›zda
niza etmeyiniz ki ‘ffeeflfleell’e düflersi-
niz, yani zay›f, tembel, çekingen
ve korkak olursunuz, salaklafl›r,
y›lg›nlafl›rs›n›z; ve rüzgar›n›z kesi-
lir, havan›z söner, a¤›rl›¤›n›z kay-
bolur, devletiniz gider” der.5

Ra¤›b el-‹sfehani de, Müfre-
dât’›nda ““ffeeflfleell””i, ‘korkakl›kla be-
raber zay›f olma ve zaafa düfl-
me’6 hali olarak tan›mlar.

Bu âyette geçen ““vvee tteezzhheebbee
rrîîhhuukküümm”” ifadesi ise, müthifl bir er-
ken uyar›d›r tüm Müslümanlara:

““VVee rrüüggaarr››nn››zz ggiiddeerr!!””
E¤er birbirinize düfler, birbiri-

nizle mücadeleye girerseniz he-
yecan›n›z kaybolur, enerjiniz tü-
kenir, gücünüz azal›r, dayan›flma
ruhunuz yok olur, gayretiniz ke-
silir; en önemlisi Allah’›n size
olan yard›m› ve rahmeti kesilir,
zira art›k o yard›ma lay›k de¤ilsi-
nizdir.

Râzi Tefsiri’nde bu ayetle ilgi-
li olarak Mücahid’in flu görüflüne
yer verilir: “Rüzgar›n›z gider” de-
mek, ““ssiizzee oollaann iillaahhii yyaarrdd››mm ggii-
ddeerr”” demektir.7

‹lahi yard›m›n kesilme sebebi,

Hz. Ömer’in cephedeki komutan›
Sa’d bin Ebû Vakkas’a ve ‹slâm or-
dusuna yazd›¤› mektupta sakl›d›r:

“...Sana ve beraberindekilere
düflman karfl›s›nda gösterdi¤iniz
dikkatten daha fazla, günahlar›-
n›z karfl›s›nda dikkatli olmay› em-
rediyorum. Çünkü, ‹slam ordusu-
nun günahlar› beni, düflmanlar-
dan daha çok korkutuyor. MMüüssllüü-
mmaannllaarr,, aannccaakk ddüüflflmmaannllaarr››nn››nn AAll-
llaahh’’aa kkaarrflfl›› iissyyaannllaarr›› sseebbeebbiiyyllee yyaarr-
dd››mm oolluunnuuyyoorrllaarr.. E¤er bu olmasa,
bizim onlara karfl› hiçbir kuvveti-
miz yoktur. ... Biz onlara karfl› an-
cak ffaazziilleett vvee ttaakkvvaamm››zz nneeddeenniiyyllee
yyaarrdd››mm oolluunnuuyyoorruuzz;; yoksa sadece
gücümüz sayesinde galip gelmi-
yoruz... E¤er günahta onlara eflit
olursak, kuvvette onlar bize üs-
tün hale gelir...”8

DDiinn BBaa¤¤››nn›› ‹‹hhmmaall EEddeerrsseenniizz 
TTâârruummâârr OOlluurr GGiiddeerrssiinniizz

Üstad Âkif’in uyar›lar›, sadece
vahdetin muhafazas› yönünde
de¤ildir. O din ba¤›n› ve ‹slâm
kardeflli¤ini esas almaya ilaveten;
düflmanlar, bilhassa Avrupal›lar
ve Amerikal›lar hakk›nda çok
dikkatli olmay›, onlara benzeme-
meyi, onlar› asla dost edinmeme-
yi tavsiye eder; zira onlardan bize
asla bir hay›r dokunmayacakt›r.
Kastamonu’da Nasrullah Cami-i
fierifinde irad buyurdu¤u vaazda
Âl-i ‹mran/118. âyetin meâl-i ulvî-
sini flöyle toparlar:

““--EEyy mmüü’’mmiinnlleerr,, ssiizzee eelllleerriinnddeenn
ggeelleenn ffeennaall››¤¤›› yyaappmmaakkttaann ççeekkiinn-
mmeeyyeenn,, bbuu hhuussuussttaa hhiiççbbiirr ff››rrssaatt››
kkaaçç››rrmmaayyaann,, ddiinniinniizzee yyaabbaanncc›› mmiill-
lleettlleerrii kkeennddiinniizzee mmaahhrreemm--ii eessrrâârr
((ss››rrddaaflfl)),, ddoosstt,, aarrkkaaddaaflfl iittttiihhaazz eett-
mmeeyyiinniizz.. BBuunnllaarr››nn ssuurreett--ii hhaakkttaann
ggöörrüünneerreekk ssiizzee ggüülleerr yyüüzz ggöösstteerr-
mmeelleerriinnee,, hhaayyrr››nn››zz›› iisstteerr ggiibbii ttaavv››rr-
llaarr ttaakk››nnmmaallaarr››nnaa aassllaa kkaapp››llmmaayy››-
nn››zz.. OOnnllaarr››nn ggeeccee ggüünnddüüzz iisstteeyyiipp
dduurrdduukkllaarr›› ssiizziinn ffeellââkkeettiinniizzddeenn,, iizz-
mmiihhllââlliilliinniizzddeenn,, eessaarreettiinniizzddeenn
bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr.. BBaakkssaann››zzaa,,

ssiizzee kkaarrflfl›› kkaallbblleerriinnddee bbeesslleeddiikklleerrii
ddüüflflmmaannll››kk oo kkaaddaarr ddeehhflfleettllii kkii bbiirr
ttüürrllüü zzaapptteeddeemmiiyyoorrllaarr ddaa aa¤¤››zzllaa-
rr››nnddaann kkaaçç››rr››yyoorrllaarr.. HHaallbbuukkii yyüü-
rreekklleerriinnddee kköökk ssaallmm››flfl oollaann hhuussuu-
mmeett aa¤¤››zzllaarr››nnddaann ttaaflflaann iillee kkaabbiill--ii
kk››yyaass ddee¤¤iillddiirr.. OOnnddaann ççookk ffaazzllaadd››rr,,
ççookk flfliiddddeettlliiddiirr.. ‹‹flflttee bbüüttüünn hhaakkââyy››-
kk›› ((hhaakkiikkaattlleerrii)) ââyyââtt--›› cceellîîlleemmiizzllee
ssiizzlleerree aaçç››kkttaann aaçç››¤¤aa tteebbllii¤¤ eeddiiyyoo-
rruuzz,, bbiillddiirriiyyoorruuzz.. EE¤¤eerr aakkll›› bbaaflfl››nnddaa
iinnssaannllaarrssaann››zz,, ee¤¤eerr ddâârreeyynnddee ((iikkii
ddüünnyyaaddaa)) zzeelliill oollmmaakk,, hhüüssrraannddaa
kkaallmmaakk iisstteemmeezzsseenniizz bbiizziimm ââyyââtt--››
cceelliilleemmiizziinn mmuukktteezzaass››nnccaa ((ggeerree-
¤¤iinnccee)) hhaarreekkeett eeddeerreekk ffeellaahh bbuu-
lluurrssuunnuuzz..”” 9

Âkif, bu sebeple müslümanla-
r›n, kalplerini birbirine kaynaflt›-
ran Kur’ân’a sar›lmalar›n› ihtar
eden Âl-i ‹mran suresinin 103.
ayetini s›kça tekrarlar:

““HHeeppiinniizz bbiirrddeenn AAllllaahh’’››nn kkiittaa-
bb››nnaa ss››mmss››kk›› ttuuttuunnuunnuuzz,, bbiirrbbiirrii-
nniizzddeenn aayyrr››llmmaayy››nn››zz;; CCeennaabb--››
HHaakkkk’’››nn üüzzeerriinniizzddeekkii nnii‘‘mmeettiinnii
hhaatt››rrllaayy››nn››zz:: HHaannii,, bbiirr zzaammaannllaarr
bbiirrbbiirriinniizzee ddüüflflmmaann iiddiinniizz,, oo ssiizziinn
kkaallbblleerriinniizzii bbiirrlleeflflttiirrddii ddee oonnuunn
lluuttffuu ssaayyeessiinnddee kkaarrddeeflfl oolldduu-
nnuuzz......””

Bu âyetin tefsiri meyan›nda,
Müslümanl›¤›n “›rk, renk, lisan,
muhit, iklim i’tibar›yle birbirine
büsbütün yabanc› unsurlar› ayn›
milliyet alt›nda cem‘ eden yegâ-
ne râb›ta” oldu¤unu söyleyen
Akif, ümmeti flöyle uyar›r: 

“Ey cemaat-› Müslimîn, akl›n›-
z› bafl›n›za al›n›z; gayret-i kavmi-
yeyi bir tarafa b›rak›n›z. RRââbb››ttaa--ii
ddiinnii bbiirraazz ddaahhaa iihhmmaall eeddeecceekk
oolluurrssaann››zz iiyyii bbiilliinniizz kkii ttâârrmmâârr oolluurr
ggiiddeerrssiinniizz.” 10

Âkif üstad, Safahat’›nda da
““SSiizziinn ffeellââkkeettiinniizz:: TTâârruummâârr oollaann
““vvaahhddeett””..”” tespitini yapar.

Ve devamla; “tefrika”n›n fe-
lâket, “vahdet”in ise bu felâket-
ten kurtuluflun en öncelikli flart›
oldu¤unu hayk›r›r (yandaki
fliirinde):11
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Mehmed Akif, Safahat’›n

As›m bölümünde: müminlerin

vahdetini sa¤lamada namaz›n,

özellikle cemaat halinde k›l›nan

namazlar›n belirleyicili¤ine dik-

kat çeker ve adeta, huflû içinde

k›l›nan namazla ve cemaat na-

mazlar›yla yeniden diriliflimizin

gerçekleflebilece¤ini, birlik ve

dirli¤imizin sa¤lanabilece¤ini

söyler. 

BBuu yyaammaann ssaaffllaarr››nn ââhheennggii hhaa-

kkîîkkaatt mmüüddhhiiflfl::

SSaannkkii yyaallçç››nn kkaayyaallaarr yyaannyyaannaa

ppeerrççiinnlleennmmiiflfl,,

ÖÖyyllee bbiirr cceebbhhee kkeessiillmmiiflfl kkii::

MMüüsseellsseell îîmmâânn;;

HHaannggii îîmmâânnaa ddookkuunnssaann ttaaflflaa-

ccaakk iittmmîînnâânn..

ÂÂhh oo yyeekkppâârreelliikk eeyyyyââmm›› hhaayyââll

oolldduu bbuuggüünn;;

MMiilllleettiinn hhââlliinnii ggöörr,, ssoonnrraa ddaa

mmââzzîîyyii ddüüflflüünn..

KKiimm bbuu yyaallçç››nn kkaayyaallaarr ssaarrss››llaa-

ccaakktt››rr ddeerrddii??

ÖÖyyllee ssaarrss››lldd›› kkii eeddvvâârraa tteezzeell-

zzüüll vveerrddii!! 12

Akif’in son m›sralar› asla yeis

ve umutsuzluk de¤ildir. O  âh u
figân etti¤i, hayal k›r›kl›¤›na u¤-
rad›¤› zamanlarda bile umudunu
hiç yitirmez; aksine bütün yaz›la-
r›nda, fliirlerinde, konuflmalar›n-
da ›srarla “Allah’›n rahmetinden
ümit kesilemeyece¤ine” dair
ayetleri hat›rlat›r.13

‹nan›yoruz ki, Âkif’in özledi¤i
ve “As›m’›n nesli” diye tarif etti-
¤i müminler, Kur’ân’a sar›larak,
namazla dirilerek vahdetlerini
sa¤layacaklar ve cihadla yeniden
flahlanacaklard›r.

AAllllaahh’’aa ddaayyaann,, ssaa’’yyee ssaarr››ll,, hhiikk-
mmeettee rrââmm ooll;;

YYooll vvaarrssaa bbuudduurr,, bbiillmmiiyyoorruumm
bbaaflflkkaa çç››kkaarr yyooll..

Merhum Ali Ulvi Kurucu da
ona flu ilaveyi yapar:

AAllllaahh’’aa ddaayyaann,, ggââyyeennee tteevvffîîkk››-
nn›› vveerrssiinn;;

KKuurr’’âânn’’aa ssaarr››llmmaazzssaann ee¤¤eerr,,
yyee’’ssee ddüüflfleerrssiinn..
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E¤er yürekleriniz ayn› hisle çarparsa;
E¤er o his gibi tek bir de gâyeniz varsa;

Düfler düfler yine kalkars›n›z, emîn olunuz...
Demek ki birli¤i te’min edince kurtuluruz.
O halde vahdete hâil ne varsa çi¤neyiniz...

Bu ayr›l›k da neden? Bir de¤il mi her fleyiniz?
Ne f›rka herzesi lâz›m, ne derd-i kavmiyyet;
Bizim diyânete s›¤maz sekiz, dokuz millet!

Bütün bu tefrikalar, etsenizdi istiknâh,
Görürdünüz nereden geldi... Yâ ibâdallâh!

Huzur-i Hak’ta nas›l toplu durdunuzdu demin?
Günaht›r, etmeyin art›k ay›pt›r, eylemeyin!

fiu ihtirâsa uyup az m› verdiniz kurban?
fiikak için mi eder, sâde, kalbiniz daraban?

Neden uhuvvetiniz böyle münhas›r namaza?
Ç›k›nca avluya herkes niçin bo¤az bo¤aza?

Ne Müslümanl›¤›d›r, anlamam ki, yapt›¤›n›z?
Ç›kar yol olm›yacak korkar›m, bu sapt›¤›n›z!

(...)
Gönüller ayr› olufl, sîneler bir olsa bile...

Nifâk alâmeti bunlar, kuzum, tamâmiyle:
Nifâka bu¤z ediniz hâlisen li-vechillâh;

Halâs eder sizi ihlâs›n›zla belki ‹lâh.
(...)

Yan›nda yafl da yanar, çâresîz, yanan kurunun...
Diyor Kitâb-› ‹lâhî: “O fitneden korunun,

Ki sâde sizdeki erbâb-› zulmü istîlâ
Eder de, suçsuz olan kurtulur de¤il aslâ!..”
Hesâb edin ne kadar bîgünâh›n akt› kan›...
Befl on vatans›z için nâra yakmay›n vatan›!

Hudâ r›zâs› için kald›r›n nifâk›... Günah!
Alev saçaklara sars›n m›, yâ ibâdallâh!

Sararsa hangimizin hânümân› kurtulacak?
O bir tutuflmaya görsün, ne od kal›r, ne ocak! ?



D
ünya h›zla dönerken hiç--
birfley ayn› kalm›yor elbet--
te. ‹nsanl›k tarihinin büyük

de¤iflimleri sanki birbirlerinin
taklidini yap›yor yahut ad›mlar›n›
takip ediyor. Yirminci yüzy›l›n en
büyük devrimlerinden olan atom
fizi¤i ve sonras›nda relativite hiç
flüphesiz So¤uk Savafl sonras›n›n
belirsiz politik, askeri-stratejik,
co¤rafik ve ekonomik dünyas›na
da bir parça tesir etti. Uzun yir--
minci yüzy›l boyunca, bugün da--
hi halen bir gerçeklik mi yoksa
propaganda arac› m› oldu¤u ke--
sin bilinemeyen güçler yahut Ga--
raudy’nin müthifl ifadesi ve bu--
gün genel bir kabulle dehflet
dengesinin cayd›r›c› gücü olan
nükleer fizik ve sonras›nda silah--
lanma neticesinde yeryüzünün
tümünü birkaç yüz defa yok ede--
bilecek çapta bir y›k›m potansiye--
li birikti. Bütün bu sürecin h›zlan--
d›¤› zaman dilimi ise, tesadüfe (!)
bak›n ki, iki dünya savafl› aras›yd›.
Paralellik kurmak art›k zor olma--
sa gerek: So¤uk Savafl biteli nere--
deyse 18 y›l oldu, 11 Eylül’ün
üzerindense 6 y›l› aflk›n bir za--
man geçti ve dünya, ‹slam co¤--
rafyas›n›n neredeyse bir yüzy›l
sonra -hat›rlarsan›z ilki yine bir
savafl (Birinci Dünya Savafl›) son--
ras›na tekabül eder- yeniden par--
çalar›na ama bu defa atom zerre--
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cikleri misali kültür, ›rk, dil ve
mezhep eksenlerinin tamam›n›n
tüketilmesi pahas›na ayr›lmas›na
flahitlik ediyor. ‹flte bu yaz›n›n ko--
nusu; dünyan›n ve dolay›s›yla ba--
t›n›n yaflad›¤› derin felsefi ve ha--
yati krizin -zira son iki yüzy›ld›r
gitti¤i ve yerleflti¤i hemen hiçbir
yerde hayat üretememifl ve kal›c›
olamam›flt›r- oldu¤u kadar ‹s--
lam’›n dünyas›nda adeta birer
yabanc› gibi konan ve göçen fa--
kat bir türlü ikamet edemeyen
Müslümanlar›n krizinin de uzan--
t›s› olan potansiyel ve reel tehdit--
ler olacak.

EEnn UUzzuunn YYüüzzyy››llaa GGiirreerrkkeenn
‹‹ssllaamm--BBaatt›› KKaarrflfl››llaaflflmmaass››nn››nn 

KK››ssaa TTaarriihhii

Uzun Yirminci Yüzy›l› dahi
geride b›rakacak kadar uzun 21.
Yüzy›la girerken, yukar›da arzet--
ti¤im fizik bilimlerde yaflanan
bafldöndürücü ve öldürücü gelifl--
melere nazire edercesine insan
hayat› her boyutuyla parçalar›na
ayr›l›yor. Bat› dünyas›n›n bir tür--
lü içinden ç›kamad›¤› anlam kri--
zinin, üretti¤i küresel hegemon--
ya neticesinde, ‹slam dünyas›nda
da bir türlü yans›malar›n› göre--
bilmemiz gerekiyor. Zira kökle--
riyle irtibat›n› d›fllam›fl ve d›flar›ya
havale etmifl Müslüman topluluk--
lar›n bugünü do¤ru ve kendileri--
ne karfl› dürüst bir biçimde okuya--
bilmeleri mümkün de¤il. Zaman
ve mekan olarak iki dünya aras›n--
da s›k›flan bu topluluklar vahyin
indirilifliyle birlikte ortaya ç›kan
zihni, fikri ve dünyevi ayr›flmay›
tan›mlayan ilkeler etraf›ndaki
konsensüsü de kaybetmifl durum--
dalar. Kur’an ve Son Peygam--
ber’in sünneti görünürde ana ek--
senleri olufltururken, esasta varo--
lan fiili kaç›fl alanlar›nda örtüflme--
yen tasavvur ayr›l›klar›d›r.

19. yüzy›l ‹ngiliz sömürge mi--
ras› kadar ‹slam dünyas›n›n yafla--
d›¤› iç kar›fl›kl›k ve kargaflaya (ki

‹slami literatürdeki karfl›l›¤› fitne--
dir) tesir eden baflkaca bir d›fl et--
ken yoktur, diyebiliriz. Zira Hint
alt k›tas›ndan Afrika’n›n içlerine
uzanan sömürgeleriyle; Balkan--
lar, Orta Asya ve Kafkasya’da Os--
manl›- Rus mücadelesine taraf ol--
mas›yla birlikte imparatorluk si--
yasetinde elde ettikleri nüfuz ve
nihayet Birinci Dünya Savafl› gün--
lerinde -bat›l›lar›n tan›mlamas›y--
la- Ortado¤u’daki milliyetçi
ak›mlar üzerindeki tesiriyle ‹ngi--
liz imparatorlu¤u dünyan›n kalbi
olan co¤rafyalar›n tümündeki
kaos ortam›n›n bafll›ca mimar›d›r.
Fakat bu durum önceleri Osman--
l›’n›n, ard›ndansa 20. Yüzy›l›n ba--
¤›ms›z Müslüman topluluklar›n›n
dahili sefaletini örtemez ve ört--
memelidir.

Afganistan geçti¤imiz yüzy›l--
dan bu yana ‹ngiliz-Rus mücade--
lesinin, sonras›nda ise Anglo-
Amerikan ittifak›yla Rus-Sovyet
mücadelesinin savafl sahnesiydi.
Sömürgecilik tecrübesinin her bi--
ri yerel karakterlerinin d›fl›nda
her biri küresel aktörlerin sava--
fl›ndan birer parça tafl›yordu. Os--
manl›’n›n ve Mu¤al ‹mparatorlu--
¤u’nun iz b›rakt›¤› bütün bölge--
lerde önce milliyetçilik ak›mlar›
sonras›nda ise mezhebi ayr›l›klar
üzerine bina edilen modern yap›--
lar›n tamam› bugün sorunludur.
Bu bölgelerde (Ortado¤u ve Hint
alt k›tas›) ‹ngilizlerin hakimiyeti--
nin derin iç ayr›l›klar ve anlafl--
mazl›klar› miras b›rakt›¤›n› söyle--
mek haks›zl›k olmaz zira ‹slam
devletlerinin hakimiyetinde ge--
çen uzun yüzy›llar boyunca böl--
gede cari olan bar›fl havas› yerini
bölge topluluklar›n›n müdahil
dahi olmad›klar› büyük güçler
aras› mücadelenin neticesindeki
bar›fl anlaflmalar› sayesinde sü--
rekli bir çat›flma atmosferine b›--
rakt›. T›pk› bugün Irak’ta, Lüb--
nan’da ve yenilerde Filistin’de or--
taya kondu¤u gibi geçti¤imiz
yüzy›l›n bafl›nda ve ilk yar›s›nda

yaflanan da¤›lma süreçleri Hint
Müslümanlar›n› da etkilemifl ve
bugün Pakistan, Bangladefl ve
Hindistan baflta olmak üzere bir--
çok say›da farkl› devlet alt›nda
yaflayan ‹slam topluluklar›n› vü--
cuda getirmiflti. 

‘‘YYeennii NNüükklleeeerr’’ HHiillââll vvee
‹‹ssllaamm DDüünnyyaass››nn›› AAttoommiizzee EEttmmeekk 

‹slam dünyas›n› alt kimlikleri--
ne ayr›flt›rmak için her türlü oyu--
nun oynand›¤› ve Brzezinski’nin
tabiriyle büyük satranç tahtas›nda
her hamlenin ard›ndan geleni
tahminin belirleyici oldu¤unu
unutmamal›y›z. Orta Asya’n›n Bal--
kanlar› denilen Kafkaslar, Afga--
nistan merkezli nüfuz mücadelesi,
Ortado¤u’nun Arap siyasi akl› ile
Fars kurnazl›¤› aras›nda son za--
manlarda temerküz eden aç›k güç
mücadelesi, Türkiye’nin Avrupa
ile olan iki yüzy›ll›k yalanc› aflk hi--
kayesi ve benzeri pek çok vak›a--
n›n gelifligüzel olmad›¤›n› ve do¤--
rudan nedensellikler olmasa da
birbiriyle iliflkili oldu¤unu bilmez--
sek, olaylara bak›fl ve tahlilimiz k›--
s›rlafl›r. Mesela, Frans›z cumhur--
baflkan› Sarkozy’nin ç›kt›¤› ‘nükle--
er’ turlar› hat›rlayal›m: Kuze Afri--
ka’da Libya ve Cezayir ile bafllatt›--
¤› kampanyas›n› Ortado¤u’da
Suudi Arabistan ve körfez ülkele--
rine (do¤rusu afliretlerine) yaya--
rak adeta bütün bölgeyi abluka
alt›na alan nükleer bir hilal çizmifl--
ti. Bu, Avrupa’n›n 90’lar›n ortala--
r›ndan itibaren Anglo-Amerikan
ve ‹srail eksenine karfl› bafllatt›¤›
Avrasya (‹ran dahil) ve Rusya ya--
k›nlaflmas›n›n bir devam› olarak
küresel güç mücadelesinin bir
parças› olarak görülmelidir. Zira,
11 Eylül sald›r›lar›n› müteakip
ABD’nin bafllatt›¤› ‘teröre karfl›
küresel savafl’›n merkez üssü ‹slam
dünyas›d›r. Büyük Ortado¤u Pro--
jesi ise dayand›¤› ana parametre--
ler ve uzun vadeli hedefleri göz
ard› edilemez bir tasar›md›r. 
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K›sa tarihi arka plan›, ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›nda tesis
edilen Amerikan hegemonyas›--
n›n muhafazas›n›na dayanan ve
fakat Wallerstein’in hakl› tespi--
tiyle 70’lerde zirve ça¤›n› yafla--
mas›n›n ard›ndan sürekli bir dü--
flüfle geçen ‘emperyal büyük stra--
teji’1 11 Eylül’ün ard›ndan sürat--
le uygulamaya konuldu. Buna
göre Amerikan gücünün korun--
mas› için önleyici sald›r› (veyahut
savafl) dahil olmak üzere ulusla--
raras› hukukun hiçe say›larak ye--
niden bir dünya düzeninin tesis
edilmesi hedefleniyordu.

‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›n
ABD taraf›ndan flekillendirilen
dünya düzeninde her biri köfle
tafl› olan kurumlar›n varl›¤› veya
en az›ndan uluslararas›l›klar› ge--
linen noktada tart›flmal›d›r. 20.
Yy’›n düflünce ve dil dünyam›za
kazand›rd›¤› pekçok terminoloji
tart›fl›lmal› ve sorgulanmal›d›r.
Her biri de¤iflken ve de¤iflen kon--
jonktüre uyum arzedebilen de--
mokrasi, özgürlük, insan haklar›
vb. teorik alanlar tarumar ve ba--
t›n›n öncülük etti¤i modern pa--
radigman›n iflas› çoktan ilan
edilmifltir. Gelgelelim, fliddet çok
güçlü bir birlefltirici ve ayn› ölçü--
de da¤›t›c› bir araç olarak So¤uk
Savafl sonras›n›n dondurulmufl
krizlerinin yeniden aç›lmas›n›
sa¤lam›fl oldu. Bu bak›mlardan
Veblen’in ifadesiyle, Amerika
modernite projesinin tersine çev--
rilmesiyle yeni bir tür barbarl›k
üretmifltir. Kendisini her f›rsatta
Roma’ya izafe eden bu güce kar--
fl› ne bat› içinde ne de d›fl›nda

uzunca süredir bir meydan oku--
man›n olmay›fl› ise bu ‘yeni Ro--
ma’y› daha bir fl›mar›klaflt›rm›flt›r.
Bu rakipsiz konumunun da etki--
siyle dünyan›n tarihi, co¤rafi, si--
yasi ve iktisadi aç›lardan atarda--
mar› olarak ‹slam dünyas›n› yeni--
den dizayna yönelen ABD’nin ye--
ni üretti¤i kaotik düzen, kontrol
edilemez bir hal almak üzere.

Neredeyse 10 as›r sonra, ye--
ni[den] Haçl› seferlerini bafllatan
Bush yönetimi, bat›y› ‹slam kor--
kusu ve düflmanl›¤› ekseninde
birlefltirici ve fakat ‹slam dünyas›--
n› bu sayede atomize edici bir
koyu propagandan›n da mimar›
olmufltur. Bu savaflta de¤iflen
konjonktürel rollere ra¤men
ayan beyan ortada duran gerçek
ise, Atlantik’in iki yakas›nda, ‹s--
lam dünyas›n›n iki yakas›n› bir
araya getirmemek üzerine varo--
lan konsensüstür. Pakistan, sahip
oldu¤u nükleer gücü sebebiyle
kesiflen ç›karlar›n ama en çok da
ABD-‹ngiliz ve ‹srail üçlüsünün
projelerinin ak›beti aç›s›ndan
önemli. Bu bölgede kal›c› olabil--
mek ve nükleer silahlar› kontrol
alt›nda tutabilmek için her türlü
karmafl›k felaket senaryosu ve
kaosu beklemek haks›z olmaz. ‹s--
rail’in güvenli¤i gibi bir gerekçe
ile dünyan›n en haks›z iflgaline
göz yuman ve bu sayede ‹slam
birli¤inin temellerini etnik ve
mezhebi boyutlar› da dahil, dina--
mitleyen bat›l›lar›n ‹ran’dan son--
ra Pakistan gibi bir gücü de kay--
betmeye tahammülleri olmad›¤›--
n› görmek zor de¤il. Yeni nükle--
er eksen bir yandan Avrupa’n›n

artan enerji ba¤›ml›l›¤›nda yeni
al›fl-verifl hatlar› infla edecek, di--
¤er yandan Ortado¤u ve ‹slam ül--
kelerinin yeni teknolojilerde d›--
flar›ya ba¤›ml›l›klar›n› garanti
edecek. Dahas›, 2005’te yay›mla--
nan Sivil Demokratik ‹slam adl›
raporun öngördü¤ü türden bir
ayr›flt›rma neticesinde ‘sivil ve ba--
r›flç›l nükleer enerji’ ile ‘kötü
amaçl› kullan›m›’ aras›nda k›yasla
‹slam ülkeleri yeniden kamplara
bölünebilir. Bu çerçevede ›l›ml›
‹slami eksen ile ‘radikal ‹slamc›’
fler ekseni gibi tan›mlamalar, sos--
yal yap›da siyasi alg›lamalar ve
ideolojik angajmanlar›n ortaya
ç›karmas› muhtemel parçalanma--
lar›n tetikleyicisi olabilir.

Bütün hesaplar›n üzerinde bir
hesab› olan Allah’›n müdahalesi
ve yard›m›n› diliyor isek, ataca¤›--
m›z ad›mlar›n hesapl› fakat he--
saplanamaz olmas› gerektir. De--
dik ya, bir satranç oyunu bu: fiah›
almak u¤runa kalelerin birer birer
feda edilebilece¤ini hat›rda tut--
mak gerekir. Her zamankinden
daha aktif ve hassas davranma za--
man› flimdi; zira önümüzdeki dö--
nem t›pk› atomlar›n ayr›flt›r›larak,
çarp›flt›r›larak yüksek miktarda
enerji aç›¤a ç›karmas› ve ola¤a--
nüstü tahripkar olmas› gibi ‹slam
co¤rafyas›ndaki etnik, mezhebi
çat›flmalar›n neticesinde yanan yi--
ne bizim evimiz olacakt›r. Bu yüz--
den Türkiye baflta olmak üzere
bölge ülkelerinin ortak politikalar
–bilhassa bütün sorunlar›n anas›
olan Filistin meselesi- etraf›nda
kenetlenmesi ve iç huzurun, bar›--
fl›n tesisisin d›flardaki durum/duru--
flumuz için vazgeçilmez oldu¤unu
farketmesi flartt›r.

1 ‹lk defa Jonh Ikenberry taraf›n-
dan anland›r›lan yeni ‘büyük emper-
yal strateji’ ifadesini Chomsky’nin
“Hegemonyan›n Dayan›lmaz A¤›rl›¤›
ya da Süpergücün ‹kilemi” yaz›s›ndan
al›nt›lad›k. Bkz. Umran dergisi, s. 112
(Aral›k 2003).
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Y
unan mitolojisinde Zeus ve
Maya’n›n o¤lu olan Hermes,
tanr›lar›n en kurnaz› ve h›zl›s›--

d›r. Daha bir günlükken aya¤a kalk--
m›fl, befli¤inden ç›km›fl, kaplumba¤a
kabu¤undan yapt›¤› bir liri çal›p ç›--
kard›¤› seslerle e¤lenmesini bilmifltir.
K›rlarda dolafl›rken tanr› Apollon’un
korumas› alt›ndaki inekleri çalankifli,
Hermes’ten baflkas› de¤ildir. Apol--
lon, olay› ö¤renince Hermes’i Zeus’a
flikayet etmiflse de, Zeus onu ceza--
land›raca¤› yerde kanatl› bir bafll›kla
bir çift ayakkab› vererek tanr›lar›n
habercisi yapmak suretiyle ödüllen--
dirir. Bütün bu özellikleriyle Hermes
atletlerin koruyucusu oldu¤u kadar,
h›rs›z ve kumarbazlar›n da koruyu--
cusu olarak görülür.

27 Aral›k 2007 günü suikaste
kurban giden Benazir Butto’yla ilgili
bundan aylar önce ‹ngiliz Telegraph
gazetesinde ç›kan bir yaz›n›n bafll›¤›--
n› görünce ister istemez bu efsaneyi
hat›rlam›flt›m. Butto burada “Hermes
eflarb› giymifl bir kleptokrat” diye ni--
teleniyordu (Hermes büyük bir eflarp
markas›d›r ayn› zamanda). “Kleptok--
rat” nitelemesi ise, daha genifl bir
aç›klamay› hak ediyor kuflkusuz.

Benazir Butto suikastinin s›rr› ko--
lay çözülecek gibi  görünmüyor.
Onu korumas› gerekenler, ABD Bafl--
kan› George W. Bush’tan Pakistan
Devlet Baflkan› Pervez Müflerref’e
kadar, derhal el-Kaide ve “‹slamc›

teröristler”e iflaret ettiler. Bunlar›n
Butto’yu korumas› bekleniyordu;
çünkü Butto’nun Pakistan’a dönme--
si, baflbakanl›k koltu¤una oturmas›,
buna mukabil Müflerref’in devlet
baflkanl›¤›n›n bir dönem daha de--
vam etmesi yönünde ABD yöneti--
miyle Butto ve Müflerref aras›nda
2007 yaz›nda bir mutabakata var›l--
d›¤› san›l›yordu.

Bush’un “terörle savafl ekspre--
si”ne atlayal› beri çokça y›pranan
Müflerref, Butto’nun deste¤iyle takvi--
ye olunacakt›. Yine de dikkatli olmak
laz›m: Washington için, Üçüncü Dün--
ya ülkelerinde Yedi Kocal› Hürmüz gi--
bi çok bafll› bir “demokrasi”yle u¤rafl--
maktansa askeri bir diktatörlükle iflle--
ri yürütmek her zaman tercihe flayan--
d›r. ‹kincisinde, bir telefonla iflleri yo--
luna koyma imkan ve ihtimali asla
göz ard› edilemez.

Bu politika tarz›, dünya üzerinde
askeri elitlerin yozlaflma ve yolsuz--
luklar›n›n da önemli bir nedenidir.
Pakistan örne¤inde, durum çok va--
him noktalara gelmifltir. “Terörle Sa--
vafl”, Pakistan ordusunda belli bir
generaller toplulu¤u için âdeta kârl›
bir etkinli¤e dönüflmüfltür. Bu gene--
rallerin, Pakistan-Afganistan s›n›r›n--
da “terörle savafl” ad›na gerçeklefl--
tirdikleri askeri operasyonlar için her
ay ABD Centcom’una fatura gön--
derdi¤i belirtiliyor. Kifli bafl›na 10-15
milyon dolar servet edinen bu gene--

raller ayr› bir politik s›n›f oluflturmufl
durumda. Müflerref yönetiminin
“terörle savafl” ad›na bugüne kadar
ABD’den alt›¤› yard›m 10 milyar do--
lar civar›nda.

Lâl Mescit bask›n›, Pakistan ordu--
sundaki generallerin bu para ak›fl›n›
devam ettirmek için nas›l bir yöntem
izledi¤ini gösterdi: Önce Mescit’in mi--
litanlarca ele geçirilmesine, aylarca bu
flekilde kamuoyunu meflgul etmesine
göz yumuldu. Medyada olay yeterin--
ce duyurulduktan, yani bir “‹slamc› te--
rörizmle savafl” (!) ad›na operasyon
ihtiyac› tüm dünya kamuoyunca iyice
hissedildikten sonra kanl› bask›n ger--
çeklefltirildi.

Benazir Butto suikastinden El-
Kaide’nin sorumlu tutulmas› (bu ör--
güt ad›na yap›lan aç›klamada olay
üstlenilmemifltir), “terörle savafl” ih--
tiyac›na vurgu yap›lmas›n› sa¤laya--
cakt›r. Suikasti bir de bu bak›mdan,
yani generallerin “ekmek kap›s›”n›n
aç›k kalmas› bak›m›ndan de¤erlen--
dirmek gerekir.

Amerikan medyas› (ve asl›nda
Türkiye’deki belli bafll› yay›n organla--
r› da) Benazir Butto’nun ard›ndan
sanki bir Lady Diana veya büyük bir
halk kahraman› ölmüfl gibi yay›n
yapt›. Daha yak›n zamanda ‹sviçre
mahkemesince kara para aklamak--
tan dolay› suçlu bulundu¤u, Pakis--
tan’a dönerken hakk›ndaki yolsuz--
luk suçlamalar›n›n Müflerref taraf›n--

3322 UMRAN fiUBAT ’08

PAK‹STAN, KR‹Z‹STAN,
KLEPTOKRAS‹

Mesut KARAfiAHAN

Dosya / Ümmeti Atomize Etmek



3333fiUBAT ‘08 UMRAN

dan bir jest olarak geri al›nd›¤› unu--
tulmufl görünüyordu.

Benazir Butto’nun baflbakanl›k
yapt›¤› 1988–1990 ve 1993– 1996
dönemlerinin kleptokrasi diye adlan--
d›r›lmas›n› afl›r› abart›l› olarak gör--
memeli (kleptokrasi, h›rs›z-yönetimi
anlam›nda, kleptomani ile ayn› kök--
ten türetilmifl bir kelime). Zira her iki
baflbakanl›k dönemi de yolsuzluk
gerekçesiyle devlet baflkan› taraf›n--
dan görevden al›nmak suretiyle sona
erdirilmiflti. Kimi zaman bakanl›k
koltu¤una oturttu¤u kocas› As›f Zer--
dari ise, devlet ihalelerindeki usül--
süzlük ve yolsuzluklar›, komisyonlar--
dan elde etti¤i haks›z kazançlar› do--
lay›s›yla “Bay Yüzde 10” (Mr. Ten
Percent) diye bilinip an›l›r olmufltu
(Bu flekilde Butto ailesinin biriktirdi¤i
servetin 1.5 milyar dolar civar›nda
oldu¤u san›l›yor). Buttolar›n bütün
bu icraatlar›na ra¤men Pakistan’daki
genifl yoksul kesimlerin umudu ola--
rak takdim edilmesi ve hatta tevec--
cühe mazhar olmas› son derece dü--
flündürücü ve bir ‹slam ülkesi ad›na

üzücü, dramatik ve kayg› verici bir
durumdur. Benazir Butto’nun halefi
olarak Pakistan Halk Partisi’nin bafl›--
na ondokuz yafl›ndaki o¤lu Bilaval
Butto Zerdari’nin geçirilmifl olmas›
bu bak›mdan ayr› bir skandal, bir
büyük maskaral›k ve ibretamiz bir
geliflmedir.

Böylece Pakistan’da henüz bu ‹s--
lam Devleti” kurulmadan önce, Be--
nazir Butto’nun dedesi, ‹ngilizlerin
muteber ve mutemet adam›, vergi
tahsildar› ve bakan› Sir (ünvan›na sa--
hip) fiah Nevaz Butto ile bafllayan,
sonra Mareflal Eyüp Han’›n hüküme--
tinde en genç bakan, 1971’de devlet
baflkan› ve 1973’te ülkenin seçilmifl
ilk baflbakan› olan Zülfikar Ali But--
to’yla devam eden Butto ailesi yöne--
tici elit gelene¤i, bir çocu¤a gelip da--
yanm›fl bulunuyor. Zülfikar Ali Butto,
iktidar› döneminde yine yolsuzluk it--
hamlar›na, muhaliflerini öldürterek
ortadan kald›rd›¤› suçlamalar›na ma--
ruz kalm›fl, 1976 y›l›nda, s›rada bek--
leyen befl generali atlayarak genel
kurmay baflkan› yapt›¤› Ziya ül-Hak

taraf›ndan 1977’de gerçeklefltirilen

askeri darbeyle iktidardan uzaklaflt›--

r›lm›fl ve 1979’da idam edilmiflti.

Pakistan’›n tarihindeki ilk askeri

darbe, Türkiye’deki ilk askeri darbe--

den iki y›l önce, 1958’de Eyüp Han

taraf›ndan gerçeklefltirildi. 1956’da

kabul edilen ilk anayasan›n ömrü sa--

dece iki y›l oldu! 1958’den 1999’da--

ki Pervez Müflerref darbesine kadar

olan dönemde sadece 17 y›l sivil yö--

netimler ifl bafl›nda oldu. 1971- 1977

ve 1988-1999 y›llar›n› kapsayan bu

sivil dönemlere genelllikle Butto aile--

sinin iktidar› damgas›n› vurdu.

Vaktiyle Hindu boyunduru¤u al--

t›na girmemek gerekçesiyle ba¤›m--

s›z bir Pakistan ‹slam Devleti kurmak

için yola ç›kan Müslüman lider ve

entellektüeller ülkenin bugünkü ha--

lini, bir krizler ülkesini, elbette ön--

görmemifllerdi. Hatta Hindistan’dan

Do¤u Pakistan ad›yla ayr›lan di¤er

Müslüman co¤rafyadaki Bengal hal--

k›n›n 1971’de Hindularla birlik olup

(Hindistan’›n her türlü deste¤iyle)

Pakistan’a karfl›, yani kendi din kar--

defllerine karfl› bir “kurtulufl savafl›”

(!) verebilece¤ini ve sel bask›nlar›yla

ünlü bir “ba¤›ms›z” devlet haline

gelece¤ini belki ak›llar›n›n bile geçir--

memifllerdi. Devlet gelene¤ine ve

güçlü bir vizyona sahip olmaman›n

ve belki en kötüsü, yerli halklar›n si--

yasal yetenek, kiflilik ve kültürel do--

kusu üzerinden devasa bir silindir gi--

bi geçen sömürgecili¤i tecrübe etmifl

olman›n getirdi¤i handikaplar› he--

saplayamam›fllard›.

Müslümanlar halklar, ancak siya--

sal yönetim becerisini gösterme ve

basiret,  feraset ve ahlâk sahibi yö--

neticileri ifl bafl›na getirme bak›m›n--

dan rüfltünü ispatlad›¤› taktirdedir

ki, dünya halklar› nezdinde ‹slam’›

lay›k›yla temsil edebilme ve ça¤dafl

insan› kuflatan türlü türlü bunal›m--

lardan kurtulufl umudunun ancak ‹s--

lam’da oldu¤unu gösterebilme im--

kan›na kavuflacakt›r.
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D
ünyevileflen ve dünyevi-
lefltirilen modernlefltirme
projelerinin, dünyan›n ah-

laks›zlaflt›r›lmas› pahas›na baflar›-
ya ulaflt›¤› görülüyor. Afl›r› birey-
cilikler, toplumsal ba¤lar›n y›k›l-
mas› sunucunu do¤uruyor. Gün-
cel dünya, ç›karlarla, zevklerle,
yararc›klarla s›n›rl› hayatlara, ilgi-
lere, yönelifllere sahne oluyor.
Hayat›n içerisinde yaln›zca maddi
etkinlikler tayin edici oluyor. Mo-
dern ekonomik uygarl›¤›n gel-
mek istedi¤i nokta, tam da bu
noktayd›. Modernlikler, bütün
bireylere evrensel haklar›n tan›n-
mas› iddias›yla ortaya ç›km›flt›. Bu
iddia modern zamanlar boyunca
havada kald›. Modernlikler, Müs-
lüman halklar›, bu haklardan
mahrum b›rakt›.

Ekonomik uygarl›k, politik ve
ekonomik bir bütünlük olufltur-
mak istiyordu. Ekonomik zekâ,
günümüz dünyas›nda, yenilik ve
mübadele zihniyetini vazgeçile-
mez k›ld›. Ekonomik uygarl›k, ev-
rensel bir hak ve adalet bilinci
gelifltiremedi¤i için; siyaset ahlak
içermedi¤i için; herkesin hak ve
sorumluluklar›n› belirleyen ve
bunlara sayg› duyan bir dünya
yok bugün. Bat› dünyas›, güç
yaklafl›m›nda, sömürü yaklafl›-
m›nda, Haçl› Seferi yaklafl›m›n-

dan bir türlü vazgeçemiyor.
‹nsanl›k, hayata ve var olufla

anlam kazand›ran kaynaklardan
uzaklaflt›r›l›nca, kendisinden
uzaklafl›yor ve bir nesneler sürü-
süne kat›l›yor. ‹lahi anlam ve er-
demlerden ba¤›ms›z bir ak›lc›l›k,
ancak ç›kar ve para mücadelesine
hizmet ediyor, ç›kar ve para sis-
temleri kuruyor.

Onbeflinci-onsekizinci yüzy›l-
lar boyunca Avrupa’da üretilen
ve bütün dünyaya dayat›lan kav-
ram ve kurumlar arac›l›¤›yla din
alg›s› ve dini hayat büyük ölçüde
özellefltirilmifl oldu. Sömürgeci
maceralar, özgün kültürlerin bü-
yük bir tahribata u¤ramalar›na
neden oldu. Sömürülen halklara
afla¤›lay›c› statüler dayat›ld›. Mo-
dern ideolojiler; her toplumda, il-
gili toplumlar›n, seçkinlerinin ik-
tidarlar›n› sürdürebilmek için da-
yand›klar›, kulland›klar›, meflrui-
yet ve manipülasyon araçlar› ol-
du. Bu süreç halen devam ediyor.
Modernlikler, modern tan›mlar
bir totalitarizm halinde hayati-
yetlerini sürdürebiliyor. Moda ve
tüketicilik en ac›mas›z totalita-
rizm olarak kendisini dayat›yor.

‹nsani amaçlar›n yerini, eko-
nomik amaçlar al›nca; de¤erleri
esas alan toplumun yerine, ç›kar-
lar› esas elan toplum al›nca; insa-

Düflünce
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Modern ideolojiler vahyin ye-

rine akl›; Allah’›n yerine de in-

sanl›¤› koydular. Ateizm in-

sanl›¤› putlaflt›rd›. Seküler

ak›l bugün, adalet için de¤il,

ç›karlar için mücadele veri-

yor. Sömürgeci dayatmalar

fleklinde tezahür eden, mo-

dern ideolojiler, ‹slam toplum-

lar›nda son iki yüzy›l boyunca

çok ciddi kamusal tart›flmala-

ra ve gerilimlere neden oldu,

olmaya da devam ediyor. 
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ni ak›lc›l›k da, yerini ekonomik
ak›lc›l›ka b›rak›yor. Ekonomik
ak›l da, ç›karc›l›klar›n ve hesapç›-
l›klar›n hizmetine giriyor.

Modern ideolojiler vahyin ye-
rine akl›; Allah’›n yerine de insan-
l›¤› koydular. Ateizm insanl›¤›
putlaflt›rd›. Seküler ak›l bugün,
adalet için de¤il, ç›karlar için mü-
cadele veriyor. Sömürgeci dayat-
malar fleklinde tezahür eden,
modern ideolojiler, ‹slam top-
lumlar›nda son iki yüzy›l boyunca
çok ciddi kamusal tart›flmalara ve
gerilimlere neden oldu, olmaya
da devam ediyor. Bu ideolojiler,
bireysel anlamda da, toplumsal
anlamda da kimlik bunal›mlar›na
neden oluyor.

Düflünsel ve ahlaki kolayl›kla-
r› seçenler, bu ideolojilerin dün-
yas›n› da kolayl›kla seçebiliyor.
Sömürgeci dayatmalar kars›s›nda
toplumlar›m›za hoflgörü felsefesi
telkin ediliyor. Her durumda hofl-
görünün konformist ve statüko-
cu bir yak1afl›m›n ürünü oldu¤u
unutuluyor. Her durumda hoflgö-
rü felsefesinden bir direnifl ç›kar›-
lamaz, bir hesaplaflma ç›kar›la-
maz, bir itiraz ç›kar›lamaz. Mo-
dern ya da geleneksel sürünün
sorumsuz, kayg›s›z, s›radan bir
parças› olmak çok kolayd›r, hiç
bir çaba ve liyakat gerektirmez.
Evrensel kayg›lar tafl›yan sorumlu
bir özne olmak ise zordur, çok
büyük çabalar ister. Her durum-
da hoflgörü esas al›nd›¤›nda, hiç
bir flekilde, otoriter, bask›c›, key-
filiklerle mücadeleye ihtiyaç du-
yulmayacakt›r.

Günümüzde, kendimizi, ken-
di ‹slami dünyam›z›, varoluflumu-
zu, hayat›m›z›, kendi de¤er siste-
mimizi anlatmak, yazmak ve ko-
nuflmak yerine, kendimizi, u¤ra-
d›¤›m›z kötülüklerle, haks›zl›klar-
la, zulümlerle tan›mlamak zorun-
da b›rak›l›yoruz. ‹slami siyasal
kimli¤in ve mücadelenin yükselifli

ile birlikte Müslümanlara yönelik
afla¤›lama ve de¤ersizlefltirme sü-
reçlerine h›z verildi. Bu noktada,
kimi ‹slami ak›mlar, hiç bir flekil-
de siyasal kimlik ve mücadeleyi
gündemlerine almad›lar. Tarihin
d›fl›nda bir yere ç›karak, kendile-
rini hoflgörü mücadelesine adad›-
lar. Bu dönemde; yabanc› iflgalci-
lere karfl›, sistematik zulüm ve ifl-
kencelere karfl›, kültür ve uygar-
l›k yap›lar›n› imha eden istilac›la-
ra kars›, Siyonist ›rkç›l›¤a karfl›,
Haçl› ›rkç›l›¤a karfl› savaflarak, ha-
yatlar›n› bu u¤urda büyük bir fle-
caatle feda edenlere ilgi ve sayg›
duymayan, böyle bir mücadele-
nin heyecan›n› duymayan, böyle
bir mücadeleyle onurlanmayan,
‹slami aç›dan nereye konumlan-
d›raca¤›m›z› bir türlü bilemedi¤i-
miz, ‹slâmî yaklafl›mlar, oluflumlar
ortaya ç›kt›. ‹çerisinde bulundu-
¤umuz dönemde, Bat›l›lar, kendi
‹slami tan›m ve alg›lar›na, imajla-
r›na uygun bir ‹slam infla etmek
için, kimi ‹slami ak›mlarla iflbirli¤i
yap›yor.

Kültürleraras› iletiflim, bu kül-
türlerin birbirlerinin temel de-
¤erlerine sayg› duymalar› halinde
sa¤lanabilir. Ulusal e¤ilimlerin
etkilerinin zay›flad›¤›, etnik top-
luluklar›n etkilerinin güçlendiril-
di¤i bir dönemde yafl›yoruz. Et-
nik merkezci mutlakç›l›klar, her
tür iliflkiyi zorlaflt›r›yor, imkâns›z
k›l›yor. Türkiye’de oldu¤u gibi;

toplulukça düflünceler, yap›lar,

partiler, kültürel-etnik aidiyeti,

yurttafll›ktan çok daha önemli

bulabiliyor. Kuflkusuz, etnik top-

luluklar›n varl›klar›n› sürdürebil-

meleri için, kültürel/dilsel haklara

eksiksiz bir biçimde sahip olmala-

r› gerekir. Ço¤unluklar, ço¤unluk

olduklar› için hiç bir unsuru kü-

çümsememeli, d›fllamamal›d›r.

Farkl›l›¤› karfl›tl›¤a dönüfltürme-

mek gerekir. Farkl›l›klar›, karfl›t-

l›klara dönüfltüren temel etken

›rkç›l›klard›r. Farkl›l›k yap›c› iken,

karfl›tl›k y›k›c›d›r. Kürt kardeflleri-

miz hepimiz kadar ‹slami bütün-

lü¤e, tarihsel bütünlü¤e dâhildir.

Farkl›’n›n haklar›na, hassasiyetle-

rine, diline, kültürüne sayg› duy-

mayan bir anlay›fl ahlaki olamaz,

insani olamaz.

Etnik temelli çat›flmalar, kar-

fl›tl›klar ve gerilimler, laik dö-

nemlerin ürünüdür. Laiklikler ha-

yat›n manevi boyutlar›n› tahrip

ettikleri için, insani iliflkiler derin-

liklerini yitirmifltir. Bu dönemler

boyunca yaflad›¤›m›z ahlaki ka-

y›plar›, hikemi kay›plar›, merha-

metin ve di¤ergaml›¤›n kayb›n›

hiç bir laiklik uygulamas› telafi

edemez. Günümüzün en büyük

sorunu, anlamadan/dinlemeden

yarg›lamaya, d›fllamaya ve eti-

ket1emeye  çal›flmakt›r..

Farkl›’y› kendi gerçekli¤i içeri-

sinde kabul etmek erdemliliktir.

Günümüzde, kendimizi, kendi ‹slami dünyam›z›,
varoluflumuzu, hayat›m›z›, kendi de¤er sistemimizi an-
latmak, yazmak ve konuflmak yerine, kendimizi, u¤rad›-
¤›m›z kötülüklerle, haks›zl›klarla, zulümlerle tan›mlamak
zorunda b›rak›l›yoruz. ‹slami siyasal kimli¤in ve mücade-
lenin yükselifli ile birlikte Müslümanlara yönelik afla¤›la-
ma ve de¤ersizlefltirme süreçlerine h›z verildi. 

“

”



Y
az›ya yönelmeniz, yan›lm›yor-
sam Yeni Devir gazetesi ile
bafllad›.Yaz›dan yaz›na yani

öyküye nas›l yöneldiniz?Sizi öykü
yazmaya yönelten neydi?

-Profesyonel anlamda, evet, yaz›-
ya Yeni Devir gazetesinde bafllad›m.
Genç kalemler yar›flmas›nda derece
alm›flt›m, ödül olarak da Ebu Davut
Sünen’i gönderilmiflti. Hüseyin Evli-
yao¤lu’nun yaz› iflleri müdürü oldu-
¤u bir dönemdi. Evliyao¤lu’nun ger-
çekten çok büyük bir deste¤i oldu,
gazetede yazmay› sürdürmem konu-
sunda. Çünkü henüz ö¤renciydim,
mimarl›k okuyordum, mimarl›k ö¤-
renimi de baflka bir u¤rafl›y› kabul et-
meyecek kadar zordur.. Mezun olup
da çal›flmaya bafllad›ktan sonra da
gazetede yazmaya devam ettim. Ön-
ce kad›n sayfas› ç›kard›m, 1983’te,
henüz 23 yafl›ndayken ise köfle yaz›s›
yazmaya bafllad›m. 

Fakat yazd›¤›m serbest yaz›lar
as›l olarak öyküye yatk›n bir dilim ol-
du¤unu gösteriyordu ki zaten ortao-
kul y›llar›ndan beri öykü denemeleri
yap›yordum. Ortaokulda küçük bir
roman yazm›fl, bu roman› da piyes
haline getirmifltim; sonra bu piyesi

bulundu¤um yat›l› okuldaki bir
parkta arkadafllarla sahnelemifltik. 

fiiir de yaz›yordum. 1973’te okudu-
¤um yat›l› okulda 50. Y›l fiiir yar›flma-
s›nda ödül alm›flt›m, yazd›¤›m fliirle. 

Hikaye denemeleri yapmaya de-
vam ediyordum. Yeni Devir’den Ah-
met Özalp’›n üslubumun Tomris
Uyar’› and›rd›¤›n› söyledi¤ini hat›rl›-
yorum. 1984’tü san›r›m, k›sa öyküle-
rimden birini Ahmet Kekeç Ayl›k
Dergi’ye gönderdi. Bir edebiyat der-
gisinde ilk hikayem böylelikle yay›n-
lanm›fl oldu. O tarihten sonra Ayl›k
Dergi’de pek çok hikayem yay›nlan-
d›. O hikayeler ne yaz›k ki dergi say-
falar›nda kald›lar. Üç ‹htilal Çocu-
¤u’na ald›¤›m ‘Teflekkürü Hak Ettiniz
Bay Yarg›ç’ d›fl›ndakiler...

ÜÜçç ‹‹hhttiillaall ÇÇooccuu¤¤uu yay›mlanan ilk
öykü kitab›n›z. Yazmak, yaz›lanlar›
birilerine ulaflt›rmak çabas› nas›l bir
duygu yaflat›yordu o günlerde size?

- Yeni Devir’de köfle yaz›lar› ya-
zarken say›s›z mektup al›rd›m, yaz›la-
r›mda anlatt›klar›m üzerine görüflle-
rini benimle paylaflan, beni yüreklen-
diren cümlelerle dolu mektuplard›
bunlar; kimilerini hâlâ saklar›m. Hi-

NEFES AALIŞI DDUYULAN
METİNLER YYAZMAK
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Sovyetlerdeki ko-
münizmi amaçlayan re-
jimin uygulamalar›n›n,
ezilenlerin ve emekçile-
rin, mustazaflar›n, sos-
yal adalet aray›fl› içinde
olan bütün ütopyalar
aç›s›ndan tahripkâr bir
etkisi oldu¤u söylenile-
bilir. Yine de bu Fuku-
yamalar›n, Huntington-
lar›n, kendi hayat tarz-
lar› üzerinden dünyaya
biçim vermek üzere kit-
leleri ekin gibi biçmek-
ten kaç›nmayan Bush-
lar›n ideolojilerinin za-
fer kazand›¤› anlam›na
gelmez. 

“

”



kaye alan›nda da benzeri bir ilgiyi
erken yafllarda yaflad›m. (fiunu be-
lirtmek istiyorum: Hikaye yerine,
öykü kelimesini kullanmakta zorla-
n›yorum ben; öykünmeyi ça¤r›flt›r-
mas› nedeniyle. Bu nedenle bazen
bu kelimeyi kullansam da bazen
kullanamad›¤›m yerler geliyor.) Ay-
l›k Dergi’de yay›nlanan hikayele-
rim, bir yönüyle beni belki gelecek-
te yazacaklar›ma haz›rlayan, yine
de kendi bafllar›na bir de¤er tafl›-
yan hikayelerdi. Üç ‹htilal Çocu¤u
yine de derin kayg›larla yay›nlad›-
¤›m bir kitap oldu. Hikaye sonuçta
kendini açma olarak anlafl›lan bir
tür, ben ise mahremiyet kavram›
üzerine irdelemelerde bulunan bir
yazar›m. Yüre¤imden sökülüp ge-
len ifadeleri s›k› s›k› giydirme kayg›-
s›n› duyuyordum kitab› yay›na ha-
z›rlarken ve sanki yazd›¤›m her
cümlede, binlerce göz beni takip
ediyordu, geri planda. Edebiyat› bi-
len, asl›nda edebiyat›n içinde olan
bir yazar olarak, bu açmazdan kur-
tulman›n bir yolunu bulmam ge-
rekti¤inin de pekâlâ fark›ndayd›m. 

-Bireysellikle toplumsal›n birefli-
mini içeren öykülerinizin asal ola-

rak bireyin dünyas›na dönük tes-
pitlerle, gözlem ve izlenimlerle bi-
çimlendi¤ini düflünüyorum.Bu nok-
tada öyküye nas›l bir ifllev yüklü-
yorsunuz?

-Bireyin dünyas›n›n hakça anla-
t›m›, dürüstçe, riyaya kaçmadan
anlat›m›, toplumun daha do¤ru
okunmas›n› sa¤lamaz m›? Öykü ya
da roman veya yazd›¤›m›z her me-
tin, bir aç›dan yazar olarak üstlen-
di¤imiz bir tan›kl›¤›n yollar›. Bazen
inceli kal›nl› örtülerle, alegorilerle
yazsak bile, insana berrak bir görü,
iyi ve hakl› olan›n asla yenik düfl-
meyece¤i duygusunu güçlendiren
bir kanaat kazand›rmas› umulan
bir aç›dan yazmak gerekir, kendi
ad›ma böyle düflünüyorum. Bu el-
bette edebiyatta pollyannac›l›k oy-
namak anlam›na da gelmiyor. Ha-
yat›n derin katmanlar›n› kurcala-
ma gibi zor bir ifli vazife edinmenin
önemini anlat›yor. Çünkü ne olursa
olsun, hay›r görülende bir fler oldu-
¤u gibi, fler görünende de bir hay›r
vard›r. Yazar hayat sahnelerini ak-
taran biri, yani salt bir yaz›c›, bir
katip de¤il, bu sahneleri görünme-
yen ve muhtemel ayr›nt›lar›yla da
sunma becerisini gösterebilen ma-

haretli bir yaz›c› olabilmelidir.

AA¤¤zz›› VVaarr DDiillii YYookk fifieehhrraazzaatt’ta
öyküden beklentinizi aç›¤a vuru-
yorsunuz. Kitab›n arkas›nda yer
alan “Nedir hikâyeden bekledi¤i-
miz? Hayat› öncelemesi ve yalan›
d›fllamas›. Gerçeküstü görünse bile
bizi hakikatin yan›na biraz daha,
biraz daha yak›nlaflt›rmas›” cümle-
leri sizin her zaman yaz›nsal bir ta-
v›r olarak öykü ve gerçek iliflkisine
odakland›¤›n›z› da gösteriyor. Öy-
küleriniz yeni bir duyarl›k evreni
getirdi edebiyat hayat›m›za. Çözül-
meler, umutlar,yaln›zl›klar,tutuna-
may›fllar›n sanc›s›n› duyumsatmas›
nedeniyle hem umutsuzlu¤a odak-
lanmas› nedeniyle ‹slami duyarl›kl›
düflünce dergilerinde elefltirilmifl-
ti.Bu pencereyi açal›m biraz.Bütün-
cül olarak bakt›¤›n›zda öykünüzün
genel söylemi için ne söylersiniz?

-Hayat çok ama çok büyük bir
sahne, görmeyi ve yaflamay› bili-
yorsan›z. Yazmak üzere beni çar-
pan ya da bana çarpan o kadar çok
fley var ki... Her zaman, ‘baflkalar›n›
kendinden çok düflüneceksin’ flek-
lindeki bir düsturun ö¤ütlendi¤i,
tevazu ve sadeli¤in erdemine vur-
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guda bulunulan bir çevrede ye-
tifltim. Sol görüfllü olsa da dini il-
kelere sahip bir baba, Gazali oku-
yan, elimde bebek görmeye bile
tahammülü olmayan bir dede...
Dedem, annemin babas›yd› ve
annem o bize gelece¤i zaman ev-
deki bebekleri saklar, sa¤da sol-
da bulunan biblolar›n üzerlerini
örterdi. Çok zengin, tabiata ve
kitaplara ayn› ölçüde aç›k bir ço-
cukluk yaflad›m. Çocuklu¤umu
yeterince yazd›¤›m› düflünmüyo-
rum, bunu isterdim. Belki bir ro-
man yazaca¤›m günün birinde,
belki buna f›rsat bulamayaca¤›m. 

Gözlerimin önünde hâlâ uçufl-
maya devam eden ve üzerimdeki
büyülü etkisini koruyan onca
sahne varken, bana cans›z kans›z
gelen, sembollerle yüklü bir yaz›-
na ilgi duyam›yorum aç›kças›. 

Fakat metne verilen eme¤in
metni kiflilefltirdi¤ini, yani ona bir
karakter, bir kiflilik kazand›rd›¤›-
n› da düflünüyorum. Bu anlamda
kurgusal roman sevmesem de
mesela Ursula K. Leguin’in kimi
eserlerini s›k›lmadan okuyabili-
yorum. Kendi öyküm üzerine na-
s›l bir de¤erlendirme yapmam
gerekti¤ini bilemiyorum aç›kças›.
Postmodernle modern öykü ara-
s›nda sal›nd›¤›m› duyuyorum ba-
zen ya da gerçekçi öyküyü büyü-
lü gerçekçi öyküye dönüfltürme-
nin yollar›n› ar›yorum. Yazd›kla-
r›m› bir türün, bir ak›m›n içine
yerlefltirmenin gere¤ine de inan-
m›yorum. Aray›fl›m› sürdürdü¤ü-
mü, bunun kesin bir ifadeyle ta-
n›mlanamayacak bir macera ol-
du¤unu, en az›ndan benim tara-
f›mdan tan›mlanmamas› gerekti-
¤ini, zaten yazmaya devam et-
menin, kendini tekrara düflme-
den yazma flart›n›n da buna ba¤-
l› olaca¤›n› söyleyebilirim.

Öykü dünyan›z›n ilkten biçim-
lenmesinde hangi isimlerden söz
edersiniz?

-Bütün olarak hikayede ken-
dimi büyülü toplumsal gerçekçi
olarak adland›r›labilecek bir e¤i-
lime yak›n buluyorum. Sabahat-
tin Ali, Mustafa Kutlu, Rasim Öz-
denören, Afet Ilgaz geliyor akl›-
ma önce, hatta Halide Edip. ‹lko-
kul ikinci s›n›fta Kürk Mantolu
Madonna’y› okumaya çal›flt›¤›m›,
daha sonra Afet Ilgaz’›n kitapla-
r›n› da okumaya bafllad›¤›m› ha-
t›rl›yorum. Halide Edip’in, kufla¤›-
m›n genç k›zlar›n›, hatta onlar›n
dindarlar›n› bile etkileyen bir ya-
zar oldu¤u kan›s›nday›m, Sinekli
Bakkal’›yla olsun., Yeni Turan’›,
Yolpalas Cinayeti’yle olsun... Onu
takiben elbet Emine Ifl›nsu’yu da
anmal›y›m. 70’ler, Ifl›nsu’nun y›l-
lar›yd› ve elimizde onun kitapla-
r›yla dolafl›rd›k.

Dünya edebiyat›ndan birkaç
yazar ismi vermem gerekirse... Bu
y›l nobel alan Doris Lessing’i ol-
dum olas› severek okumuflum-
dur. O benim için her fleyden ön-
ce içinde “Büyüler Sat›l›k De¤il’
gibi mükemmel bir hikayenin bu-
lundu¤u Siyah Madonna’n›n,
Türkü Söylüyor Otlar’›n, Terö-
rist’in yazar›... Knut Hamsun, ‹ta-
lo Calvino, Thomas Mann, Alice
Walker, Kurt Vaughan, elbette
Tolstoy ve Dostoyevski ve elbette
Çehov, yeniden ve yeniden oku-
maya devam etti¤im yazarlar.
Bunlara Jose Saramago ile Octa-
vio Paz’› da ilave etmem gerekir.
Paz’› özellikle edebiyat elefltirile-
rine duydu¤um yak›nl›k nedeniy-
le anmak istedim.

Peki Cihan Aktafl’›n, genç bir
öykücü aday›na ilk sözünüz ne
olurdu?

-‹çinde mevcut olan yazma
tutkusunu özenle gelifltirmesi
üzerine bir söz olurdu elbette.
Bunun için de kendisini çeken
alanda çal›flmak, dünyaya da o
alan›n gerektirdi¤i bir bak›flla ba-
kabilmek gerek. 

Edebiyat›n genifl ailesinin, ba-
zen meflru ve imtiyazl› listelerle
ileri sürülen, bazen de hâlâ yer
alt›ndan seslenmeye devam eden
ustalar›n b›rakt›¤› miras›n yol
göstericili¤ini elbette her zaman
önemsemeliyiz. Fakat kendi öy-
künüz alt›n tepsiyle sunulmuyor
size; onu kuracak, gelifltirecek,
bir varl›¤a dönüfltürecek olan,
sizsiniz. 

Metin iflçili¤ini çok önemli bu-
luyorum, yani masa bafl› çal›flma-
s›n›. Yazarl›k alan›nda çal›flman›n
kapsam› genifl. Okumak, yazmak,
toplumu ve tabiat›, eflyay› göz-
lemlemek, s›radan say›lan› önem-
semek, onu yitirmemenin kayg›-
s›n› duymak, vaktini de¤erlendir-
meyi iyi bilmek, özellikle kendisi
taraf›ndan yaz›labilecek konula-
r›n ay›rd›nda olmak gerekir. ‹yi
bir yazar çantas›nda bir ajanda
bulundurmal› ve not alarak yafla-
mal›. Kimi yazarlar›n haf›zalar›
güçlüdür, kimileri kitab› önce ka-
falar›nda yazar, sonra ka¤›da ve-
ya bilgisayara aktar›rlar; o ayr›. 

Yazarl›¤› yan u¤rafl›larla des-
teklemenin önemli oldu¤unu dü-
flünüyorum. Sanatla, toplumla,
tabiatla, insanla ilgili olmak
önemlidir, nefes al›fl› duyulan, so-
lu¤umuzu açan bir eser olufltura-
bilmek için. 

Sizin yaz›n›z›n hem Müslü-
manlar aras›nda hem de di¤er
yaz›n çevrelerinden bazen yergici
bir tutumla bazen ise övgücü bir
tutumla ‹slami feminizmin gös-
tergeleri olarak alg›lanmas›n› na-
s›l karfl›l›yorsunuz?

- Kad›n bir yazar olarak femi-
nizmle ilgilenmem, feminizmin
sorular›n› ya da halihaz›rda sür-
dürdü¤ü tart›flmalar›n içeri¤ini
takip etmem kadar tabi-
i hatta zorunlu bir fley olamaz.
Dünyada neler olup bitti¤ini,
toplumun nas›l de¤iflti¤ini far-
ketmedi¤iniz takdirde, anakro-
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nik bir zemine yerlefltirirsiniz var-
l›¤›n›z›. “Kiflisel olan politiktir.”
Bu “feminist” slogan hiç de ya-
banc› gelmiyor bize. Hz. Muham-
med’in ibadeti siyaset, siyaseti de
ibadetti. Her insan›n özünde iyili-
¤e e¤ilim vard›r; haks›zl›klara,
adaletsizliklere, sömürüye karfl›
olma e¤ilimi... Feminist hareket-
lerden asla haberdar olmayan
Müslüman bir genç k›z da ayet ve
hadislere dayanarak, cinsler, ›rk-
lar aras›nda üstünlü¤ün takva ile
oldu¤unu müflahade edebilir. ‹s-
lâm temelde Allah’a ve ahirete
iman ile salih amel ifllemektir. Sa-
lih amel, yani do¤ru eylem, teori-
ye uygun olarak pratik yani teori
ile prati¤in birli¤i... Ahlâk iflte
bunun gerçeklefltirilmesidir; bi-
çimsel ve içeriksiz bir kuralc›l›k
de¤ildir. 

‹nsanl›k tarihi bugün bakt›¤›-
m›z noktada eril bir karakter tafl›-
yor. Kad›n-erkek iliflkilerinin da-
ha olumlu bir noktaya gelmesi
bak›m›ndan feminizm insanl›k
tarihine belli bir seviyeye kadar
olumlu bir katk›. 

Feminizm hakl› ç›k›fl noktala-
r›na karfl›l›k, Müslüman kad›nlar
aç›s›ndan eksiksiz bir ak›m ola-
mazd›. Zaten kimi feminist teo-
risyenler de “Bat›l›, beyaz, orta
s›n›f kad›n›’ temsil ettikleri ve
elefltirdikleri modernist kültürel
hegemonya sayesinde evrensel
bir özne konumuna geldiklerini,
postmodern ve postyap›salc› elefl-
tiriler sayesinde fark etmifllerdir

Yeni üslûplar, eski egemenlik
biçimlerinin tamamen yok oldu-
¤unu göstermez. 11 Eylül’den
sonra kimi feminist yazarlar›n
Do¤ulu kad›nlar üzerine haz›rla-
d›klar› metinler, Afganistan ve
Irak’a yönelik sald›r›larda birer
malzeme olmarak kullan›ld›lar.
Bu konu üzerine yazd›¤› bir ki-
tapta ‹ranl› sosyolog Roksana
Behramitafl, bu tür metinlerin ya-
zarlar›n› ‘oryantalist feministler’

olarak adland›r›yor. 
Bu tür bir feminizmin Bat›’n›n

Do¤u’ya yönelik güç kullan›m›n›n
bir parças› oldu¤u söylenilebilir.
Behramitafl, bu ba¤lamda bir ifllev
gören feminizmin, kendi temel il-
keleri ile z›tlaflt›¤› görüflündedir.
Özgürlük ve eflitlik talebi hareketi
olan feminizm bu durumda, öz-
gürlüklere karfl› ve müslümanlara
›rkç› bir tutumla yaklaflan bir özel-
lik göstermektedir. 

“Arketiplerin önemi, biz onu
kavrad›¤›m›z ölçüde aç›¤a ç›kar.
Fat›ma’ya iliflkin kavray›fllar da
bu nedenle bazen birbirinden
çok farkl› olabilir. Kiminin itaat-
kâr kad›n örne¤i olarak gördü¤ü
Fat›ma, kimine göre uzlafl›lmas›
kolay olmayan bir kiflili¤e sahip-
tir” diyorsunuz bir yaz›n›zda ve
sizin ilk çal›flmalar›n›zdan biri
Hz.Fat›ma adl› biyografi çal›flma-
n›z. Bu ba¤lamda Hz.Fat›ma sizin
için ne ifade ediyor? 

-Hazret-i Fat›ma üzerine ge-
çen Kas›m ay›nda kat›ld›¤›m bir
panelde de dile getirdim bunlar›:
Modernizm karfl›s›nda duydu¤u-
muz özgüvensizlik oran›nda, bir
müslüman kad›n modeline daha
fazla yak›n olma endiflesi tafl›yo-
ruz. Bir bak›ma kendimizi güven-

de duyabilmek için de bir aya¤›-
m›z hep Asr-› Saadet zemininde
olsun istiyoruz. En do¤ru bilgiyi
yaflanm›fl bir hayat sunar bize.
Hazreti Hatice, Hazreti Fat›ma,
Hazreti Ayfle ve Hazreti Muham-
med’e yak›n olan öteki kad›nlar
nas›l bir hayat sürdürdüler... On-
lar› kutsal bir hale içinde tutan
perdelerin arkas›nda yaflad›klar›
hayat› daha iyi tan›mak, tarihi
olabildi¤ince do¤ru okumay› ge-
rektiriyor. 

Bu tan›ma iste¤i nedeniyle
80’li y›llar›n bafllar›nda Hazreti
Fat›ma ve Hz. Zeynep’le ilgili iki
biyografi çal›flmas› yapm›flt›m. O
y›llarda Ali fieriati’nin ‘Fat›ma Fa-
t›ma’d›r isimli kitab›ndan yap›l-
m›fl k›sa tercümeler kanal›yla kar-
fl›ma ç›kan Fat›ma tasvirleri, bana
dönemin kad›n meseleleri tart›fl-
malar› aç›s›ndan da çok çarp›c›
görünmüfltü. fieriati’nin Kevser
Suresi ile Ehli Beyt aras›nda kur-
du¤u ba¤lant›, bu surenin k›z ço-
cu¤u sahibi oldu¤u için Peygam-
berimizi ebter yani soyu kesik
olarak adland›ran cahiliye toplu-
mu seçkinlerinin soy sopla ilgili
kayg›lar›n› cahiliye kültürüne
ba¤layan yorumlar›, Fat›ma’y›
daha yak›ndan tan›mak için yeni
okumalara yönlendirmiflti beni.

80’li y›llar›n ortalar›nda Pan-
galt›’da Mor Çat›’da, fiirin Teke-
li’nin de bulundu¤u bir ortamda,
müslüman kad›nlar olarak Fat›ma
ve Zeynep gibi kad›nlar› farkl› aç›-
lardan tan›mam›z›n öneminden
söz etti¤imi hat›rl›yorum. Çünkü
Flora Tristan ve Mary Wollstonec-
raft gibi feminist öncü kad›nlar›
ak›l, emek, üretim ve iffet gibi
konulardaki kimi elefltirileri ve
önerileri nedeniyle ne kadar tak-
dir etsem de, müslüman bir kad›n
olarak ay›r›c› nitelikleri olan bafl-
ka bir hayat›n, farkl› bir kad›n ki-
flili¤inin izini sürmem gerekti¤i
inanc›n› tafl›yordum. Ayr›ca ülke-
mizde veya kültürümüzdeki ka-
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d›n meselelerini bütünüyle Bat›l›
kaynaklardan yararlanarak tart›fl-
t›klar›n› gördü¤üm feminist ka-
d›nlara, bu aflina müslüman ka-
d›nlar›n kifliliklerinin bana çok
çarp›c› gelen özelliklerini anlatma
sorumlulu¤unu duyuyordum.

-Öykünüzün yerlefltirilebilece-
¤i çerçeveler konusunda seksen
kufla¤›, yerli, ‹slami duyarl›kl›
vb.hangi nitelemeyi uygun gö-
rürsünüz?

-Bunlar›n üçü de kullan›labilir,
yerine göre. ‹ranl› sinemac› Mecid
Mecidi’nin filmleri için kullanabi-
lece¤im ‘büyülü sosyal gerçekçi’
nitelemesine uygun bir öykü çiz-
gisi tutturabilmifl olmay› isterdim.
‹fllenmifl, yazara özgü k›l›nm›fl, ya-
zar›n imgeleminden süzülmüfl,
zamanla ve mekanla ba¤l›, yine
de bu ba¤l›l›¤›n s›n›rlamad›¤›, ha-
kikate yönelik yolculu¤un önünü
açan bir gerçekli¤in temsili olsun
öykülerim, bunu isterdim. 

Postyap›salc› düflüncenin yer-
siz yurtsuzlu¤a odakl› söylemi öy-
külerinize de yans›m›fl gibi. Du-
vars›z Odalar’› yersiz yurtsuzluk
çerçevesinde okuyabiliriz diye
düflünüyorum .Cihan Aktafl için
mekanlar, yerler ya da yersiz
yurtsuzluk birbirine yak›n ve
uzak iki ülke de göz önünde tu-
tuldu¤unda ne ifade eder?

-Ço¤u zaman insanlara bir ko-
li ya da paket için adres vermek-
te zorland›¤›m oluyor hâlâ. Bana
gönderilen bir kitaba bazen bir
y›l sonra bile ulaflamad›¤›m olu-
yor. ‹nternet belki de tam zama-
n›nda girdi hayat›ma. 1998’de
‹ran’a geldim ve gelir gelmez in-
ternet kullanmaya bafllad›m. As-
l›nda bulundu¤um ortama uyar-
lanma gibi bir özelli¤im var.
‹ran’a bir önceki geliflimde,
1992’de, bir y›l kadar banliyö gi-
bi, Tahran’a çok uzak bir yerde
yaflad›m. Evimde telefon bile

yoktu. Bir bebek büyütüyordum.
‹zlenim’e yaz› yaz›yordum. Yaz›-
lar›m› faksla göndermek için ça-
murlu yollarda bir saate yak›n yü-
rüyordum, en yak›n postaneye
ulaflmak için. 90’lar›n ortalar›nda
dört y›l kadar Bakü’de yaflad›m.
Yeni fiafak’ta yaz›yordum. Ba-
kü’de de o dönemde Türkiye’ye
bir faks göndermek bir hayli güç-
lükle gerçeklefliyordu. Yirmi y›l
içinde en az yirmi ev de¤ifltirmi-
flimdir. Kald› ki mekana ba¤l›l›k
duygusundan da yoksun de¤ilim,
aksine, yazarlar›n ço¤u gibi ki-
taplar›mla, masamla birlikte bu-
lundu¤um mekana s›k› s›k›ya
ba¤lanmaya yatk›n›m. Çünkü her
tafl›nma, kitap kolileriyle birlikte
yer de¤ifltirme anlam›na geliyor. 

Yazar›n en büyük kayna¤›
olarak yaflant›,birikim, geçmifl be-
lirleyicidir.Bunlar›n özellikle öykü
ve romanlar›n›zdaki boyutlar› da
göz önünde tutuldu¤unda sizde-
ki karfl›l›¤› nedir?

-Çocukluk bu anlamda bitim-
siz bir hazine. Geçen y›llar içinde
edinilen tecrübeler ve tespitler-
den de elbette yararlan›r bir ya-
zar, bir sanatç›. Aç›kças› biri an-
lats›n da onun hayat›n› yazay›m
diye düflünmem normal olarak.
Kendi gözlem ve tecrübelerimi
yedirece¤im tasar›lar fazlas›yla
mevcut, Allah k›smet ederse bun-
lar› yazmak isterim. Hayat›n›n bir
roman› esinledi¤i bir akrabam
var. Onu benim için bir roman
kahraman› k›lan yan›, benim
içimde kaynafl›rken yeniden olu-
flan imgelerdir. Diyelim ki Ba-
kü’de geçen bir roman yazd›m.
Orada tan›d›¤›m Reyhan isimli
–flimdi rahmetli olan- yafll› bir ka-
d›nla, bir solhoz iflçisiyle yapt›¤›m
konuflmalar› da hat›rlayarak bir
romana katabilirim. Fakat Ba-
kü’ye gitmek de, Reyhan’la tan›fl-
mak da, onunla sohbet etmek de
benim hayat›m›n rastlant›lar› de-

¤il, seçimleri ya da yaflad›¤›m ha-
yat ba¤lam›ndaki seçimlerimin
tevafuken gerçekleflmifl hadisele-
ri olarak anlafl›lmal›d›rlar.

Öykülerinizden birinin ad›
“GGööçç HHaazz››rrll››kkllaarr››”. Ö¤retmenler
Sendikas›’n›n flubesini açmaya ça-
l›flan, T‹P’i tutan, Çetin Altan’› be-
¤enen, Akflam, Yeni Ortam gibi
gazeteler okuyan, üstelik kar›s›-
n›n üstüne kay›tl› bir kitapç› dük-
kân› olan bir ö¤retmenin öyküsü
bu. Ayn› zamanda otobiyografik
bir yan› da var san›r›m. SSeennii DDiinnllee-
yyeenn BBiirrii’’nde ise Müslümanlar›n
“yeflil komünist” olarak nitelenifli-
ne dair göndermeler mevcut. Bu
söylemi san›r›m ilk kullanan kifli-
Erüment Özkan için 60’l› y›llarda
Ahmet Kabakl›-.Bu noktada Müs-
lümanlar›n bu flekilde nitelenmesi
di¤er yandan ise sa¤c› olarak lan-
se edilmesi söz konusu. Bu nitele-
meler nereden kaynaklan›yor?

-So¤uk Savafl Dönemi strateji-
lerinin Türkiye’nin kapal› rejimin-
de pekifltirdi¤i komünizme karfl›
alabildi¤ine korku üreten orta-
m›ndan kaynaklan›yor elbette.
Bretch, radikal olan komünizm
de¤il, kapitalizmdir, demiflti. Bu
komünist ütopyan›n yüzde yüz
bir aklamas› de¤il elbet, fakat
Türkiye’de Sovyetler Birli¤i’nin
ideolojisi olarak komünizm, din-
dar kitleleri sa¤c› partilerin çat›s›
alt›nda zapturapt alt›nda tutmak
için oldukça etkili bir korku kay-
na¤› olarak kullan›lm›flt›r. Sovyet-
lerdeki komünizmi amaçlayan re-
jimin uygulamalar›n›n, ezilenle-
rin ve emekçilerin, mustazaflar›n,
sosyal adalet aray›fl› içinde olan
bütün ütopyalar aç›s›ndan tah-
ripkâr bir etkisi oldu¤u söylenile-
bilir. Yine de bu Fukuyamalar›n,
Huntingtonlar›n, kendi hayat
tarzlar› üzerinden dünyaya biçim
vermek üzere kitleleri ekin gibi
biçmekten kaç›nmayan Bushlar›n
ideolojilerinin zafer kazand›¤›
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anlam›na gelmez. 
Tarihin belki de hiçbir döne-

minde olmad›¤› kadar hayat
tarzlar›n›n iletkenli¤iyle halklar›,
kültürleri, farkl› din mensuplar›n›
birbirine benzetti¤i bir dönemde
yafl›yoruz. Amerikan hayat tarz›-
n›n çekici yanlar›yla Sovyetler bir-
li¤inin da¤›lmas›na yol açt›¤› da
bir iddia. Komünizm ideolojisinin
b›rakt›¤› bofllu¤u doldurmak için
ruhçu, gizemci hatta büyüye aç›k
teknikler ileri sürülüyor. Küresel-
leflme, emperyalizmin yeni tek-
niklerinin bir kurgusu gibi. 

Bir Hayat Tarz› Elefltirisi: ‹s-
lamc›l›k kitab›n›z›n giriflinde
Ümit Aktafl özellikle seksenli y›l-
larda sanat meselelerine bir ka-
y›ts›zl›k halinin söz konusu oldu-
¤unu ifade ediyor.Öte yanda ise
atm›fllar›n sonundan itibaren ye-
ni ‹slamc› ak›m olarak an›lan bir
edebiyat hareketi var.Ama bu
hareket din alg›s› itibariyle yet-
mifllerden bu yana uzanan öze
dönüflçü anlay›fl›n uza¤›nda. Sizin
yaz›ya bafllad›¤›n›z Yeni Devir
gazetesinde özellikle ‹slam ve
edebiyat konulu tart›flmalar yap›-
l›yor. Son y›llarda ise bu noktada-
ki tart›flmalar›n anlams›z oldu¤u-
na iliflkin bir söylem var.Müslü-
manlar›n sanata iliflkin kuramsal
tart›flmalar›ndan günümüze ne-
ler kald›? Siz bu tart›flmalara na-
s›l bak›yorsunuz?

-Bu çok ama çok uzun irdele-
meleri gerektiren bir bahis. Ben-
ce o y›llarda inkâr›n yan›nda bir
yeniden üretme enerjisi de peka-
la kendini gösteriyordu ki Ümit
Aktafl da o enerjiy› yads›maz sa-
n›r›m. O tür bir inkâr, eksik olan
ve ihmal edilene, daha do¤rusu
büyük unutmaya, bilinçli haf›za
kayb›na yönelik bir tepkiydi ayn›
zamanda. Do¤rusu bizler dil ve
sanat konusunda esnek bir görüfl
ve tuttu¤umuz yol konusunda da

bir özgüven kazanma konusunda
70’lerde kültür ve sanat alan›nda
bambaflka bir dilin ve üsluplar›n
imkânlar›na iflaret eden çal›flma-
lar› nedeniyle Sezai Karakoç’a,
Nuri Pakdil’e, ‹smet Özel’e, Nu-
rettin Topçu’ya çok fley borçlu-
yuz. Bütün o kuramsal tart›flma-
lar, Rasim Özdenören’in Ruhun
Malzemeleri, Cahit Zarifo¤lu’nun
Yaflamak’ta dile getirdi¤i soru ve
bahisler günümüze fliir ve öykü
alan›nda eserler veren isimlerle,
yay›n›n› senelerce sürdürme ba-
flar›s›n› gösteren dergilerle bir
varl›k oluflturmufltur. 

Türkiye’de bir dönem insan-
lar›n dine yönelifli popüler anlat›-
larla efl zamanl› gitmifltir. Popüler
bir roman türü olarak ‘hidayet
romanlar›’na dair edebiyat ve
düflünce dünyas›nda çeflitli ko-
numland›rma denemeleri var.
Araçsal olarak olumlayanlardan
erkek egemen bir söylemin d›fla-
vurumu oldu¤una de¤in yorum
stratejileri iflletiliyor. Bu romanlar
sizin için ne anlama geliyor?

-Hidayet romanlar›, ‹slami ca-
miada adeta Kerime Nadir ya da
Muazzez Tahsin romanlar›na
gösterilen ilgiye benzer bir ilgiyle
okunuyor.Bir k›yaslama yap›ld›-

Tarihin belki de hiçbir döneminde olmad›¤› ka-
dar hayat tarzlar›n›n iletkenli¤iyle halklar›, kültürle-
ri, farkl› din mensuplar›n› birbirine benzetti¤i bir dö-
nemde yafl›yoruz. Amerikan hayat tarz›n›n çekici
yanlar›yla Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›na yol açt›-
¤› da bir iddia. Komünizm ideolojisinin b›rakt›¤› bofl-
lu¤u doldurmak için ruhçu, gizemci hatta büyüye
aç›k teknikler ileri sürülüyor. Küreselleflme, emper-
yalizmin yeni tekniklerinin bir kurgusu gibi. 
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¤›nda, kiflilerin, kal›plar›n birbiri-
ne çok yak›n oldu¤u ç›k›yor orta-
ya. Bu konuda Ahmet Sait Ak-
çay’›n yazd›¤› ‘Bellekteki Huriler’
bafll›kl› bir elefltiri kitab› var, bili-
yorsunuz. 

Akçay’›n kitab›, dini kesim ta-
raf›ndan yayg›n olarak okunan
romanlar›n y›llar y›l›, özne erkek
arac›l›¤›yla zengin ve ço¤unlukla
sar›fl›n, boyal› yüzlü genç k›zlar›
hidayete erdirmenin hikayelerini
anlatt›¤›n› konu al›yordu. Buna
karfl›l›k bu hidayet hikayelerinin
geçen y›llar içinde tam tersi bir
olguyu karfl›m›za ç›kard›¤›n› gö-
rüyoruz: Dindar erkek günümüz-
de art›k sanki ‘modern’ görünüfl-
lü, baflörtüsü kullanmayan ama
ayn› zamanda dini söylemlere de
hoflgörüyle bakan bir kad›n ka-
rakteri taraf›ndan hidayete erdi-
rilmeye bir hayli aç›k bulunuyor. 

Tabii burada ‘modern’den ne-
yi anlad›¤›m›za da önemli. Ka-
d›n-erkek iliflkilerini belirleyen
nedenler Adem ile Havva aras›n-
daki iliflkilere geri dönece¤imiz
kadar moderndir. 

Okuyaca¤› romana yönelik
seçicilik de bir yetiflme, bir e¤itim
istiyor. Daha aç›k bir ifadeyle hi-
dayet romanlar›na dönük ilgiyi
genel e¤itim ve kültür politikala-
r›n›n bir eseri olarak da de¤erlen-
direbiliriz. Belki de Flaubert’in ta
kendisi olan romanperest Ma-
dam Bovary’nin bafl›na gelenler-
den hareketle roman okuyuculu-
¤unun kad›nlar› olumsuz etkile-
di¤ini düflünen yazarlar vard›r. 

Roman düflmanl›¤›n›n öteki
yüzü romans›z bir dünya de¤il de
hidayet romanlar› oluyor gali-
ba...Fakat bazen de hidayet ro-
manlar›, okuma al›flkanl›¤› ka-
zanma yolunda bir basamak iflle-
vi görebiliyor; bu yads›namaz. 

Gençlere neyi ö¤ütlersiniz
Hocam, diye sormufltum Üstad
Sezai Karakoç’a, üç y›l kadar ön-

ce. ‘Klasikleri okusunlar’ demiflti,
de¤erli üstad›m›z. Bu, y›llar›n tec-
rübesinin imbi¤inden süzülmüfl
özlü bir tavsiye. 

Alev Erkilet’in bir yaz›s› ayn›
zamanda kitab›na da ad olmufl-
tu. Elefltirellikten Uyuma. Müslü-
manlar›n elefltirellik kayb› ile ilgi-
li olarak merkeze oturmalar›, dü-
flünce üretimlerindeki sorgulay›-
c›l›k boyutlar›n›n kaybolmas› ya-
da yeni bir ‹slamc›l›k dilinin infla-
s›na dönük okumalarla anlam-
land›r›lmaya çal›fl›l›yor.Siz bu an-
lamland›rma pratiklerini nas›l yo-
rumluyorsunuz?

-Alev Erkilet çok sayg› duydu-
¤um bir yazar.. Tespitleri, yeni bir
inflaya dönük okumalar› elbette
‹slamc›l›¤›n izledi¤i seyir aç›s›n-
dan bir hayli önemli. fiuras› bir
gerçek, iktidar her zaman kirletir.
Göçler ya da antikonformist ha-
yatlar ise sanatta ya da toplumsal
hareketlerde yeni aç›l›mlara kay-
nak olurlar. Yusuf Genç’in “Bir
Hayat Tarz› Elefltirisi: ‹slamc›l›k”
üzerine Milli Gazete için yapt›¤›
röportajda da dile getirmifltim
bunu: ‹slamc›l›k, son Tevhidi dinin
hayat içindeki etkinli¤ini ve uyu-
munu kolaylaflt›rma ya da gerçek-
lefltirme ad›na tafl›n›lan kayg›lar›n
ve bütün olarak da bu alanda çö-
züm, teklif ya da elefltiri ad›na or-
taya konulan çabalar›n ortak ad›.
Kan›mca ‹slamc›l›k her zaman
kendisini öne süren kayna¤a ba-
¤›ml› olan bir hareket, bir ak›m,
bir e¤ilim olmak zorundad›r. Çiz-
gisel bir de¤iflme ve sapma duru-
munda ad› ve niteli¤i de¤iflmifl
olacakt›r çünkü.

Çok yönlü bir yazar olarak tür-
ler aras›nda dolan›yorsunuz. Arafl-
t›rma kitaplar›, öyküler, deneme
ve son olarak roman. Türlere oorrttoo-
ddookkssççaa bir ba¤l›l›k gösteren elefl-
tirmenler örne¤in Eser Gürson,

Ömer Lekesiz, Necip Tosun vb.öy-
küden roma geçen yazarlara karfl›
ac›mas›z elefltiriler yönelttiler, yö-
neltiyorlar. Bundan sonra roman-
lara odaklanmay› planlayan bir
yazar olarak bu tür elefltirilere na-
s›l bak›yorsunuz? Romana yönel-
menizi öyküde geri çekilme ola-
rak alg›layabilir miyiz?

-Türler aras›nda dolaflman›n
zenginlefltirici bir yan› oldu¤unu
düflünüyorum. Tabii hayat çok
karmafl›k, yaflland›kça, hayat ve
dil alan›nda tecrübelerimiz art-
t›kça bu karmaflay› ço¤altan et-
kenlerin bask›s›n› daha fazla his-
sediyoruz üzerimizde üstelik; za-
man da diledi¤imiz kadar bere-
ketli olmuyor her zaman. Yine de
bir dönemde roman yazmaya yo-
¤unlaflman›n beni öyküden bütü-
nüyle koparaca¤›n› sanm›yorum.
Roman tabii daha özel bir yo¤un-
laflma ve zaman istiyor. Fakat iki
roman aras›nda bir soluklanma
olarak alg›l›yorum öyküyü ben flu
s›ralar. Roman› yay›nevine teslim
ettikten sonra ilk yapt›¤›m da za-
ten oturup yar›m bir öyküyü ta-
mamlamak oldu. 

Öykü ve roman aras›ndaki
ilintinin, ,sizde buluflan ayr›flan
,örtüflen yanlar›ndan söz edelim
biraz…

-Bir örnekle cevap vereyim
buna. Genç bir gazeteci arkada-
fl›m öykü olarak yazabilirim diye
bafl›ndan geçen evlilik amaçl› bir-
tan›flt›r›lma hadisesini anlatm›flt›,
ben de notlar alm›flt›m. Daha
sonra bu hadisenin öykülefltiril-
mesindeki imkânlar üzerine dü-
flünürken, birbirini ça¤r›flt›ran im-
gelerle, bir novellaya do¤ru aç›-
labilece¤ini gördüm. Asl›nda ar-
kadafl›m›n anlatt›¤› pekâlâ bir
öyküyle s›n›rl› kalabilirdi, ama
bana yetmedi o öykü. 

Öykü kahramanlar›m bazen
bir romanda görünmek istiyorlar
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ya da... Seni Dinleyen Biri’nin ki-
mi kahramanlar›, daha önce hi-
kayelerimde de aç›k ya da örtük
olarak görünmüfllerdir. Kendini
çirkinlefltirmek suretiyle sokakla-
ra ç›kma hakk›na sahip olaca¤›na
inanan Zehra örne¤in, Seçilen
isimli hikayemin kahraman›na bir
hayli benziyor. 1991’de yay›nla-
nan ilk öykü kitab›m Üç ‹htilal
Çocu¤u üzerine yapt›¤› bir de-
¤erlendirmede Kutlu, kitaptaki
öykülerden birinde geçen bir ka-
raktere atfen, “Cihan’›n ileride
bu hikayede anlatt›¤› Afganis-
tan’a kaçan genci daha ayr›nt›l›
olarak anlataca¤›n› umuyorum”
fleklinde bir ifade kullanm›flt›. Se-
ni Dinleyen Biri’nin kahramanla-
r›ndan Halil, Kutlu’nun o cümle-
sine çok fley borçludur. 

fiükrü Arg›n Mesele dergisin-
de edebiyat›n 12 Eylül’e bakma-
d›¤›n›, bakamad›¤›n› bu nedenle
de vicdan›n› kirletti¤ini anlatan
bir konuflma yapm›flt›. Üzerinden
on y›l› aflk›n bir zaman geçen
postmoden kapat›lma sürecine
edebiyat›n bak›fl› nas›ld›,neler
olabilirdi? Kapal› Öyküler bu
noktada sizce nerede duruyor?

- Edebiyat›n flöyle bir özelli¤i
de var. O henüz s›zlamaya devam
eden, kanamakta olan yaray› ya
da sizi sarsan zelzeleyi anlatmak
için, zaman›n süzgecine ihtiyaç
duyars›n›z. 99 depremi üzerine,
depremin hemen ard›ndan ne
yaz›l›rsa yaz›ls›n, anlat›lan, yafla-
n›lan›n taze görüntüleri karfl›s›n-
da yetersiz kalacakt›. Bu tespit 28
fiubat için de geçerli. 

Bir de dönemlerin baz› özel-
likleri var. Sanatsal ve düflünsel
enerji, kimi önemlerde farkl› tür-
ler veya alanlar taraf›ndan sö-
nümlendirilebiliyor. Çok kanall›
televizyon dönemi, say›s›z dizi,
say›s›z senaryo... Bir bak›ma bu
alanlar›n a¤›rl›¤› sanatsal d›flavu-

rum imkanlar›n› do¤rudan veya
dolayl› olarak etkiliyor gibi geli-
yor bana. H›zla, oburca tüketen
alanlar bunlar elbet. Sanat ve
edebiyat ise mutlaka genifl zama-
na ihtiyaç duyan bir emekle ger-
çeklefliyor. 

-Bugünün edebiyat dünyas›n›
öykü ve roman düzleminde nas›l
görüyorsunuz?

-90’lar öykünün alt›n y›llar›y-
d›. Kad›n öykücüler, özellikle ‹sla-
mi kesimden baflörtülü yazarlar
öykü alan›nda 2000’li y›llarda da
üretkenlikleriyle bir fark ortaya
koymaya devam ettiler. Kimileri
bilgisayar›n evlere girmesindeki
yüksek orana ba¤lyor bunu, için-
de bulundu¤umuz y›llarda bir ro-
man patlamas› yafl›yoruz. Bu pat-
lama, niteliksel bir geliflmenin
göstergesi olam›yor ne yaz›k ki...
Süpermarketlerde müflteri bulan
tarzda bir roman türüne ra¤bet
oluflturuluyor. Gizemli dünyalar›,
k›yamet senaryolar›n›, Amerikan
rüyalar›n› ço¤altan, çeflitlendiren
türde romanlar bunlar. 

Kitap eklerinde mevcut olan
tan›t›m ya da elefltirilerin, kitap
üzerinden de¤il de tecimsel ne-
denlerle olufltu¤u ‘hijyenik’ bir
ortam mevcut. Yazd›klar›yla
önemli bir fark gösteren yazarlar
ve eserleri bu nedenle k›y›da kö-
flede kalabiliyor. Edebiyat›n belki
de do¤as›nda var bu. ‹yi eserler
ço¤u zaman gelece¤e yaz›l›yor. 

Sözü dergilerle ba¤layal›m is-
tiyorum. Dergiler edebiyat›n
atardamar›d›r. Ayl›k Dergi,Der-
gah,Atl›lar, KafDa¤›, sizin yaz›n
ürünlerinizin yay›mland›¤› dergi-
lerden birkaç›.Bugünkü edebiyat
dergilerini, öykü odakl› dergileri
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?Bu
günün öyküsünün flanslar›,engel-
leri nelerdir?

-Öykü ne yaz›k ki çok da iti-

barl› bir tür say›lmaz edebiyat›-

m›zda. Oysa Türk yazarlar› hala

romana k›yasla öykü yazmaya

daha yatk›n. Roman yazmay› ise

bence baflar›l› bir flekilde ö¤ren-

meye devam ediyoruz. Okuyucu-

nun tercihi oldum olas› roman

yönünde, bu da yay›nc›lar›n se-

çimlerini oldu¤u kadar yazarlar›n

e¤ilimini de etkiliyor. Bu anlam-

da öykü, yazarlar›n romana ge-

çerken mola verdikleri bir tür gi-

bi duruyor. 

Dergilerin, romandan ziyade

öykünün hayat bulmas›na daha

elveriflli yay›nlar oldu¤u kan›s›n-

day›m. Yazar, eme¤inin ürününü

ve bu ürüne yönelik tepkileri k›sa

süre içinde de¤erlendirme flans›-

na sahip oluyor bu yay›nlar yoluy-

la. Roman elefltirisinde çok iyi bir

yerde olsayd›k, dergiler roman

konusunda da üretimi bereket-

lendiren yay›nlar olabilirdi tabii. 

Eskiden, 80’li y›llar boyunca

bile, edebiyattaki baflar›lar, siya-

sal yarg›lara ba¤›ml›yd› genellik-

le. Günümüzde eserin de¤erini

belirleyen, yazar›n›n görünürlük

seviyesi ve imkanlar› oluyor. Tele-

vizyonun, internetin ve bütün

olarak medyan›n gücü, flovu öne

ç›kar›rken derin düflünceleri ve

büyük emek gerektiren çabalar›

perdeliyor. Çok de¤erli yazarlar

bu nedenle de bazen yapabile-

ceklerinin gerisine düflen eserler

üretiyorlar. 

Octavio Paz, Mallarme’nin

hayat› boyunca evrenin ikizi ola-

cak bir kitaptan sözetti¤ini akta-

r›yor, Modern ‹nsan ve Edebiyat

isimli eserinde. Anlaml› bir fley

yapmamaya dayanamayan insan-

lar var oldukça, iyi öykülerin, iyi

romanlar›n yaz›lmas›na dönük

tutku ve bu tutkuyu sahici k›lan

gerekçeler varl›¤›n› koruyacakt›r. 



Söylefli

4444 UMRAN fiUBAT ’08

B
u ay iman, ihlas ve ihsan ön-
cüsü bir dava adam›n› misafir
ettik: AAhhmmeedd ‹‹hhssaann GGeennçç

A¤abey. 
1960’lardan bafllayarak çeflitli

gazete ve dergilerde (‹ttihat, Yeni
‹stiklâl, Bugün, Milli Gazete, Zafer
ve ‹slami Hareket dergisi) yaz›lar
yazan ‹hsan A¤abey, üstad Said
Nursi’nin yak›n talebelerinden
olup Milli Nizam Partisi’nin kurulu-
flunda aktif ve belirleyici rol oyna-
yan birkaç isimden biri. Yay›nlan-
m›fl eserlerinden bir k›sm› flunlar:
fiiir kitaplar›: Ifl›k Dalgalar› (1959),
fianl› Yurt Gazi fiehir. Düflünce: Kufl
Sütü(2005). El kitaplar›: fiükürna-
me, Duâ, Hamdiye, Nurlar, Bizde,
‹badet, Azîm Allah ile Al›flveriflimiz,
S›¤›nmak, Sevgi-Muhabbet...

Ahmed ‹hsan a¤abey 1930 Gazi-
antep do¤umlu. Ailenin ““GGeennçç AA¤¤aa-
zzââddee”” olan ünvan›, Soyad› Kanunu
sebebiyle k›rp›larak -zira ‘a¤a’ da,
‘zâde’ de yasaklanm›flt›- Genç soya-
d›na dönüflmüfl. Dedesi medrese ho-
cas› oldu¤undan, çoçuk yafllar›nda
dedesinin medresesinde ‹slâmi ilim-
lerle tan›flm›fl. Kur’ân okumay› çok
küçük yafllar›nda ö¤renen ‹hsan
a¤abey, haf›zl›¤›n› tamamlayamasa
da, dedesinin görevlendirmesi ile,
bir âmây› haf›z yapm›fl.

Bu e¤itimi sayesindedir ki, ço-
cukluk ve gençlik y›llar›ndan beri

namaz hususunda çok hassast›r ‹h-
san a¤abey. “Dedem, medresede
herkesi hilal fleklinde toplar ve fiili
olarak namaz e¤itimi verirdi” diye-
rek, bu hassasiyetin temellerini ha-
t›rlat›yor. Camilerin bofl, Kur’ân
kurslar›n›n kapal› oldu¤u ve dini
kitap bulman›n neredeyse imkan-
s›z oldu¤u bir ortamda, toplumun
gelece¤ini flekillendirmede en
önemli unsur olarak gördü¤ü
gençlerin e¤itimine gizli gizli, ilk
önce namaz, abdest ve gusülle bafl-
lamas› da bundan. ““fifiüüpphheessiizz nnaa-
mmaazz,, ffaahhflflââ mmüünnkkeerrddeenn aall››kkooyyaarr..””
(Ankebut/45) ayetini okuyunca:
‘Madem ki namaz insanlar› her tür-
lü kötülükten, ahlaks›zl›ktan uzak
tutuyor, o halde bu gençleri ha-
ramlardan, günahlardan kurtarma-
n›n en kestirme yolu onlara önce
namaz› ö¤retmektir’ diye düflün-
müfl ve hemen uygulamaya geçmifl.
Namaz dâvâs›n›n vazgeçilmezli¤ini
ta o günlerde keflfetti¤i için, faki-
rin de kurucular› aras›nda yer ald›-
¤› Namaz Gönüllüleri Platfor-
mu’nun faaliyetlerini heyecanla ta-
kip etti¤ini söyleyerek bizleri teb-
rik ve teflci ediyor. Kitaplar›n› ge-
nellikle ‘el kitaplar›’ biçiminde ha-
z›rlayan ‹hsan A¤abey, Namaz hak-
k›ndaki notlar›n› henüz kitaplaflt›r-
mam›fl; inflaallah, en k›sa zamanda
bekliyoruz. (Birkaç notu yanda.)

‹‹rrffaann vvee RRaahhmmeett PPaazzaarr››’’nnddaann 
‹‹llhhaamm KKiittaabbeevvii’’nnee

Okumak, anlatmak ve yaz-
mak... Ahmed ‹hsan a¤abeyin en
büyük tutkusu olmufl. Her ne kadar
kendisini ““mmeeddrreesseeddeenn iiccaazzeettllii,,
ookkuullddaann ddiipplloommaall›› ddee¤¤iilliimm”” diye
takdim etse de 1940’lardan itiba-
ren ç›kan kitap ve mevkutelerin
hiçbirini kaç›rmamacas›na okumufl.
1949’da Milli E¤itim Bakan› Hasan
Ali Yücel’in çabas› ve ‹nönü’nün
onay› ile yay›nlanan fiark ve Garp
klasiklerinin tamam›na yak›n›n› -
Aristo ve Eflatun’dan Molier’e,
fiekspir’e, Mevlana’n›n Mesne-
vî’sinden Feridüddin Attar’›n Pend-
nâme’sine kadar- bir ç›rp›da yut-
mufl. Bu eserlerin, özellikle de flark
klasiklerinin kas›tl› olarak ve ‹slâm’›
gözden düflürmek amac›yla yay›n-
land›¤›n› söylüyor ‹hsan a¤abey:
“Komünistli¤i Kenan Öner taraf›n-
dan tescil edilen Yücel, flark klasik-
lerini özellikle ateist kiflilerin yazd›-
¤› önsözlerle yay›nl›yordu. Okuyu-
cunun kafas›n› buland›rmak için el-
lerinden geleni yap›yorlard›. Çeviri-
lerde kullan›lan dil son derece sin-
sice idi. Mesela bir kitapta ‘Kabe’
yerine ‘içi putlarla dolu tap›nak’ ta-
biri kullan›lm›flt›. Ama bu eserler,
onlar›n bekledi¤inin tam tersine
bize müthifl fayda sa¤lad›.” 

AHMET ‹HSAN GENÇ A⁄ABEY’LE

ELL‹ YIL ÖNCES‹NE SEYAHAT

Abdullah YILDIZ

��
BBaahhaarr›› yyaaflflaamm››flfl››zz,, mmeevvssiimm yyaazzaa ggeelliiyyoorr..

DDaallââll ddiizzee ggeelliiyyoorr,, DDüünnyyaa bbiizzee ggeelliiyyoorr..

Ahmed ‹hsan
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O y›llarda zaten say›lar› son de-
rece az olan ‹slâmi yay›nlar, kitap
ve dergiler ise, ‹hsan a¤abeyin ta-
biri ile adeta ‘suikaste’ maruz kal-
makta ve okuyucuya ulaflmalar› en-
gelenmektedir. Kitap ve dergilerin
‹slami fluurlan›fltaki yerini herkes-
ten daha iyi kavrayan; Eflref
Edip’lerin ç›kard›¤› “SSeebbîîllüürrrreeflflaatt”,
Abdurrahim Zapsu’nun “EEhhll--ii SSüünn-
nneett”, Necip Faz›l K›sakürek’in “BBüü-
yyüükk DDoo¤¤uu”, Osman Yüksel Serden-
geçti’nin “SSeerrddeennggeeççttii” gibi dergi-
lerini hiçbir say›s›n› kaç›rmadan ta-
kip eden ‹hsan a¤abey, arkadafllar›
ile Antep’te bu tür yay›nlar›n da¤›-
t›m›n› sa¤layacak bir organizasyo-
na girer. Aralar›nda para toplaya-
rak birkaç ay da¤›t›m iflini yapt›k-
tan sonra, hem kitaplar›n hem de
dergilerin pazarlanabilece¤i bir ki-
tabevi açmaya karar verirler. Kita-
bevini iflletme görevini ise, davay›
temsil kabiliyeti ve fikir tezgahla-

ma misyonu olan Ahmed ‹hsan
Bey’e tevdi ederler. O s›ralar ‹flçi Si-
gortalar› Hastane ‹dare Amirli¤i gi-
bi itibarl› bir ifli olan, befl çocu¤una
bakmakla yükümlü ‹hsan a¤abey,
gözünü k›rpmadan iflini b›rak›r ve
kitabevi tezgah›n›n bafl›na geçer.
Kitabevinin ad› “‹‹rrffaann PPaazzaarr››”d›r;
zira burada fikir ve irfan pazarla-
nacakt›r. Allah’›n izni ile kitabevi
k›sa zamanda ö¤rencilerin u¤rak
yeri, sohbet mekan› haline gelir.
Bazen tezgah önünde büyük kala-
bal›k birikir, hatta soka¤a taflar;
çok ifllek bir yerde olan kitabevinin
bu durumu birilerini rahats›z eder.
Bask›lar, takibatlar, tehditler ‹hsan
a¤abeyi y›ld›rmaz, bilakis kamç›-
lar... (‹hsan a¤abey o günlerden
bafllayarak tam 40 y›l boyunca ta-
kip edilir; defalarca yarg›lan›r, ama
hiç ald›rmadan çal›flmalar›n› sürdü-
rür.) Baz› arkadafllar›n›n da tedir-
gin olmas› üzerine kitabevini onla-

ra devreder. Ama k›sa süre sonra
daha merkezi bir yerde bu kez
“RRaahhmmeett PPaazzaarr››”n› açar. Kitap oku-
tarak gençleri uyaran, onlara önce
namaz fluuru kazand›ran, özellikle
sabah namaz›na teflvik eden ‹hsan
a¤abey, o s›ra “sadece bir kitaptan
bin adet satt›¤›n›” hat›rlat›yor... 

Bizim kufla¤›n 1960’l› y›llar›n
ikinci yar›s› ve 1970’lerde Ada-
na’daki en önemli u¤rak yerlerin-
den biri ‹‹llhhaamm KKiittaabbeevvii idi. Kuru-
köprü’deki bu mütevaz› kitabevi,
benim ‹slami yay›nlar› ilk edindi-
¤im yerdi. Sahih-i Buhari / Tecrid-i
Sarih Tercemesi’nin fasiküller ha-
linde yay›nland›¤› o y›llarda Nu-
man Kurtulmufl’un Amentü fier-
hi’ni, Sami Aslan’›n Karanl›k Gece-
lerin Nurlu Sabah›’n›, Madde Çuku-
runda Kanayan Yara’s›n›, Meryem
Cemile’nin Garp Materyalizmi Kar-
fl›s›nda ‹slâm’›n›, Hamdi Gülal’in Fa-
zilet Mücadelesi’ni vs. nur yüzlü
Hasan amcadan ald›¤›m› hat›rl›yo-
rum. fiu güzel tevafuka bak›n ki, ‹l-
ham Kitabevi’ni açan da Ahmed ‹h-
san a¤abey ve orta¤› rahmetli Ha-
san amca imifl...

Demek, ‹slami kitaplarla ilk ta-
n›flmama vesile olan iflte bu dava
adam› idi... ‹hsan a¤abeye dua edi-
yor, merhum Hasan amcaya rah-
metler diliyor, Fatiha’lar gönderi-
yoruz... 

‹‹ttttiihhaatt,, YYeennii ‹‹ssttiikkllââll,, BBuuggüünn vvee
YYüüzzbbiinnlleerrddeenn OOttuuzzbbiinnee 

DDüüflfleenn TTiirraajj......

Kitap okumay› çok seven Ah-
met ‹hsan Genç a¤abey, erbab-› ke-
lam oldu¤u kadar erbab-› kalemdir
de. Bir çok gazete ve dergiye yaz›-
lar, fliirler gönderir. Kalbinin ritim-
lerini aksettiren kaleminden dökü-
len fliirlerinden ilki Mesut Tunçsi-
per’in ç›kard›¤› ““YYaapprraakk”” dergisin-
de yay›nlan›r; ilk fliir kitab› “Ifl›k
Dalgalar›” 1959’da ç›kar. Ancak bu
ve di¤er fliir kitaplar›n›n yeni bask›-
s› yap›lmaz ve bas›ma haz›r fliir ki-
taplar› da duruyor. 

‹hsan A¤abey Adana’da iken Ri-



sale-i Nur cemaati haftal›k ‹ttihat
gazetesini yay›nlamaya bafllay›nca,
istek üzerine Adana’dan düzenli
olarak yaz›lar gönderir ve ““‹‹llhhaamm””
köflesinde yay›nlan›r. Bir süre son-
ra, ‹ttihat’›n yöneticilerinden mer-
hum MMuussttaaffaa NNeezziihhii PPoollaatt onu ‹s-
tanbul’a davet eder... ‹stanbul ma-
ceras› böyle bafllayan ‹hsan A¤abey
birçok gazete ve dergide yaz›lar
yazar, yöneticilik yapar. Bir süre de
Sönmez Neflriyat’›n Genel Müdür-
lü¤ü görevini deruhte eder.

1967’de hacca gitmeye niyetle-
nen Ahmed ‹hsan A¤abey, o y›l
kendisine pasoport    verilmeyerek
hacc›n iptal edilmesi sebebiyle
1968’de mübarek topraklara gide-
bilir. Oralar›n manevi havas›ndan
öylesine etkilenir ki, Medine’ye
yerleflmeyi düflünür. Ancak, Ka-
be’de Türkiye’den gelen dava ar-
kadafllar›, onu ‹stanbul’a dönmeye
ve pek yak›nda ç›kacak olan gün-
lük bir gazetede (Yeni Asya) görev
almaya ikna ederler. Bu istiflare ve
davet üzerine ‹stanbul’a gelir, an-

cak flartlar farkl› tecelli eder; hafta-
lar, aylar geçti¤i halde konumu bir
türlü netleflmez. Bunun üzerine,
MMeehhmmeett fifieevvkkeett EEyyggii ona Bugün
gazetesinde görev almas› ve kendi-
sinden sonra gazetede ikinci dere-
cede sorumlu olmas› teklifinde bu-
lunur. Bugün’de hem yöneticilik
hem de yazarl›k yapt›¤› dönemde
Ahmet ‹hsan a¤abeyin birlikte ça-
l›flt›¤› isimler aras›nda AAhhmmeett SSeellaa-
mmii Bey, fifiaahhaapp TTaann Bey, RReeffiikk ÖÖzz-
ddeekk Bey ve fifiuullee YYüükksseell fifieennlleerr Han›-
mefendi gibi yazarlar vard›r. 

O s›ralar, üstad NNeecciipp FFaazz››ll KK››ssaa-
kküürreekk de Bugün gazetesinde ““ÇÇeerr-
ççeevvee”” isimli köflesinde yaz›lar yaz-
maktad›r. Ancak, ütad›n ““DDiinn MMaazz-
lluummllaarr››”” bafll›kl› dizi yaz›s›ndaki
elefltirel üslûbu ciddi bir sorun
oluflturur. Üstad bu yaz› dizisinde
Said Nursi’ye, Mehmed Akif’e, ayr›-
ca Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup
gibi ‹slâm âleminin büyük dava
adamlar›na  baz› elefltiriler yönelt-
mektedir. Bu elefltiriler büyük tep-
kiler al›r; gazeteye Anadolu’dan
gelen iadeler her geçen gün artar.
Daha yaz› dizisi bafllamadan Necip
Faz›l’›n bu tür bir üslûp kullanaca-
¤›n› tahmin eden ‹hsan a¤abey,
fievket Bey’e böyle bir dizinin bafl-
kas›na yazd›r›lmas›n› önermiflse de
olan olmufltur. Risale-i Nur talebe-
lerinin gazeteye hücumunu, yapt›-
¤› teskin edici konuflma ile yine ‹h-
san a¤abey önler. fievket Bey de
durumu yat›flt›rmak için çeflitli te-
maslarda bulunur; o arada Anka-
ra’ya gider. ‹hsan a¤abey, gazete-
nin daha fazla kan kaybetmemesi
ve Müslümanlar aras›ndaki fikir ay-
r›l›klar› ve tart›flmalar›n daha va-
him bir hal almamas› için Necip Fa-
z›l K›sakürek’in yaz› dizisinin yay›-
n›n› durdurur. Ankara’dan dönen
Eygi, ‹hsan Bey’e neden böyle yap-
t›¤›n› sorar. Ahmed ‹hsan a¤abey
ona, bu yaz›n›n fayda yerine zarar
getirdi¤ini, her taraftan tepkiler
geldi¤ini ve kendi tahminine göre
gazetenin üçte iki oran›nda tiraj
kaybetti¤ini söyler. Görüflmeden
bir saat önce da¤›t›m flirketine u¤-

rayan fievket Bey, gazetenin yüz
binlerden otuz binlere düfltü¤ünü
ö¤renmifltir. ‹hsan a¤abeyin ferase-
tine hayran kal›r, ald›¤› bu tedbire
r›za gösterir. 

Ahmet ‹hsan Genç a¤abey, bu
olay›, Müslümanlar›n inkarc›larla
mücadele etmek yerine birbirleriy-
le u¤raflmas›n›n olumsuzlu¤unu is-
patlayan önemli bir hat›ra olarak
bize naklederken, bugün de Müs-
lümanlar›n ihtilaflar› de¤il ittifak-
lar› öncelemeleri gerekti¤ini vur-
guluyor...

ÇÇookk PPaarrttiillii HHaayyaatt,, ““FFaarrzz--›› KKiiffaayyee
MMüüeesssseesseessii”” vvee MMiillllii NNiizzaamm PPaarrttiissii 

Ahmet ‹hsan a¤abey canl› bir
tarih adeta. 1940’l› y›llardan beri
olup biten siyasi, sosyal ve fikri ge-
liflmeleri yak›ndan takip eden birisi
olarak ondan dinleyip ö¤renece¤i-
miz çok fley var. 

‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›
flöyle özetliyor: Savafl›n sona erme-
si ve galip Bat› blokunun Türki-
ye’ye diplomatik bask›lar› sonucu
istemeyerek de olsa 1946’da çok
partili hayata geçildi. Cumhuriyet
Halk Partisi’nin d›fl›nda ilk parti ifla-
dam› Nuri Demira¤ taraf›ndan ku-
ruldu: Milli Kalk›nma Partisi. Mu-
hafazakâr bir flahsiyet olan Demi-
ra¤, milli ve manevi de¤erlere say-
g›l› bir adamd›. Arkas›nda CHP’den
ayr›lan Adnan Menderes, Fuat
Köprülü ve arkadafllar› taraf›ndan
Demokrat Parti kurulur. Demokrat-
lar›n iktidara gelmesi üzerine ezan
tekrar asl›nda oldu¤u gibi Arapça
okunur, dindar halk ço¤unlu¤u ra-
hat bir nefes almaya bafllar.

Ahmed ‹hsan Genç a¤abey, ehli
gayret bir dava adam› olarak ‹slamî
faaliyetlerin sadece inanç ve dü-
flünce plan›nda kalmay›p siyasal
planda da mücadelenin flart oldu-
¤u inanc›ndad›r. Demokrat Par-
ti’nin ve onun devam› olan Adalet
Partisi’nin son tahlilde ““mmuuvvaazzaaaa
ppaarrttiilleerrii”” oldu¤unu ilk söyleyenler-
den biri odur. Daha 1960’l› y›llar›n
ortalar›nda, bir ““ffaarrzz--›› kkiiffaayyee mmüü-
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Seni biraz tan›yorum... Sen bir
dostunu, arkadafl›n› kap›da bek-
letmeyecek kadar nezaketli ve
hassas bir kimsesin... Kendin de
bekletilmeyi sevmezsin... Seni nnaa-
mmaazza davet eden ZZââtt beklesin
mi?.. Gel, bu ay›ptan vazgeç!..

Senin SSuullttaann’›n seni d›fllama-
d›... Seni en büyük ve rahmetli ve
lezzetli büyük merasim için davet
ediyor... Binlerce minarelerden
O’nun dâveti tekrarlan›yor... Sen
özel kiflili¤inle sonra m› kat›lacak-
s›n?..

NNaammaazz için ça¤›r›ld›¤›nda hiç-
bir kimse mazeret üreterek SSuull-
ttaann’›na “fiimdi iflim var, biraz bek-
le de sonra gelece¤im...” diyemez.

-Hemen koflmak...
-Belki o emir ve dâveti bekle-

mek...
-Önceden haz›rlanm›fl olmak...
Kulluk iflte budur.

(Ahmed ‹hsan, 21.07.2007)
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eesssseesseesseessii””nin yani camiam›z ku-
caklayan ama bize ait bir partinin
kurulmas› gerekti¤ini ilk kez o dil-
lendirir. Müstakil bir parti kurul-
mas› fikrine iki kifli karfl› ç›kar:
Mehmet fievket Eygi ve Hasan Ak-
say, Av.Bekir Berk.  Bir çok insan bu
düflünceyi heyecanla karfl›lar. ‹hsan
a¤abey bu konunun fikir babas› ol-
du¤undan, yeni bir oluflum için ya-
p›lacak çal›flmalar› bafllatma görevi
de ona yüklenir... Eline ka¤›d›-ka-
lemi alan ‹hsan a¤abey, önce 100,
sonra da 150 kiflilik bir liste olufltu-
rur. Milletimizin sözüne itibar ede-
ce¤i güvenilir, dindar, sa¤lam ne
kadar kanaat önderi, gazeteci, ya-
zar, bilim adam›, fikir adam› varsa
hepsi ile tek tek görüflür: SSeezzaaii KKaa-
rraakkooçç, NNeecciipp FFaazz››ll, SSaabbaahhaattttiinn ZZaa-
iimm, SSaaddrreettttiinn YYüükksseell, SSüülleeyymmaann
AArriiff EEmmrree, NNeeccmmeettttiinn EErrbbaakkaann vd...

Nihayet bu seçkin zevatla bir is-
tiflare toplant›s› yap›l›r. Merhum
AAhhmmeedd DDaavvuuttoo¤¤lluu Hocaefendi’nin
yönetti¤i toplant›da herkes, Ah-
med ‹hsan beyin konuflmas›n› ve
düflüncelerini, projelerini ortaya
koymas›n› ister. ‹hsan a¤abey o ta-
rihi konuflmas›nda Türkiye’nin siya-
si geçmiflini k›saca özetledikten
sonra gelece¤e yönelik projelerini
aç›klar ve ““mmüüssttaakkiill ppaarrttii”” fikrini
ilk kez herkesin huzurunda aç›kça
ortaya koyar. 

““MMüüssllüümmaannllaarr,, flfliimmddiiyyee kkaaddaarr
DDPP ggiibbii,, AAPP ggiibbii mmaassoonniikk yyaa ddaa mmaa-
tteerryyaalliisstt zziihhnniiyyeettllii ppaarrttiilleerriinn ppaayyaann-
ddaass›› oolldduullaarr,, oonnllaarraa hhiizzmmeett eettttiilleerr..””

Bu tesbite salondan itirazlar
yükselir. ‹hsan a¤abey devam eder: 

““AArrtt››kk kkeennddii ççaatt››mm››zz aalltt››nnddaa bbiirr-
lleeflflmmeekk vvee bbiirr ffaarrzz--›› kkiiffaayyee mmüüeesssseessee-
ssii kkuurrmmaakk zzoorruunnddaayy››zz.. YYaannii kkeennddiimmii-
zzee aaiitt mmüüssttaakkiill bbiirr ppaarrttiimmiizz oollmmaall››..””

Bunun üzerine itirazlar iyice ar-
tar. Toplant›y› yöneten Davuto¤lu
hoca, itiraz edenlerin sorular›n› ‹h-
san a¤abeyin cevaplamas›n› ister.
Uzun süren soru-cevap fasl›ndan
sonra, salonun büyük bölümü ikna
olmufltur ve pek ço¤u ‘ne zaman ifle
bafll›yoruz?’ demeye bafllam›flt›r.

Ahmed ‹hsan A¤abey, bu yeni
olufluma yeni insanlar› dahil eder-
ken çok dikkatli olmak gerekti¤i,
onun için de bir ““TTeezzkkiiyyee KKoommiissyyoo-
nnuu”” kurulmas›n›n zaruri oldu¤u ka-
naatindedir. Komisyon kurulur ve
bunun bafl›na da Ahmed ‹hsan Genç
getirilir. Görüflmeler h›zlan›r...

‹hsan a¤abey bu konularda hay-
li tecrübelidir. Daha 1967 seçimle-
rinde Senato’ya gönderdikleri AAhh-
mmeett TTeevvffiikk PPaakkssuu arac›l›¤›yla tüm
milletvekili ve senatörleri tarayarak
gruplar halinde görüflmeler yapm›fl-
lar ve davay› benimseyen ifle yarar
insanlar› bulmaya çal›flm›fllar ama
bu nab›z yoklamalar›ndan verimli
bir sonuç alamam›fllard›. Dahas›, bir
ara Millet Partisi lideri OOssmmaann BBöö-
llüükkbbaaflfl›› ile görüflmüfller; Bölükbafl›
onlara on milletvekilli¤i teklif edin-
ce; “siz bizi anlamad›n›z ve anlama-
n›z da mümkün de¤il” diyen ‹hsan
A¤abey görüflmeyi bitirmiflti.

Yeni parti kurma çal›flmalar› çe-

flitli sebeplerle uzar (uzama sebep-
lerini ‹hsan a¤abey aç›klamak iste-
miyor); bu arada 1969 seçimleri ge-
lir çatar. Yeni hareket, bu seçimle-
re bir ““mmüüssttaakkiilllleerr lliisstteessii”” ile gir-
meye karar verir. Böylece yeni ku-
rulacak partinin parlamento zemi-
ni de oluflmufl olacakt›r. Siyasi tari-
himize ““BBaa¤¤››mmss››zzllaarr HHaarreekkeettii”” ola-
rak giren bu teflebbüs sonunda sa-
dece Necmettin Erbakan Kon-
ya’dan milletvekili seçilebilir. 

Nihayet, Ocak 1970’de Nec-
meddin Erbakan Hoca ve 17 arka-
dafl› taraf›ndan MMiillllii NNiizzaamm PPaarrttii-
ssii’nin kurulur. Ahmet ‹hsan a¤a-
bey, partinin kurulufl haz›rl›klar›
safhas›nda fiilen çal›fl›r ama hak-
k›nda aç›lan bir seri davan›n parti-
ye zarar vermemesi için resmi gö-
rev almaz. Mütevaz› bir dava ada-
m› olarak partide büyük hizmetleri
olan Ahmed ‹hsan Genç a¤abey,
Süleyman Arif Emre baflkanl›¤›nda
kurulan MMiillllii SSeellaammeett PPaarrttiissii’nde
de ihlasla ve gayretle çal›fl›r. Ta ki,
MSP’nin ikinci kongresindeki çatla-
maya kadar. Bu kongrede, “nûr ta-
lebeleri ve di¤er arkadafllar› (21’ler
olarak)” partiden ayr›lmak zorun-
da kal›rlar. (‹hsan a¤abey bu ihti-
lafl› konulara girmek istemiyor, biz
de onun bu örnek tavr›n› sayg› ile
karfl›l›yoruz.) 

Ahmed ‹hsan a¤abeyin sa¤l›k
ve s›hhatle nice y›llar davaya hiz-
met etmesi ve kesintisiz ders halka-
lar›nda çevresine ›fl›k saçmas› için
Rabbimize duac›y›z.

Ne bilirdim ben beni,
Ne biliyor beni ben.
Ben tutuyor bedeni,
Sar›yor beni beden.
Ben benden kaç›yorum,
Kaç›yor benim benden.
Benden bihaber olan,
Korku çeker gölgemden.
Hiç bilmezdim ben beni,
Bildirdi bana beni.
Kurtuldum senden benden,
B›rakt›m seni beni.

AAhhmmeedd ‹‹hhssaann
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Ü
mit insan hayat›n›n en
önemli ilkesidir. Ümitvar ol-
mak, insan›n baflar›ya ulafl-

mas›n› etkileyen mühim bir faktör-
dür. ‹nsan umutsuz yaflayamaz. Ba-
flar›lar›m›z›n temelinde umut yatar.
‹nsan›n maddi ve manevî geliflmesi-
ni de umut sa¤lar. Dünya ve âhiret
mutlulu¤unun kazan›lmas›nda
umut kavram›n›n rolü oldukça bü-
yüktür. Müslüman’›n, inanc›n› ya-
flamas›nda, inand›¤› de¤erleri teb-
li¤ etmesinde, bafl›na gelen bütün
s›k›nt›lara katlanmas›nda ümidin
rolü büyüktür. 

Allah Teâlâ bütün peygamber-
lerden her ne suretle olursa olsun
asla ümitlerini kaybetmemelerini
istemifl ve kendilerine mutlaka Al-
lah’›n yard›m›n›n gelece¤ini haber
vermifltir. ““NNiihhaayyeett ppeeyyggaammbbeerrlleerr
üümmiittlleerriinnii kkeesseecceekk hhaallee ggeelliipp yyaa-
llaannllaanndd››kkllaarr››nn›› ddüüflflüünnddüükklleerrii bbiirr ss››-
rraaddaa,, oonnllaarraa yyaarrdd››mm››mm››zz ggeellddii ddee,,
bbööyylleeccee ddiilleeddii¤¤iimmiizz kkiimmsseelleerr kkuurrttuu-
lluuflflaa eerrddiirriillddii.. AAzzaabb››mm››zz iissee,, ssuuççlluullaarr
ttoopplluulluu¤¤uunnddaann ggeerrii ççeevvrriillmmeezz..””
(Yûsuf, 12/110)

Hz. Peygamber, kendisine karfl›
ç›kan, yap›lan tebligata ve irflada
kulak t›kayan, Kur’ân’› inkar eden,
her yönüyle ahlâkî çöküntüye u¤-
ram›fl bulunan insanlar›n ad›na çok
üzülüyor hatta nerdeyse kedisini
tüketecek, helak edecek ve periflan
edecek hale geliyordu. Allah onu

flöyle teselli etti: ““DDeemmeekk sseenn,, bbuu
ssöözzee ((KKuurr’’âânn’’aa)) iinnaannmmaazzllaarrssaa,, aarrkkaa-
llaarr››nnddaann üüzzüülleerreekk ââddeettaa kkeennddiinnii
ttüükkeetteecceekkssiinn..”” ((Kehf, 18/6)

Peygamber(s), kavminin kendi-
ne karfl› koymas›ndan ve davetini
reddetmesinden dolay› çok müte-
essir oluyordu. Bunun üzerine Al-
lah Teâlâ yukar›daki âyeti indirdi.1

Görüldü¤ü gibi âyet, Hz. Peygam-
ber’i teselli etti, Kur’ân’a inanma-
yanlar›n tav›rlar›na üzülmemesi is-
tedi. Sûrenin “Elhamdülillâh” laf-
z›yla bafllamas›ndan hareketle bir

bak›ma “Habibim! Sen hiç kimse-
nin inkar›na, reddine ve ilgisizli¤i-
ne ald›r›fl etmeden Allah’a hamde-
derek tebli¤ görevini yapmaya de-
vam et.” deniyordu. 

Hz. Peygamber(s), yapt›¤› tebli¤i
kabul etmeyenlerin tutumundan
dolay› çok kederleniyordu. ““EE¤¤eerr
yyüüzz ççeevviirriirrlleerrssee,, bbiilleessiinn kkii bbiizz sseennii
oonnllaarr››nn üüzzeerriinnee bbeekkççii ggöönnddeerrmmeeddiikk..
SSaannaa ddüüflfleenn ssaaddeeccee dduuyyuurrmmaakk-
tt››rr.”(fiûrâ, 42/48) ““OOnnllaarraa vvaaaatt eettttii-
¤¤iimmiizz aazzaabb››nn bbiirr kk››ssmm››nn›› ssaannaa ggööss-
tteerrsseekk ddee,, ((ggöösstteerrmmeeddeenn))sseenniinn rruu-
hhuunnuu aallssaakk ddaa sseenniinn ggöörreevviinn ssaaddeeccee
tteebbllii¤¤ eettmmeekkttiirr.. HHeessaapp ggöörrmmeekk bbiizzee
aaiittttiirr..””((Ra’d, 13/40) ““EEyy MMuuhhaammmmeedd
ee¤¤eerr yyüüzz ççeevviirriirrlleerrssee,, aarrtt››kk ssaannaa ddüü-
flfleenn bbiirr tteebbllii¤¤ddeenn iibbaarreettttiirr..””((Nahl,
16/82) gibi âyetler, Hz. Peygambe-
rin gönlünü ald›, tebli¤ yolunda as-
la y›lg›nl›¤a düflmemesi gerekti¤ini
hat›rlatt›, görevinin sadece hakk›
duyurmak, iletmek ve bildirmek ol-
du¤una önemle iflaret etti. 

‹nsanlar›n kalbinde hidayeti,
hakk›, do¤ruyu ve güzeli yaratacak,
yerlefltirecek ve onlar› hidayete erifl-
tirecek sadece Allah Teâlâ’d›r. ““DDee
kkii:: KKeessiinn ddeelliill aannccaakk AAllllaahh’’››nndd››rr.. AAll-
llaahh ddiilleesseeyyddii eellbbeettttee hheeppiinniizzii ddoo¤¤rruu
yyoollaa iilleettiirrddii..””(Hûd, 11/118) ““EE¤¤eerr
RRaabbbbiinn ddiilleesseeyyddii,, yyeerryyüüzzüünnddee bbuulluu-
nnaannllaarr››nn hheeppssii eellbbeettttee iimmaann eeddeerrlleerr-
ddii.. OO hhaallddee sseenn,, iinnaannmmaallaarr›› iiççiinn iinn-
ssaannllaarr›› zzoorrllaayyaaccaakk mm››ss››nn??””((Yûnus,
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10/99) ““AAnnddoollssuunn kkii,, sseennddeenn öönnccee
ddee bbiirrççookk ppeeyyggaammbbeerrlleerr yyaallaannllaann-
mm››flfltt›› ddaa oonnllaarr yyaallaannllaannmmaallaarr››nnaa vvee
eezziiyyeett eeddiillmmeelleerriinnee rraa¤¤mmeenn ssaabbrreett-
mmiiflfllleerr vvee nniihhaayyeett kkeennddiilleerriinnee yyaarrdd››-
mm››mm››zz yyeettiiflflmmiiflflttii.. AAllllaahh’’››nn kkeelliimmeellee-
rriinnii ddee¤¤iiflflttiirreebbiilleecceekk bbiirr ggüüçç yyookkttuurr..
AAnnddoollssuunn,, ppeeyyggaammbbeerrlleerrllee iillggiillii hhaa-
bbeerrlleerriinn bbiirr kk››ssmm›› ssaannaa ggeellmmiiflfl bbuulluu-
nnuuyyoorr.. EE¤¤eerr oonnllaarr››nn yyüüzz ççeevviirrmmeelleerrii
ssaannaa aa¤¤››rr ggeellddiiyyssee;; bbiirr ddeelliikk aaçç››pp yyee-
rriinn ddiibbiinnee iinneerreekk,, yyaahhuutt bbiirr mmeerrddii-
vveenn kkuurruupp ggöö¤¤ee çç››kkaarraakk oonnllaarraa bbiirr
mmuucciizzee ggeettiirrmmeeyyee ggüüccüünn yyeettiiyyoorrssaa
dduurrmmaa,, yyaapp!! EE¤¤eerr AAllllaahh ddiilleesseeyyddii eell-
bbeettttee oonnllaarr›› hhiiddaayyeett üüzzeerree ttooppllaarrdd››..
OO hhaallddee ssaakk››nn ccaahhiilllleerrddeenn ooll-
mmaa..””((En’âm, 6/35) Yukar›daki âyet-
ler, aç›kça hidayetin Allah’›n takdiri
ve dilmemesi ile oldu¤unu gösterir. 

Hidayet hiçbir kimsenin eline
verilmemifltir. Hz. Peygamber’in ta-
sarrufunda da de¤ildir. Kur’ân’›n
ifadesine göre, en baflta Hz. Pey-
gamber olmak üzere ona ümmet
olma flerefine nail olan herkese dü-
flen birinci vazife, tebli¤dir. Ancak
bu konuda derin bir muhasebeye
ihtiyaç vard›r. Tebli¤ hususunda,
hakikatleri insanlara ulaflt›rma ko-
nusunda ne tür bir gayretin, çaba-
n›n, plan›n ve program›n içerisin-
deyiz. Bu alanda yeterli, bilinçli ve
detayl› bir tebli¤ görevini yapabili-
yor muyuz? Elimizden gelen befleri
imkanlar› seferber edebiliyor mu-
yuz? Bütün bunlar›n sorgulamas›n›
ve elefltirisini yapt›ktan sonra sonu-
cu Allah’a havale etmekten baflka
ç›kar yol yok. 

Kâinat içerisinde hak da olacak,
bat›l da varl›¤›n› koruyacakt›r.
Hakk›n tabileri ve temsilcileri oldu-
¤u gibi, bat›l›n adamlar› ve sahiple-
ri de bulunacakt›r. Birlik ve ittitti-
fak da olacakt›r, ayr›l›k ve ihtilaf
da.. Zalim de zulmünü icra edecek,
mazlum da âh›n› göklere kadar
ulaflt›racakt›r. Bütün bunlar, “Sün-
netüllah” yani, ilahî kanun çerçe-
vesinde seyredecektir. ““EE¤¤eerr rraabb-
bbiinn ddiilleesseeyyddii,, bbüüttüünn iinnssaannllaarr›› bbiirr
tteekk üümmmmeett yyaappaarrdd››.. FFaakkaatt oonnllaarr iihh-
ttiillaaffaa ddüüflflmmeeyyee ddeevvaamm eeddeecceekk-

lleerr?(Hûd, 11/118) âyetinde aç›kça
iflaret edilen ihtilaflar, insanl›¤›n
var oldu¤u günden beri devam
ediyor ve k›yamete kadar da süre-
cek. Bu nizam içerisinde Müslüma-
n›n görevi, hep hakk› anlatmak,
hakk›n taraf›nda yerini almak ve
sürekli halk kulvar›nda emanetini
teslim edinceye kadar koflmakt›r.

Allah Teâlâ, insan› bazen dar-
l›kla, bazen de genifllikle imtihan
eder. Bolluk, nimet, refah ve hu-
zurla yap›lan imtihan›n derecesi,
kimi zaman fliddet, s›k›nt› ve musi-
betle yap›lan imtihandan daha faz-
la olabilir. Bolluk bir baflka imtihan
fleklidir. T›pk› s›k›nt› ve darl›kla ya-
p›lan imtihan gibi. Allah, kendisine
iman ve itaat edenleri çeflitli flekil-
lerde dener. Darl›k ve s›k›nt› ile im-
tihan edilen mümin sabreder, bol-
lukla imtihan edilince de flükreder.
Neticede her iki husus da mümin
için hay›rl› olur. Nitekim bir hadis-i
flerifte; “Ne tuhaft›r ki, mü’minin
bütün iflleri hay›rd›r. Ve bu hay›r
mü’minden baflka kimse için yok-
tur. Ona bir bolluk isabet edince
flükreder ve bu onun için hay›r
olur. Ve yine ona bir s›k›nt› doku-
nunca da sabreder Bu da onun için
hay›r olur.” 2 buyurulur.

‹nsan, elindeki nimetlerin, yafla-
d›¤› huzur ortam›n›n elinden al›n-
mas› ile de imtihan edilir. ““EE¤¤eerr iinn-
ssaannaa ttaarraaff››mm››zzddaann bbiirr rraahhmmeett ((nnii-
mmeett)) ttaatttt››rr››rr ddaa ssoonnrraa bbuunnuu oonnddaann
ççeekkiipp aall››rrssaakk,, ttaammaammeenn üümmiittssiizz vvee
nnaannkköörr oolluurr..””(Hûd, 11/9) ““‹‹nnssaannaa
nniimmeett vveerrddii¤¤iimmiizz zzaammaann ((bbiizzddeenn))
yyüüzz ççeevviirriipp yyaann ççiizzeerr;; oonnaa bbiirr ddee zzaa-
rraarr zziiyyaann ddookkuunnaaccaakk oollssaa iiyyiiccee kkaa-
rraammssaarrll››¤¤aa ddüüflfleerr..””(‹srâ, 17/83)
““......fifiaayyeett yyaapptt››kkllaarr››nnddaann ööttüürrüü bbaaflfl-
llaarr››nnaa bbiirr ffeennaall››kk ggeellssee hheemmeenn üümmiitt-
ssiizzllii¤¤ee ddüüflflüüvveerriirrlleerr..””(Rûm, 30/36)

Yukar›daki âyetler; huzur, re-
fah, mutluluk ve nimet içinde yü-
zerken haktan yüz çeviren bir ruh
halini, s›k›nt›, musibet, darl›k ve
yokluk an›nda ise ye’se düflen, ka-
ramsar, bezgin ve üzgün bir tav›r
sergileyen insan›n durumunu ne
kadar da güzel tasvir ediyor. 

Ye’s konusunda Kur’ân’›n flu me-
sajlar› bizim için çok önem arz et-
mektedir. ““AAllllaahh’’››nn rraahhmmeettiinnddeenn
üümmiitt kkeessmmeeyyiinn..”” (Zümer, 39/51)
Mü’min hangi durumda olursa olsun
Allah’›n rahmetinden ümidini asla
kesmez. Zira Allah’›n rahmetinden
ümit kesmek kafirlere mahsustur. Ni-
tekim flu âyet bunu aç›kça ifade et-
mektedir. ““...... ççüünnkküü kkaaffiirrlleerr ttoopplluulluu-
¤¤uunnddaann bbaaflflkkaass››,, AAllllaahh’’››nn rraahhmmeettiinn-
ddeenn üümmiitt kkeessmmeezz..””(Yûsuf, 12/87)

Mümin her durumda Allah’tan
gelecek bir hay›r ümidi içinde ol-
mal›d›r. Çünkü mümin, bir s›k›nt›ya
düfltü¤ünde Allah’a yönelen, bol-
luk an›nda ise O’na hamdeden bir
kimsedir. Di¤er taraftan Allah’›n
rahmetinden ümit kesmek, ancak
kafir kimseler için söz konusudur.

““GGeevvflfleekklliikk ggöösstteerrmmeeyyiinn,, üüzzüünn-
ttüüyyee kkaapp››llmmaayy››nn.. EE¤¤eerr iinnaannmm››flflssaa-
nn››zz,, üüssttüünn ggeelleecceekk oollaann ssiizzssiinniizz..””
(Âl-i ‹mrân, 3/139) Uhut savafl›nda
müminler, ilk baflta ma¤lubiyetle
bafl bafla kalm›fllard›. Hz. Peygam-
ber’in difllerinin k›r›ld›¤›, yüzünün
yaraland›¤› ve Müslümanlar›n 70
flehit verdi¤i bir ortamda bu âyet
inmiflti. Müminlere ümit ve cesaret
afl›layan bu âyet, ça¤lar boyu ina-
nanlar›n en önemli hareket, aksi-
yon ve direnç kayna¤› olmufltur.

Müslüman, inanc›n› yaflarken,
davas›n› anlat›rken, can›n›, mal›n›,
vatan›n› ve mukaddesat›n› korur-
ken umulmad›k s›k›nt›larla, zorluk-
larla ve tahammül edilmesi nerdey-
se mümkün olmayan olaylarla kar-
fl›laflabilir. Bu durumlarda asla ira-
desini sarsmamal›, cesaretini, ümi-
dini, aflk›n›, flevkini yitirmemeli, ka-
rarl›l›kla, azimle, sab›r ve sebatla
direnmelidir. Dünyada geliflen
olaylar, asla onu ümitsizli¤e sevk
etmemelidir. Yaflanan zulümler,
bask›lar, insanl›¤›n onurunu zede-
leyen uygulamalar, asla onu, ka-
ramsarl›¤a, bezginli¤e ve gevflekli-
¤e sevk etmemelidir. 

1 Bkz. fievkânî,, FFeetthhuu’’ll--KKaaddîîrr, Bey-

rut, 1994, III, 335
2 Müslim , Zühd, 64; Ahmed b. Han-

bel, IV,332, 333, VI, 15, 16
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Z
erreciklerden galaksilere, tek
hücrelilerden fillere, çiçekler-
den görkemli a¤açlara kadar

bütün varl›klar Allah’›n koydu¤u
tabîat yasalar› çizgisinde hamd
ederek Allah’a ibâdet ederler.

En güzel flekilde yarat›lan in-
san, özgür iradesiyle evrendeki bu
ibâdet ak›fl›na kat›lmakla yükümlü
k›l›nm›fl varl›kt›r. Çünkü Yüce Al-
lah’›m›z insan› kendisine ibâdet et-
mesi için yaratm›flt›r. Hz.Muham-
med dahil bütün Peygamberlerin
tebli¤i olan ‹slâm da bu ibâdet gö-
revini aç›klamak için gönderilmifl
dindir.1

Allah’›n oruç ve zekât gibi her
bir Kur’ânî emrine ve içki ve faiz
yasa¤› gibi her bir Kur’ânî yasa¤›na
uyufl bir ibadet ise de ibadetlerin
anas›, özü ve flah› namazd›r.

NNaammaazz zay›f olan insan› güçlü-
ler güçlüsü olan Allah’a ba¤layan
rab›tad›r. 

NNaammaazz Kurân ifadesiyle gökle-
rin ve yerin nûru olan Allah’›n ›fl›¤›
ile ayd›nlanmad›r.

NNaammaazz bir hadisteki söylemle
gökleri ve yeri yaratan, yeryüzüne
da¤lar› dikip yerlefltiren, bin bir çe-
flit bitkileri ve hayvanlar› yaratan
Allah’›n buyru¤udur.

NNaammaazz salât, zikir, tesbih ve
tekbir gibi sözcüklerle Kur’ân-› Ke-
rim’de yyüüzzlleerrccee ddeeffaa emir buyrulan
vakitleri belirli görevimizdir.2

NNaammaazz Kelime-i fiehâdet getirile-
rek Allah’la yap›lan sözleflmenin ye-
nilenmesidir. ‹slâm  Dini’ne iman›n
gerektirdi¤i temel ibâdettir. Rabbi-
mizin huzurunda sorgulanaca¤›m›z
ilk kutsal görevimizdir. Allah’›m›z›n
r›zas›na erdirecek en faziletli amel-
dir. Çünkü nnaammaazz Allah’›n egemen-
li¤ini fiilen tan›mad›r. Onun hüküm-
ranl›¤›na boyun e¤ifltir. 

NNaammaazz bedenin, akl›n ve kalbin
kat›l›m› ile gerçeklefltirilecek ibâ-
dettir.

NNaammaazz ‹slâmî iman›n belgesidir.
‹nanc›n yaflama dönüflüdür. Vücud-
da bafl konumundad›r, ‹slâm’›n ana
sütunudur.

NNaammaazz y›ld›zlar, da¤lar, hay-
vanlar ve denizler gibi her bir varl›-
¤›n ibâdet flekillerini içeren, bunun
için de ayakta , e¤ilerek ve yere ka-
panarak yap›lan kulluk zirvesi ibâ-
dettir.

NNaammaazz bize bizden yak›n olan
Allah’›m›zla beraber oldu¤umuz
bilincine yükselten ibâdettir.

‹nsan›n Allah’a en yak›n olaca¤›
secdeyi içine alan bir ibâdet oldu-

¤u için nnaammaazz,, bbüüttüünn ppeeyyggaammbbeerr-
lleerr vvee kkuuttssaall kkiittaappllaarr››nn ggöörreevvlleeflflttiirr-
ddii¤¤ii iibbââddeettttiirr..

Örne¤in; Hz. ‹brahim ve ba¤l›-
lar›, Hz.Mûsa ve inançl›lar›, Hz. ‹sa
ve havarileri namazla Allah’a ibâ-
det etmifllerdir.3

Namaz› ‘müminin mirac›’, ‘gö-
zünün nuru’ ve ‘Cennet’in anahta-
r›’ olarak niteleyen Hz. Muham-
med de namazla Allah’a ibâdet et-
mifller ve onun flanl› ümmeti olan
bizler de befl vakit namazla emro-
lunmufluzdur.

NNaammaazz ddiirriilliiflflttiirr.. ‹man› pekiflti-
ren ve hayat yasam›z olan Kurân’la
iliflki kurduran ibâdettir. Namaz k›-
lan kifli her namazda onlarca defa
tekrarlad›¤› AAllllaahhûû EEkkbbeerr (Allah en
büyüktür) sözü ile Allah’› hayat›n›n
merkezine al›r. Her rekatta okudu-
¤u Fatiha sûresiyle Allah’› bütün
varl›klar›n yarat›c›s› olarak kuflat›c›
rahmet ve sevgi s›fatlar›yla anar.
O’nun huzurunda yarg›lanaca¤›
inanc›n› pekifltirerek rûhunu ebedi
aleme açar. Emirleri ve yasaklar›na
uyarak yaln›zca Allah’a ibâdet ede-
ce¤i ve sadece O’ndan isteyece¤i
and›n› içer ve özgürleflir. Hayat›
boyunca uygulayaca¤› KKuurrâânnîî yyaassaa-
llaarr›› okuyarak yaflam bilincini art›-

NAMAZA ÇA⁄RI
Ali R›za DEM‹RCAN

�

“SSaannaa KKuurr’’âânn’’llaa bbiillddiirriilleenn mmeessaajjllaarr›› ookkuu.. NNaammaazz›› ddaa ggeerree¤¤iinnccee kk››ll.. 
HHiiçç flflüüpphheessiizz nnaammaazz bbüüttüünn ççiirrkkiinnlliikklleerrddeenn,,oorrttaakk aakkll››nn ssaakk››nnccaall›› bbuulldduu¤¤uu kkööttüüllüükklleerrddeenn kkoorruurr.. 

(Yaflam›n içinde ve de namazla)) AAllllaahh’’›› aannmmaakk eenn bbüüyyüükk eerrddeemmddiirr--iibbââddeettttiirr..”” 
(Ankebut 45)
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r›r. Örne¤in; adalet ve Hac emri,
zulüm ve zina yasa¤›, sevgi ve yar-
d›m buyru¤u ile kucaklafl›r. ‹stedi¤i
dosdo¤ru yola yönlenir. 

NNaammaazz müminlerin kardefli, ‹s-
lâm toplumunun güvenilebilir,
temsil ve tasarruf yetkisi verilebilir
bir üyesi olman›n temel flart›d›r.4

NNaammaazz her biri zarar verici va-
s›fta olan günahlardan koruyan
ibâdettir. Bilinçli secdeleriyle Al-
lah’›n huzurunda e¤ilecek Müslü-
man, hiç bir zalim otoriteye e¤il-
mez. Nefsini ve ihtiraslar›n› ilahlafl-
t›rmaz. Çünkü namaz özgürlefltiren
ibâdettir.

NNaammaazz rûhî geliflimimizi engel-
leyerek iç dünyam›z› karartan gü-
nahlardan ar›nd›ran, Peygamberi-
mizin diliyle ifadelendirirsek t›pk›
her gün içine girilip y›kan›lan bir
nehir gibi aklayan ibâdettir.

NNaammaazz karfl›l›k beklenmeksizin
Allah için ifl yapma e¤itimi yapt›ra-
rak müslüman› ideal bir toplumcu,
çevreci ve vak›fç› olarak hayata ha-
z›rlayan ibâdettir.

NNaammaazz vücut, elbise, mekan ve
ruh temizli¤ini zarurilefltiren ibâ-
dettir. 

Peygamberimizin ö¤ütleri çizgi-
sinde cemaatle k›l›nacak nnaammaazz;;
yyöönneettiicciiyyllee yyöönneettiilleennii,, aalliimmllee ccaahhiillii,,
zzeennggiinnllee ffaakkiirrii…… bbiirrlleeflflttiirreenn,, ssaaffllaarr-
ddaa eeflfliittlleeyyiipp kkaayynnaaflfltt››rraann,, ddaann››flflmmaa
vvee ddaayyaann››flflmmaa yyoollaarr››nn›› aaççaann,, ââiiddiiyyeett
dduuyygguussuunnuu ggeelliiflflttiirriipp mmoorraalllleerrii yyüükk-
sseelltteenn,, bbiirrllii¤¤ii ssiiyyaassîî vvee eekkoonnoommiikk
ggüüccee ddöönnüüflflttüürreenn iibbââddeettttiirr..

Vücudumuzu helal yollarla ka-
zan›lm›fl g›dalarla besleyerek, an-
lamlar› ö¤renilecek sûreleri ve du-
âlar› bilinçle okuyarak, ibâdetlerin
yücesi oldu¤u bilinerek ve ssoonn nnaa-
mmaazz››mm››zz oldu¤u düflünülerek ve
arma¤anlar›n› Allah’tan alaca¤›m›-
za inan›larak k›l›nacak namazlar
dünyada yaflanabilecek Cennet
mutlulu¤udur. Bunun içindir ki,
namazs›zl›kta yaflanacak manevî
öksüzlü¤e gök a¤lasa, ya¤murlar
gözyafllar› olarak dökülse sezad›r.

Namazlar›n› sürekli ve iç huzu-

ru ile k›labilenler, Peygamberimi-
zin ifadesiyle Allah’›n veli kullar›-
d›r; Cennetler onlar› beklemekte-
dir; Kur’ân’›m›z›n aç›klamas›na gö-
re, Allah kat›nda yüksek dereceleri
onlar kazanacak, en yüksek Cennet
Firdevs’e onlar girecek, s›n›rs›z gü-
zellikler içinde ebedî yaflama onlar
ereceklerdir.5

Kur’ân’›m›z›n bildirisine göre,
de¤il namazs›zl›k;

a-Namaz› gere¤ince önemse-
memek,

b-Namaz› tembel tembel k›l-
mak ve gösterifl için k›lmak bile
kalplerine gere¤ince iman akma-
m›fllar›n vasf›d›r.6

Tövbesiz namazs›zl›k Cehenne-
me yuvarlan›flt›r. Kur’ân namazlar›-
n› terkeden ve nefsi arzular›n› put-
laflt›ran tiplerin, namazs›zl›¤›n
azap gayyas›na düflece¤ini aç›klar.
Ancak Kur’ân’›m›z ümit kap›lar›n›
da açmaktad›r. Tövbe edip imanla-
r›n› yenileyen ve namaz çizgisinde
güzel ifller yapanlar› da Cennet’le
müjdelemektedir.7

Yüce Mevlam›z namaz› Peygam-
berimizin flahs›nda çocuklar›m›za
da ö¤retmemizi emretmifltir.8

Peygamberimiz, Rabbimizden
eflleri ve çocuklar›n› namaza (yön-
lendirmesi) emrini al›nca, evli k›z›
Hz. Fat›ma’y› sabah namaz›na kal-
d›rmak için aylar boyunca Fat›-
ma’n›n evine u¤ram›flt›r ve bize de
yedi yafllar›ndan itibaren çocuklar›-
m›z› namaza al›flt›rmam›z görevini
yüklemifltir.

Yüce Mevlâm›z, kat›ndaki de-
¤erinden ötürü kendisinden sab›rla
ve namazla yard›m istememizi em-
retti¤i gibi 9, namaz k›l›c› olabilme-
miz için de kendisine duâ etmemi-
zi Hz. ‹brahim’in yakar›fl› örne¤iyle
bizlere ö¤retmifltir:

““AAllllaahh’’››mm!! BBeennii vvee zzüürrrriiyyeettiimm-
ddeenn ggeelleecceekklleerrii nnaammaazz›› ggeerree¤¤iinnccee
kk››llaannllaarrddaann kk››ll..”” 10

Böylesi yüce bir ibâdeti kurum-
lar›nda engelleyenler ve onu irtica
olarak niteleyip temel haklar ve
özgürlükleri çi¤neme nedeni k›lan-
lar, Kur’ân ifadesiyle cezaland›r›la-
cak zalimlerin ta kendileridir.11

Ana kulluk görevimiz ve erde-
mimiz olan namaza ça¤r›m›z›, öne-
mini vurgulayan Peygamberimizin
bir buyru¤uyla pekifltirelim:

“Parça parça edilsen ve yak›lsan
bile (putlar›, flah›slar›, ilkeleri, ku-
rumlar›, rejimleri…) Allah’a ortak
koflma. Farz k›l›nan namazlar› asla
b›rakma. ‹çki de içme. ‹çki bütün
kötülüklerin anahtar›d›r.”12

1-Zariyat 56,Nahl 36
2-Nisa 103
3-‹brahim 37,Taha 14,Meryem 31
4-Tevbe 11
5-Enfal 3-4, Mü’minun 1-11
6-Nisa 142,Maun 4-5

7-Meryem 59-60

8-Taha 132

9-Bakra 153,

10- ‹brahim 40

11-Bakara 114

12-‹.Mace Hn. 4034

Yaflayan ‹slam
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ir röportaj için bulufltuk Sebahat--

tin hocayla, Fatih’te. Erzurum
do¤umlu hocam›z geçen y›ldan

bu yana “Namaz Gönüllüleri Platfor--

mu”nun Avrupa temsilcili¤inin yan›s›ra
20 y›l› aflk›n bir süredir yapt›¤› federas--

yon yöneticili¤i ile Avrupa’daki Türk ve
di¤er Müslüman topluluklar›na –kendi
tabiriyle- ‘faydal› olmak’ için cehd (gay--
ret) ediyor. 

Sebahattin Hoca 2006’dan itiba--
ren daha önce Almanya merkezli yü--
rüttü¤ü faaliyetlerine bir de ‘Namaz
Gönüllü’lü¤ünü eklemifl. Bu andan iti--
baren çeflitli konferanslar, seminer fa--
aliyetleri ve kitap tercümeleri yoluyla
namaz›n Müslüman hayat›ndaki öne--
mini anlatm›fl ve bu konudaki duyarl›--
¤› yükseltmek için azimle çal›flmalara
bafllam›fl. Türkiye’deki platformdan
hem gönüllü hocalar›n do¤rudan hem
de yaz›l› ve bas›l› metinlerinden hayli
faydaland›klar›n› ve önümüzdeki dö--

nemde bu s›k› diyalo¤un art›r›laca¤›
haberlerini al›yoruz hocam›zdan. So--

ranlara elbette Türkiye’deki platformu
taklit edece¤imiz, onlardan edinece¤i--

miz ve onlara katabilece¤imiz çok fleyi--

miz olacak cevab›n› veriyormufl Seba--

hattin Uçar Hoca.
Namaz›n en temel vazifelerden bi--

ri olarak, Müslüman topluluklar› cami
merkezinde bir araya getirici ve topar--

lay›c› vasf›ndan söz ediyor bize, Hol--

landa’da bugün pek çok minareli ca--

miyi büyük flehirlerin siluetinde farke--

debilece¤imiz müjdesini verirken.
Farkl› bir hareket noktas› var hocam›--

z›n, diyor ki: Hz. Nuh, ‹brahim, Musa

ve ‹sa (a.s.) tamam› bir di¤erinin takip--

çisi ve tasdikcisi nebiler olmas›ndan ve

asla birbirlerini tenkide ve tekzibe düfl--

meyen ortak mesajlar› tafl›malar›ndan

yola ç›karak bütün cemaatler, ‹slami

gruplar ve tek tek Müslümanlar› “na--

maz gönüllülü¤ü” etraf›nda kenetle--

diklerinden ve hemen herkesin namaz

söz konusu oldu¤unda kay›ts›z flarts›z

destek verdi¤inden bahsediyor. Yani

namaz bir tevhid eylemidir, diyor ade--

ta. Zira Müslümanlar› ay›r›m gözet--

meksizin bir gaye etraf›nda kenetleyen

az say›da fleyden biridir, diye ekliyor

Sebahattin Hoca.
Hocaya göre bir insan›n namaz k›l--

mamas› için dört önemli sebep olabilir:
“‹lki, insan inanm›yordur ve bu sebep--

le namaz k›lm›yordur ki bizim ilk elde
ilgimiz bu alanda de¤ildir, oras› ayr› bir
aland›r; ikinci olarak, bir insan gaflet
uykusundad›r; üçünü grupta yer alan
insanlar ise tembeldir o yüzden k›lm›--
yordur; son olaraksa öneminin yeterin--
ce fark›nda de¤il ve bilinçli de¤ildir. Bi--
zim vazifemiz ise gafletten uyand›r--
mak, cehalete karfl› bilgilendirmek ve
harekete geçirmektir.”

Kapan›fl› flu flekilde yap›yoruz:
“‹nand›m diyen her insan, inanc›n›n
gereklerini yerinde getirmelidir. Bu
ba¤lamda namaz da en büyük gerek--
lerdendir. Sadece inand›m demekle
yetinemeyiz.” Bu konudaki iman-amel
bütünlü¤ünü flu örnekle anlat›yor Se--

bahattin hoca: “Araba dendi¤inde ak--

l›m›za üç fley gelir: araban›n kaportas›,
motoru ve yak›t›d›r. Biri olmazsa di¤er--

leri ifle yaramaz. Yapaca¤›m›z faaliyet--

ler araban›n kendisi (kaportas›), yapa--

ca¤›m›z faaliyetlerdeki niyetlerimiz
motorudur, son olarak bu faaliyetleri
yaparken duydu¤umuz ihlas da arac›--

m›z›n yak›t›d›r.” Umran dergisinin ve
okulunun çal›flmalar›ndan da sitayiflle
söz ederken, pek çok farkl› pencere--

den ayn› anda bakabilme ve hadiseleri
vukufiyetle tahlil kabiliyetimizi öne ç›--

kar›yor ve bizleri taltif ediyor, sa¤ol--

sun. Biz de kendisine Cenâb › Hak’tan
uzun ve hay›rl› ömürler, bereketli
cehdler ve muvaffakiyetler diliyoruz.
Allah kendisinden raz› olsun.

SEBAHATT‹N UÇAR:
“Namaz Coflkusunu Avrupa’ya Tafl›yaca¤›z”

Tevfik EM‹N



11/12 Ocak 2008 tarihlerinde Na-
maz Gönüllüleri Platformu AAmmaassyyaa, SSuu-
lluuoovvaa ve MMeerrzziiffoonn’da ‹‹lliimm YYaayymmaa CCeemmii-
yyeettii flubelerinin ev sahipli¤iyle panel tar-
z›ndaki seri programlar›na devam etti.

Türkiye’de ve yurt d›fl›nda baz›
merkezlerde iki y›la yak›nd›r ““NNaammaazzllaa
DDiirriilliiflfl”” programlar›n› sürdüren Namaz
Gönüllüleri Platformu, namaz sevdas›-
n› herkese yayg›nlaflt›r›lan bir bilinçle
aktarmaya devam ediyor.

11/12 Ocak tarihlerinde çok so¤uk
hava flartlar›na ra¤men AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz,
DDuurrssuunn AAllii TTaaflflçç›› ve RRaammaazzaann TTaammeerr BBüü-
yyüükkkküüppççüü taraf›ndan seri halde nama-
z›n anlat›ld›¤› konuflmalar düzenlendi.

‹lki Anadolu’nun flirin ilçesi SSuulluuoo-
vvaa’da yap›lan Namazla Dirilifl konfe-
rans›na ilgi büyüktü. fiiddetli so¤u¤a
ra¤men pragrama yo¤un kat›l›m, hal-
k›n namaz coflkusunu yans›tt›.

Cumartesi günü ö¤le namaz›ndan
sonra AAmmaassyyaa’da yap›lan panele ilgi
artarak devam etti. Ayn› günün akfla-
m› MMeerrzziiffoonn’daki Namazla Dirilifl pa-
neline Amasya’dan bir grubun mini-
büs tutarak gelmesi, kat›l›m›n oldukça
fazla olmas› ve bir bölümünün ayakta
kalmas›, namaz coflkusunun adeta bir
ilgi ve duygu seline dönüfltü¤ünün
göstergesi idi.

Umran sahibi ve editörü AAbbdduullllaahh
YY››lldd››zz hocan›n, namaz› bir ““tteevvhhiidd eeyy-
lleemmii”” olarak yorumlay›p sundu¤u de-
rinlikli konuflmas› dikatle dinlenirken;
Vakit gazetesi yazar› edebiyatç› DDuurr-
ssuunn AAllii TTaaflflçç››’n›n namaz ile aflk aras›n-
daki s›k› ba¤› ortaya koyan duygusal
hitab› salondakileri etkiledi. fieytan ve

ona karfl› mücadele ba¤lam›nda na-
maz konusu üzerinde duran ilahiyatç›
RRaammaazzaann TTaammeerr BBüüyyüükkkküüppççüü ise, fley-
tan›n baca¤›n›n ancak günde befl vakit
huflu içinde k›laca¤›m›z namazla k›r›la-
ca¤›n› anlatt›. Özellikle genç jeneras-
yona hitap eden Ramazan Hoca’n›n,
anti virüs program› olarak nitelendirdi-
¤i Kur’an-› Kerim’in mealini hiç olmaz-
sa bir kere okumalar› ve namaz k›lma-
yanlar›n namaza bafllamalar› konusun-
da tüm dinleyicilerden söz almas›, ade-
ta program›n has›las› gibi oldu.

Namaz›n Allah’›n rahmetine ve
nusretine vesile oldu¤unu ve olaca¤›n›
her yerde hat›rlatan Namaz Gönüllüle-
ri Platformu temsilcileri; Amasya’da da
namaz›n müminleri bir araya toplaya-
rak vahdetimize, her türlü kötülükten
al›koyarak diriliflimize ve gerçek kurtu-
luflumuza vesile olaca¤›n› bir kez daha

ifade ettiler. 
Eksi 15 dereceyi bulan so¤uk k›fl

flartlar›nda yap›lan bu faaliyetler halk›n
namaza olan sevgisini göstermesi aç›-
s›ndan anlaml› idi. Namazla Dirilifl kon-
feranslar›, so¤uk-s›cak demeden yolu-
na devam edece¤ini bir kez daha gös-
terirken; ‘buz gibi’ bir havada salonlar›
a¤z›na kadar doldurup s›cac›k yürekle-
riyle ortam› ›s›tan ve sonuna kadar ko-
nuflmalar› dikkatle dunlayan namaz
afl›klar›, gelecek ad›na umut verdiler.

Özellikle halk›n bu tür konferansla-
r›n artarak devam etmesini istemeleri
ve “yaza do¤ru sizleri tekrar bekliyo-
ruz” demeleri, Namaz Platformu tem-
silcileri olan hocalar taraf›ndan olumlu
bir geliflme olarak nitelendirildi. NNaammaazz
GGöönnüüllllüülleerriinin, uzun soluklu seferlerin-
de daha katedecekleri çok mesafeler
ve yolculuklar oldu¤u anlafl›l›yordu.
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M
uharrem ay›n›n taziyeleri-
ne kar›flt› yazar ve e¤itimci
EEkkrreemm SSaa¤¤››rroo¤¤lluu. Allah içi-

niz ve O’na dönücülerden flüphe-
siz…

En son Kurban Bayram›’nda
kendisini ziyarete gitmifltik. Aman-
s›z hastal›¤›n epey ›zd›rap verdi¤i
demlerde olmas›na karfl›n oldukça
metanetliydi, hasta yata¤›ndan da-
vudi sesiyle konuflurken “HHooccaamm
MMaaflflaallllaahh sseessiinniizz hheepp bbööyyllee ggüüzzeell”
deyip küçük ve k›sa bir anl›¤›na da
olsa gülümsemesine vesile olmufl-
tum. Me¤erse vasiyetmifl son konufl-
mam›z. Bas›m aflamas›nda olan son
kitab› hakk›nda baz› direktifleri ol-
du, kapak yaz›s›n› teslim etti, bu hal
üzere de bir iki gün içinde son nefe-
sini verdi. Yay›nevinde bas›m› bek-
leyen eserinin asistanl›¤›n› yapacak
olmak hem onur hem borçtur bana.
Son an›na kadar ilim kap›s›n›n çal›fl-
kan taliplerinden ve muallimlerin-
dendi. Mekan› cennet olsun. 

Onun Temmuz ay›nda yay›n-
lanm›fl son eseri “‹lk Sivil Direniflçi:
Hasan-› Basri” adl› eserine bak›yo-
rum: “BBeeddiirr HHaarrbbii’’nnee kkaatt››llaannllaarrddaann
yyeettmmiiflfl kkiiflfliiyyii ggöörrddüümm.. SSiizziinn bboolllluu¤¤aa
sseevviinnddii¤¤iinniizz ggiibbii,, oonnllaarr ddaarrll››¤¤aa ssee-
vviinniirrlleerrddii.. SSiizz oonnllaarr›› ggöörrsseeyyddiinniizz,,
‘‘bbuunnllaarr ddeelliiddiirr!!’’ ddeerrddiinniizz.. OOnnllaarr ddaa
ssiizzlleerriinn hhaayy››rrll›› oollaannllaarr››nn››zz›› ggöörrsseelleerr;;
‘‘bbuunnllaarr››nn nnaassiipplleerrii yyookk!!’’ ddeerrlleerrddii..

KKööttüü oollaannllaarr››nn››zz›› ggöörrsseelleerr;; ‘‘hheerrhhaall-
ddee bbuunnllaarr,, HHeessaapp GGüünnüü’’nnee iinnaannmmaa-
mm››flflllaarr!!’’ ddeerrlleerrddii.. OOnnllaarraa hheellaalliinnddeenn
mmaall vveerriillddii¤¤ii vvaakkiitt;; ‘‘kkaallbbiimmii bboozzmmaa-
ss››nnddaann kkoorrkkaarr››mm!!’’ ddeerr vvee oo mmaall›› aall-
mmaazzllaarrdd››” diye bahsetmifl.

Bu tüyler ürpertici tesbiti yapan
kifli HHaassaann BBaassrrii hazretleridir. Ço-
cuklu¤u Efendimiz’in (s) mübarek
efli ÜÜmmmmüü SSeelleemmee’nin (ra) kuca¤›n-
da geçen, Sahabelere Tabi olmufl-
lar›n ilklerindendir Hasan Basri. Ço-
cuklu¤unda Hz.Osman’›n imameti-
ne tan›kl›k etmifl, Hz.Ali Emirel Mü-
minin oldu¤unda ise 14 yafl›nday-
m›fl. Cemel ve S›ffin savafllar› vuku-
buldu¤unda Basra’da ikamet et-
mekteymifl. TToopplluummssaall bboozzuullmmaa-

nn››nn,, flfluurraa ssiisstteemmiinnddeenn ssaallttaannaattaa ggee-
ççiiflfl ggüünnlleerriinniinn,, aaddaamm kkaayy››rrmmaann››nn vvee
lliiyyaakkaattssiizz kkiiflfliilleerriinn iiddaarreeyyee ggeellmmeessii-
nniinn kkeeddeerrllii ttaann››kkll››¤¤››nn›› yyaappaarrkkeenn,, iinn-
ssaannllaarr›› yyeenniiddeenn ddiinniinn ssaahhiihh ççaa¤¤rr››ss››-
nnaa ddaavveett eettmmiiflfl bbiirr cceessuurr kkiiflflii..

Hasan-› Basri hazretlerini hep
iflitmiflizdir ama daha çok takvas› ve
tasavvufi terbiye nasihatlari çerçe-
vesini aflmayan masals› portreler
fleklinde sunulmufltur bize. Ekrem
Hoca ise eserinde; oonnuunn ssaalltt vvee ss››-
nn››rrll›› mmaannaaddaa bbiirr ggöönnüüll aaddaamm›› oollmmaa-
dd››¤¤›› aayynn›› zzaammaannddaa oolldduukkççaa ddiinnaammiikk
bbiirr ssiiyyaassii aannllaayy››flfl››nn››nn oolldduu¤¤uunnuu,, ffeell-
sseeffii mmaannaaddaa BBaassrraa EEkkoollüü flfleekklliinnddee
öözzeettlleeyyeebbiilleeccee¤¤iimmiizz ddeevvrriinnii eettkkiillee-
mmiiflfl bbiirr ddüüflflüünnüürr oolldduu¤¤uunnuu ddaa kkooyyuu-
yyoorr oorrttaayyaa.. Bu flekliyle tarihi kifliler-
le bugünkü gençlik aras›nda güncel
bir ba¤ da kuruluyor tekrardan. 

SSaannkkii bbuuggüünnkküü bbiizzii aannllaatt››yyoorr
HHaassaann-›› BBaassrrii. Evet, mali imkanlar
genifllemifl, devlet büyümüfl, fütü-
hatlar gerçekleflmifl ama buna mu-
kabil dünyevileflme, zevk ve ma-
kam düflkünlü¤ü, toplumsal yozlafl-
ma k›sa zamanda had safhaya ulafl-
m›flt›r. SSaa¤¤››rroo¤¤lluu’nun tesbitine gö-
re o; Ebuzer-i Giffari’nin sivil itaat-
sizlik fleklindeki bireysel-elefltirel
yolunu sistematik hale tafl›yan bir
ilktir: ‘OO,, vvaaaazz vvee nnaassiihhaattlleerriinnddee;;
öözzeelllliikkllee mmaaddddiiyyaattaa ffaazzllaa bbaa¤¤llaann-
mm››flfl oollaann,, AAllllaahh’’›› uunnuuttuurrccaass››nnaa ttaa-
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mmaahhllaarr›› ddoollaayy››ss››yyllaa mmaall vvee mmüüll-
kkee ddaallmm››flfl kkiimmsseelleerrii hh››rrss››nn vvee ttaa-
mmaahh››nn mmaahhvveettmmeessiinnddeenn kkuurrttaarr-
mmaayyaa ççaall››flfl››yyoorrdduu.. BBuu flfluuuurruu ddaahhaa
öönnccee tteemmssiill eeddeenn,, EEbbuuzzeerr--ii GGiiff-
ffaarrii iiddii.. BBuu mmeeyyaannddaa HHaassaann--ii
bbaassrrii,, EEbbuu ZZeerr’’iinn ddaavveettiinnii iiflfliittttii vvee
oo mmuuttttaakkii aaddaamm››nn hhaammaasseettiinnii vvee
kkaahhrraammaannll››¤¤››nn›› kkeennddiissiinnee öörrnneekk
eeddiinnddii..””

Zalim siyasi iktidarlara zul-
münden vazgeçmesini tebli¤ et-
mek elbette yürek ister. Hatta
ço¤u kez bu ifl, küffara k›l›nç
çekmekten de zordur. Zira; gö-
rünüflte ‹slami ilkelerin hakim ol-
du¤u, Müslümanlar›n diaspora-
da de¤il ama bizzat anayurtla-
r›nda oldu¤u gibi gerekçelerle
herkes rehavet içindedir ama
yozlaflma ve mala makama tap-
ma eylemi, toplumun hemen her
kademesine sirayet etmifltir. ‹flte
bu ahlaki çöküflle mücadele et-
mek hem yürek hem sab›r ister.

SSaa¤¤››rroo¤¤lluu’’nnuunn bbiiyyooggrraaffiissiinnii
ççiizzddii¤¤ii HHaassaann--›› BBaassrrii,, iiççee kkaappaann-
mmaacc››,, kkaaddeerrccii,, ççiilleeccii bbiirr mmuuttaassaavv-
vv››ff ddee¤¤iillddiirr. Elbette Hz.Ali üzerin-
den tasavvuf ekollerinin ba¤l› ol-
du¤u bir ilim deryas›d›r ama ayn›
zamanda üniversite anlay›fl›yla
yetifltirdi¤i talebeleri ve siyasi
bask›lara asla taviz vermeyen yi-
¤it durufluyla da hayat›n içinde-
dir. Onurlu bir müslümand›r o.

Hasan-› Basri, Emevi halifele-
rini ve onlar›n valilerini adil ol-
maya davet etmifltir. Özellikle
Muaviye’yi devlet reisli¤ini flura
usulünden ç›kart›p saltanata dö-
nüfltürdü¤ü için elefltirir. Zalim
Haccac ve Yezid’e karfl› muhale-
fetini hiç çekinmeden dillendi-
rir, Harun Reflit’in valilik teklifini
kabul etmez. Maaflla çal›flmaz,
hediye kabul etmez. Çevresin-
dekilere s›k s›k Rad suresinin 11.
ayetini hat›rlat›r: “Bir toplum
kendinde bulunan fleyi de¤ifltir-
medikçe Allah onlar›n halini de-

¤ifltirmez, Allah bir kavmin kö-

tülü¤ünü diledi¤i zaman da,

bundan dönüfl olmad›¤› gibi,

O’ndan baflka söz sahibi de yok-

tur.” Siyaseti ve toplum düzeni-

ni kiflisel e¤itim ve nefsi muha-

sebe üzerinden tekrar kurar,

devleti insan nüvesi üzerinden

anlat›r…

Kitab› genç kardefllerime ha-

raretle tavsiye ederken, sadece

tarihi bir makale okumayacakla-

r›n›, tarihten bugüne ve yaflad›-

¤›m›z flu ana capcanl› bir çizgi

de çekeceklerini düflünüyorum. 

HHaayyaatt››,, iillmmii ggaayyrreettii,, ttaakkvvaass››

vvee mmüütteevvaazziillii¤¤ii iillee ttüümm iiddeeaalliisstt-

lleerree öörrnneekk oollaaccaakk bbiirr kkaalleemmddii

EEkkrreemm SSaa¤¤››rroo¤¤lluu…… Yetifltirdi¤i

ve çevresinde derslerini takip

eden pek çok akademisyen, ta-

lebe ve yazar kadrosuyla tam

anlam›yla bir mmeekktteepp kkiiflfliiyyddii…

ÇÇaa¤¤ddaaflfl DDüünnyyaa vvee ‹‹ssllaamm,, BBiillggiiddeenn

TTeevvhhiiddee YYüükksseelliiflfl,, KKuurr’’aannddaa ‹‹nn-

ssaann vvee TToopplluumm,, ZZaammaann BBiilliinnccii,,

NNeecciipp FFaazz››ll fifiiiiirrlleerriinnddee ÖÖllüümm SSeenn-

ffoonniissii gibi eserlerinin yan› s›ra,

HHzz..EEbbuubbeekkiirr,, HHzz..ÖÖmmeerr,, HHzz..AAllii,,

‹‹mmaamm--›› AAzzaamm,, ‹‹mmaamm--›› RRaabbbbaannii

gibi biyografik felsefi metinlere

de imza atm›flt›r. 

Hocam› eflime etti¤i vasiyete

uygun olarak Eyyup Sultan’dan

yolculad›k. F›sk›yeler, güvercin-

ler ve gö¤ü ile Medine’yi an›m-

satan güzel bir Eyyup Sultan gü-

nüydü. Abdullah Y›ld›z, Mustafa

‹slamo¤lu, Ali Eren, Ahmet Tafl-

getiren, Hüda Kaya ve yüzlerce

talebesi eflli¤inde Amin’lerle

u¤urlad›k kendisini… Mustafa

‹slamo¤lu Beyefendiye vefat›n-

dan sonra aç›lmak üzere hepi-

mize ibret olacak bir mektup b›-

rakm›fl. Allah kendisinden raz›

olsun, son nefesine kadar ayr›l-

mad›¤› sevgili kalemi kendisine

hay›rlarla flahitlik etsin… 

Eyüp’te Bir Dostu
Hakk’a Yollad›k 

Abdullah Y›ld›z

‹
lahiyatç› ve yazar EEkkrreemm SSaa¤¤››rroo¤¤lluu
hoca da 12 Ocak Cumartesi günü
hakka yürüdü.
Haberi duydu¤umuzda”‹‹nnnnââ lliillllââhhii

vvee iinnnnââ iilleeyyhhii rrââccii‘‘ûûnn: Biz Allah’a aitiz ve
yine O’na dönece¤iz.” dedik kalpten.

Ekrem Hoca’y› ertesi gün Eyüp Sul-
tan’da k›l›nan ikindi namaz›n› müteakip
Eyüp mezarl›¤›nda topra¤a verdik.

Onu üç kelime ile tarif etsem; ““ttee-
vvaazzuu,, iihhllaass vvee ggaayyrreett”” derim. Kendisini
““ZZaammaann BBiilliinnccii”” kitab›n› haz›rlarken ta-
n›m›fl ve sevmifltim. Kitab›na fakirin gö-
rüfllerini de almak lûtfunda bulunmufltu. 

1993’ten itibaren yaz›lar›na UUmm-
rraann’da yer vermifl; okuyucular›n istifadesi-
ne sunmufltuk. ““KKuurr’’âânn’’ddaa ‹‹nnssaann vvee TToopp-
lluumm”” kitab›n›n P›nar’da bas›lmas›na vesi-
le olmufltuk. Onbefl civar›nda kitap kale-
me ald›. Bunlar›n yar›s› biyografi türünde
ve hepsi de gerçekten çok önemlidir. 

Eyüp Camii’nde cenazeye kat›lan
dostlarla birlikte, bir ggüüzzeell iinnssaann›n gü-
zelliklerine flahitlik ettik. 

Allah gani gani rahmet eylesin Ekrem
hocam›za. Mekan› Cennet-i Adn olsun. 



1936
Lapseki-Subafl›
köyü do¤umlu
olan Hac› Haf›z

Mehmet Öztürk a¤abey de Dâr-›
Beka’ya göçtü. Güçlü h›fz›, mevlit-
hanl›¤› ve çok güzel Kur’ân tilaveti
ile tan›nan Mehmet A¤abey, uzun
süre saatçilik de yapt›¤› için “Saat-
çi Mehmet Abi” diye de bilinir. 

Haf›z Saatç› Mehmet Öztürk,
Diyanet Teflkilat› ‹stanbul Müftü-
¤ünde din görevlisi olarak müezzin
kadrosuyla çal›flmaya bafllam›fl; ilk
hizmet yeri olan Ortaköy Ca-
mii’nden sonra, Arnavutköy Camii
ve Kuruçeflme Camii’nde hizmet
vermifl; son olarak Etiler camiinden
emekli olmufltu.

Mehmet A¤abey Mücadele Birli-
¤i / Yeniden Milli Mücadele hareke-
tinin temellerinin at›lmas›nda
önemli bir yere sahipti. 1963 y›l›n-
dan bafllayarak, hareketin ilk dö-
nemlerden itibaren samimiyet ve
ihlasla davaya hizmetini sürdüren,
fedakâr, gayretli bir büyü¤ümüzdü. 

Emekli olduktan sonra, 1992 y›-
l›nda memleketi olan Lapseki’ye
geri dönmüfltü ve hizmetlerini ora-
da sürdürmekteydi. Befl çocuk ba-
bas› olan Mehmet Öztürk A¤abey,
son ikamet etti¤i Edremit ilçesinde
16 Ocak 2008 de vefat etti ve 18
Ocak 2008’de Cuma namaz›n› mü-
teakip Lapseki’deki kabristan›na
defnedildi. Mehmet A¤abeye Ce-
nab-› Hak’tan rahmet, yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› diliyoruz. Mekan› Cen-
net olsun.

Mehmet Öztürk a¤abeyle uzun
süre birlikte olan AAllii RR››zzaa HHaalliilloo¤¤lluu,
onun ard›ndan flunlar› söyledi: 

“Hac› Haf›z Mehmet Öztürk
(Saatçi Mehmet A¤abey) dava ve
mesai arkadafl›md›. Arnavutköy Ca-
miinde 1968 y›l›nda tan›flt›¤›m bu
dava erinin dünyadaki kulluk göre-
vini hakk›yla yapt›¤›na inan›yorum.
Dünyam›z›n ve ülkemizin ideolojik
kavgalara sahne oldu¤u bir dö-
nemde milli ve manevi de¤erlere
sahip ç›kma düflüncesiyle bafllat›lan
önemli bir hareketin tohumlar› Ha-
c› Haf›z Mehmet Öztürk’ün görev
yapt›¤› caminin lojman›nda at›lm›fl-
t›r. Kendisi de o hareketin istiflare-
lerine hem fikri hem maddi olarak
katk›da bulunmufltur. Ayr›ca gözü
pek bir yap›da oldu¤undan fiili
müdahalelere de hiç çekinmeden
girmifltir. Mal›yla, can›yla, düflünce-
siyle mücadelenin hep ön saflar›n-
da yer alm›flt›r. Arnavutköy’de sa-

atçi dükkân› vard›. Onun için ken-
disi Saatçi Mehmet A¤abey olarak
bilinirdi. Arkadafllar›m›z›n tamire
muhtaç saatleri toplan›r, dükkâna
gider, bilabedel tamir olunduktan
sonra toplu halde Ca¤alo¤lu’na
gelirdi. Zaman zaman maddi ihti-
yaç hâs›l oldu¤unda, maafll› üç-
dört arkadafl olarak bir araya gelir,
maafl›m›z›n yar›s›n› dava için ay›r›r-
d›k. Mehmet Öztürk’ün sesi-sedas›
çok güzeldi. Gerek teflkilat›n, ge-
rekse arkadafllar›m›z›n ihtiyaç duy-
du¤u zamanlarda çeflitli vilayetler-
de Kur’ân ve mevlit okuma ifllerini
üstlenirdi. Bizler zaman›m›z›n ço-
¤unu Ca¤alo¤lu’nda geçirdi¤imiz-
den vazife aksamalar› olurdu. 1972
y›l›nda Mehmet Öztürk a¤abeyi
Etiler Camiine getirerek bu proble-
me çare bulmufltuk. O müezzin,
ben imam olarak 1984 y›l›na kadar
beraber görev yapt›k. Önceli¤imiz
ayn› oldu¤u için çok iyi anlafl›yor-
duk. Her fleyden önce dava arkada-
fl›yd›k. Eflinin rahats›zl›¤› vard›, fa-
kat çok iyi bir aile reisiydi. Misafir-
perverdi, cömertti, insan sevgisiyle
doluydu. Yeniden Milli Mücadele
Dergisi kurulurken hepimiz katk›-
da bulunmaya çal›flm›flt›k. Mehmet
Öztürk Befliktafl’ta bir yak›n›yla or-
tak oldu¤u dairesinin hissesini or-
ta¤›na sat›p paray› teflkilata ver-
miflti. 1984’te emekli oldu, 6-7 sene
kadar ‹stanbul’da ikamet etmeye
devam etti. Sonra Lapseki’ye göç
etti. Allah rahmet eylesin.”

Yaflayan ‹slam

HACI HAFIZ “SAATÇ‹” 
MEHMET A⁄ABEY DE GÖÇTÜ

Sadettin GÜNDÜZ
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Ç
ocuk Edebiyat›na Elefltirel Bir
Bak›fl kliflelerle mücadele yo-
lunda önemli bir ad›m. Aristo-

teles “Bir fleyi bilmek o fleyin sebebini
bilmektir” diyor. Bu noktadan bafllaya-
l›m konuflmam›za. Çocuk edebiyat›na
elefltirel bak›fl nereden kaynakland›?

Bilgi ac›t›r. Bir fleyi bilmek sorumlu-
luk yükler insana. Sorumlulu¤u yük-
lenmek içinse tan›mak ve anlamak da
gereklidir. Ar›nmak da yetmez. Do¤ru
bilgiye dayal› do¤ru sorular› sorabil-
mek cesaretini göstermedikçe do¤ru
eyleme yönelemeyiz. Otuz y›l›n gözlem
ve deneyimiyle çocuk edebiyat› pan-
doras›n› açmaya çal›flt›m. Çocuk ede-
biyat›n›n çok katmanl›, çok yönlü bir
aç›l›mla yorumunu yapmak istedim.
Kitab›n bafll›¤›nda elefltiri sözcü¤üne
yer vermifl olmama karfl›n, kendimi ço-
cuk edebiyat› elefltirmeni olarak gör-
müyorum. Çocuk edebiyat›na farkl›
aç›lardan bakmak ve yorumunu yap-
mak elefltiriden daha kuflat›c› bir yakla-
fl›m› da içeriyor çünkü. Türkiye’de ço-
cuk edebiyat› ortam›n› bu aç›dan de-
¤erlendiren çok az say›da araflt›rma
yap›ld›. Bunun nedeniyse, çocuk ede-
biyat› entelektüelinin hâlâ bir elin par-
maklar› say›s›n› aflamam›fl olmas›d›r.
Bendeniz dahil, çocuk edebiyat› elefl-
tirmenli¤ini hak edecek tek bir isim de
yok ülkemizde. Çocuk Edebiyat›na
Elefltirel Bir Bak›fl kitab›, açt›¤›m pan-
doran›n içini doldurma çabas›yla do¤-
du. ‹lk ve büyük pandaroda çocuk ve
çocuklu¤u yorumlad›m. Açt›¤›m ikinci
pandorayla edebiyat-çocuk edebiyat›

tart›flmas›n› yans›tt›m. Öteden beri, bir
geçifl dönemi edebiyat› biçiminde an-
lad›¤›m çocuk edebiyat›na içten bak›fl›
denedim. Üçüncü pandora, çocuk
edebiyat›ndan yararlanma konusuna
ait. Ana dili ve edebiyat ö¤retiminin
merkez üssü olmas› gereken çocuk
edebiyat›ndan yararlanma yöntemleri-
ne de¤indim bu bölümde. Dördüncü
pandora, i¤neli f›ç› gibi; çünkü elefltiri
boyutuna de¤iniyor. Türkiye niçin ço-
cuk edebiyat› elefltirisinde bu kadar c›-
l›z? Sorusunun cevab›na daha da yak-
laflt›¤›m› söyleyebilirim. Pandoran›n
beflincisi okuma al›flkanl›¤›, alt›nc›s›ysa
medya için aç›ld›.Çocuk edebiyat› pan-
doras›n› hiç yan›mdan uzaklaflt›rma-
d›m. Ve pandoralar›n hiçbirini de  ka-
pamad›m. Nedeni de flu: Çocuk edebi-
yat› kültürü henüz bir sisteme kavufl-
mad› ülkemizde. Buna katk› amac›yla,
sekiz kozal›k bir model önerdim. Mo-
del olufluncaya kadar çocuk edebiyat›
pandoralar› aç›k kals›n istedim. Yüzlefl-
mek isteyenleri cesaretlendirmek de
diyebilirsiniz buna.

Fuzulî’nin “Dert çok hem-dert
yok” m›sras›n› hat›rlatacak yarg›lar var
kitab›n›zda. Çocuk edebiyat›n›n dertle-
ri deyince neler  söylenebilir?

Çocuk konusunu ciddiye almak is-
teyenler için çözülecek sarmal çok faz-
la. Çocuk edebiyat›n›n kendi özelinde
kök sorunlar› hiç de az de¤il. Ülke öl-
çekli model olmad›¤› için sistemde ku-
rulamad›. Önerdi¤im model çerçeve-
sinde konuflmay› sürdürebilirsek, sizin
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MUSTAFA RRUH‹ fifi‹R‹N:
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ÇÇooccuukk EEddeebbiiyyaatt›› iillee ÇÇöözzüüllüürr””

Konuflan: Mustafa ALDI

M ustafa Ruhi fiirin;1970’li y›lla-
r›n sonlar›ndan bu yana çocuk

kültürü, çocuklar›n medeni, sosyal,
kültürel ve ekonomik haklar›, çocuk
ihmali ve istismar›, güç koflullardaki
çocuklar, çocuk ve iletiflim araçlar›,
çocuk edebiyat› merkezli dergi ve
gazetelerde yaz›lar yazd›, kitaplar ya-
y›nlad›.Türkiye’de 1987'den bafllaya-
rak üç y›l üst üste Çocuk Edebiyat›
Y›ll›€› yay›mlayarak  bir yandan bu
edebiyat  ve yay›nc›l›k birikimini
derli toplu olarak gerçeklefltirmifl,
öte yandan bu alan›n teorik olarak
inflas›n› sa€layacak yaz›lar yazm›fl,
söylefliler gerçeklefltirmifl ve dene-
meler kaleme alm›flt›r. Mustafa Ruhi
fiirin’le yeni yay›mlanan Çocuk Ede-
biyat›na Elefltirel Bir Bak›fl ve Ço-
cuk Edebiyat› Kültürü ba€lam›nda
çocuk edebiyat› odakl›  sorunlar›,
çocuklu€un dününü, bugününü ve
de€iflen çocukluk ile de€iflen çocuk
edebiyat›n› konufltuk. Bunu yapar-
ken yar›na dair bilinç ›fl›klar› yakma-
y› da gözden ›rak tutmad›k.



dert dedi¤iniz benim sarmal vurgusu
yapt›¤› model flu kozalardan olufluyor:
Çocuk edebiyat ö¤retimi kozas›, bir.
Aile odakl› çocuk edebiyat› kozas›, iki.
Örgün e¤itimde çocuk edebiyat› koza-
s›, üç.  Medya ve çocuk edebiyat› kül-
türü kozas›, dört. Çocuk kitab› yazarl›-
¤› ve çizerli¤i kozas›, befl.Çocuk edebi-
yat›  yay›nc›l›¤› kozas›, alt›. Çocuk ede-
biyat› elefltirisi kozas›, yedi. Çocuk
edebiyat›n›n inceleme ve araflt›rma ko-
zas› sekiz. Y›llard›r yazd›klar›m›n özünü
veriyorum bu kitapta: Çocuk edebiyat›
ortam›m›z hâlâ çok zay›f, ç›ta hâlâ çok
düflük. Bu yüzden her bafll›k bafll› bafl›-
na sorunlar içeriyor. En önemli neden-
se, çocuk edebiyat›n›n modern bir
edebiyat olarak kavranamam›fl olmas›.

Çocukluk tarihini üç evreye ay›r›-
yorsunuz: geleneksel (kadim) çocuk-
luk, modern çocukluk ve post modern
çocukluk. Bu üç evrenin ortak ve farkl›
yönlerini nas›l boyutland›rmak gerekir?

Çocuklu¤un üç evresinde de ço-
cuklu¤u anlamam›z› kolaylaflt›ran de¤i-
flen çocukluk kavram›d›r. Geleneksel
çocukluk modernlik öncesi yaflanan ço-
cukluk olmas›na karfl›n, bugün de sü-
ren bir çocukluktur. Çocukluk tarihin-
den ö¤rendi¤imize göre, k›sa süren bir
yaflama evresinin adland›r›lmas›yd› ka-
dim çocukluk. Alt›-yedi yafl›ndan sonra
h›zla yetiflkinlerin dünyas›na giren bir
çocukluktu bu. Modern çocukluk yafl›
on sekize kadar uzam›fl olsa da, çocuk-
luk evresi k›salm›flt›r günümüzde. Bu-
nun temelinde medya ortam›nda ço-
cuk ve yetiflkin “de¤er ve üsluplar›n›n”
birbirine kar›flm›fl olmas› yatmaktad›r.
Çocuk ve yetiflkin görüfl aç›lar›n›n birle-
flip kaynaflmas› sonucu çocuklar yetifl-
kinli¤e, yetiflkinler çocuklu¤a yaklafl-
maktad›r art›k. Çocu¤un özne duru-
munu merkeze alan farkl›l›klara vurgu
yapan postmodern çocukluk ise, henüz
yayg›nl›k kazanan bir çocukluk katego-
risi say›lmaz. Burada hat›rda tutulmas›
gereken önemli konuysa, her üç ço-
cuklu¤un birbiriyle etkileflim içinde ol-
du¤udur. Geleneksel çocuklukta mo-
dern çocuklu¤un izlerini ve renklerini
görebilece¤imiz gibi, postmodern ço-

cuklu¤un da modern çocuklu¤un te-
mellerinden yükseldi¤ini fark etmemiz
zor de¤ildir. Dünyada yaflanan çocuk-
lu¤u birbirinden ay›ran as›l etmen ise
kültürdür. Kültür, çocu¤u ait oldu¤u
medeniyet anlay›fl›na göre biçimlendi-
ren en belirleyici kozad›r. Farkl› mede-
niyet dairelerindeki çocuklu¤un uzlaflt›-
r›lmas› çabalar›n› sürdüren ise, Bat› ço-
cuk modernleflmesidir. Bu ba¤lamda,
çocuk edebiyat› da Bat›’da do¤mufl bir
modernleflme projesidir. 

Çocukluk tarihi araflt›rmalar›n›n
matbaa temelli olarak sürdürülmesin-
den kaynaklanan çeliflkili yaklafl›mlar
söz konusu. Bu noktada ‹slâm uygarl›-
¤›nda çocuk kavram›n›n varl›¤›- yoklu-
¤u tart›flmalar› da yap›l›yor. Çocukluk
tarihine dair bu yaklafl›mlar› nas›l an-
lamland›rmak gerekir?

Gündem oluflturmufl çocuk ve ço-
cukluk üzerine teorilerin tamam› mo-
dern Bat› uygarl›¤›n›n ürünü. Çocuklu-
¤un tarihini modern çocukluk teorileri-
ne göre okuma anlay›fl› yayg›n durum-
da. Yaln›zca ‹slâm Medeniyeti de¤il, di-
¤er medeniyetlerin çocuk anlay›fllar› da
örtülüyor böylece. Bu yaklafl›m, Bat›
çocuk modernleflmesinin tek tiplefltirici

e¤iliminin ve egemen tutumunun so-
nucudur. Oysa, her medeniyet çevresi-
nin çocuk bilgisi, çocuk anlay›fl› ve ge-
lene¤i farkl›d›r. Antropolojik çal›flma
sonuçlar›ndan ö¤rendi¤imize göre, bir
çok çocuk gelene¤i günümüze kadar
ulaflamam›flt›r. Ölen çocu¤una sevgisi-
ni göstermek için evin alt›na mezar ya-
p›lm›yor art›k. ‹slâm medeniyeti çevre-
sinde çocuk Allah’›n emaneti kabul
edilir. Çocuk biriciktir. Bütün kadim ço-
cukluk yaflant›s›nda oldu¤u gibi, ço-
cukluk k›sa süren bir yaflam evresidir.
Ayn› medeniyet çevresinin co¤rafyala-
r›nda kültürel farkl›l›klar›n olmas› da
do¤ald›r. Çocuk kültürü, do¤umdan ilk
gençli¤e kadar farkl›klar gösterir. Buna
karfl›n, ‹slâm medeniyetinde bir çocuk-
ta bütün çocuklar› görme anlay›fl› var-
d›r. Burada küçük bir parantez açma-
m›z gerekir: ‹slâm medeniyeti henüz
çocuklukla ilgili kendi modernli¤ini
üretememifltir. Di¤er medeniyetler gibi,
Bat› çocuk modernleflmesinin kuflat-
mas› alt›ndad›r. Medeniyet merkezli
yeni bir çocuk okumas›na yönelmedik-
çe bu sürecin etkileri daha da artabilir. 

Sizin çeflitli yaz›lar›n›zda üstünde
durdu¤unuz bir kavram var. Medeni-
yet merkezli çocuk paradigmas›n›n in-
flas›n›n eretelenemez gereklili¤i. Bu
kavram ile neyi murad etti¤inizi biraz
açar m›s›n›z?

Medeniyet, insan›n varl›k karfl›s›n-
da bütüncül bak›fl aç›s›n›n, yaflama bi-
çimine, yeryüzündeki durufluna ait bir
zihniyet mimarisi. ‹nsan›n dünyay› an-
lamland›rabilmesi için bu bütünlü¤e
ulaflmas›n› sa¤layan felsefeye ulaflmas›
medeniyet bak›fl›yla mümkün olabilir.
‹ki yüzy›ld›r medeniyet insan› yetifltir-
me iddias›n› yitirmifl bir medeniyet çev-
resindeyiz. Bilge fiair Sezai Karakoç’un
vurgusuyla, medeniyetin e¤itim fikriyle
çocuk yetifltirme paradigmam›z› yeni-
den infla etmeden, medeniyet insan›n›
yetifltiremeyiz. ‹nsanl›¤›n esenli¤ine
katk› vermifl hiçbir birikimi d›flta b›rak-
madan, bu büyük çocuk ödevine yö-
nelmeliyiz. Do¤an her çocu¤un güzel
bir dünyaya gözlerini açmas› için, bü-
tün insanl›¤› bu çocuk ödevinin payda-
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fl› yapmad›kça sorumluluktan kurtula-
may›z. Çocuk edebiyat› da bu ödeve
dâhildir. Bu ödevi de, medeniyet mer-
kezli çocuk edebiyat› yaklafl›m› biçi-
minde kavramlaflt›rabiliriz.

Çocuklar için edebiyat› çocuk kül-
türü ile yetiflkin kültürü aras›nda bir
köprü olarak görme ve onu bir geçifl
edebiyat› olarak tan›mlama düflünce-
nizi biraz açar m›s›n›z?

Çocuklar için edebiyat›n yetiflkin
edebiyat›ndan temel fark›, çocuk ede-
biyat›n›n çocuk bak›fl›na göre yap›lma-
s›d›r. Bu yönüyle çocuk edebiyat› yetifl-
kin edebiyat›ndan farkl› bir yazarl›k bi-
çimini içeriyor. Ancak, hangi yafl gru-
buna yaz›l›rsa yaz›ls›n, çocuk edebiyat›,
edebiyat›n varofllunu sa¤layan ilkelere
yaslanmad›kça hiçbir zaman edebiyata
dâhil olmaz.Hiçbir zaman  çocuk ede-
biyat›n› edebiyat›n d›fl›nda  düflünme-
dim.Çocuk edebiyat› edebiyat evinin
içinde bir çocuk kozas›d›r. Çocu¤u ge-
lece¤e ve edebiyata haz›rlayan bir ede-
biyatt›r çocuk edebiyat›. Daha yal›n,
daha içtenlikli. Ölçüde, dilde, düflünce-
de ve tiplerde çocu¤a göre. Temel kay-
na¤› çocuk ve çocukluk olan. Bunun
yan›nda çocu¤un edebiyat, sanat ve
estetik ö¤renimi aç›s›ndan bir okuldur
çocuk edebiyat›. Edebiyat evinin küçük
odas›ndan koridora ve büyük salona
aç›lan bir köprü. Çocuk edebiyat›n› ge-
çifl dönemi edebiyat› biçiminde yorum-
lay›fl›m›n nedeni de bu.

Günümüz çocuk edebiyat›nda ge-
nel e¤ilimler nelerdir? Estetik tutum ve
anlay›fl›n belirgin bir çizgisi var m›?

Çocuk edebiyat› günümüzde re-
simli edebiyata dönüflmüfltür. Dolay-
s›yla, çocuk edebiyat›n›n yafl grubu da
küçülmüfltür. Çocuk edebiyat›ndaki
alan daralmas›n›n önemli iki nedeni
var bence: Yeni çocukluk h›zla yetiflkin
edebiyat›na yönelmektedir, bir. Çocuk
edebiyat›n›n amac› ve ifllevi resimli
edebiyat s›n›rlar› içinde daralmaktad›r,
iki. Bu konuda çocuk edebiyat›n› Hans
Heino Evers’le ayn› düzlemde de¤er-
lendiriyorum: Çocuk edebiyat› “‹lk
okuma ve okumay› ö¤renme edebiya-

t›na” dönüflmüfltür. Tür ve nicelik aç-
s›ndan çeflitlilik ve çok say›da çocuk ki-
tab› yay›mlan›yor dünyada. Son çeyrek
yüzy›lda bizde de nicelik art›fl› ol-
du.Ço¤unlu¤u çocuk edebiyat› yay›n-
c›l›¤›n›n d›fl›nda kalan bu kitaplar nite-
lik yönünden , kayg› verici boyutlarda-
d›r. Kaç›n›lmaz olarak çocuk edebiyat›
da giderek ticari bir enstrümana dö-
nüflmektedir. 

Elefltirmen yazar›n söylemine ba-
karak konuflur. Onunki yazara göre
ikinci bir aflamad›r. Yazar bir eser dola-
y›m›nda bir söylem oluflturmufl. Elefltir-
men de  bu söylem üstüne söylem
oluflturuyor. Çocuk edebiyat›nda elefl-
tiri nedir, çocuk edebiyat› elefltirisi ne-
dir, diye sordu¤umuzda özgül olarak
neler söylenebilir?

Çocuk edebiyat›nda elefltiri ba¤la-
m›nda k›saca flunlar söylenebilir: Yal-
n›zca yazar›n söylemini aç›¤a ç›kar-
makla s›n›rl› bir elefltiri yaklafl›m›n›n
do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum. Ço-
cuk edebiyat› elefltirisinde edebiyat ku-
ramlar›  ve elefltiri yöntemleri de geçer-
lidir. Aslolan elefltirmenin  çocuk ede-
biyat› ölçütleri ve kriterlerini esas alma-

s›d›r. Çocuk ve yetiflkin edebiyat› elefl-
tirisinin okuru yetiflkindir. Çocuk ede-
biyat› elefltirisi, edebiyat kuramlar› ve
edebiyat elefltirisi yan›nda çocu¤a ve
çocuklu¤a dair bütüncül bir yaklafl›m›
da içeren, e¤itim-bilim, edebiyat bilim,
çocuk bilim merkezli yetkin bir aland›r.
Çocuk edebiyat› elefltirisinde, elefltir-
menin odakland›¤› temel kavram ço-
cuk bak›fl› olmad›kça, eserin söylemini
do¤ru okuma olana¤› yoktur. Çocuk
edebiyat› elefltirisine gelince: Bizzat bu
edebiyata dönük bir elefltiri üzerinde
durulabilir. Merkezinde çocuk edebi-
yat› ve edebiyat tart›flmalar› olan bir
elefltiri boyutudur bu. Önceki yüzy›lda
çok s›k yap›lan tart›flmalar›n büyük
oranda h›z› kesildi denebilir. Üç küme-
den söz edebiliriz; çocuk edebiyat›n›
ba¤›ms›z bir tür kabul edenler. Çocuk
edebiyat›n› edebiyat›n içinde bir özel
tür biçiminde yorumlayanlar. Ve çocuk
edebiyat›n› reddedenler. Benim kü-
mem ikinci gruba daha yak›nd›r. 

Çocuk edebiyat› kültürünün yedinci
kozas› olarak elefltiriyi görüyorsunuz.
Çocuk edebiyat› alan›nda neden elefltir-
men yetifltirmiyor, hala bu alanda çocuk
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edebiyat› elefltirmeni s›fat› verebilece¤i-
miz bir flahsa neden sahip olamad›k?

Çocuk edebiyat›nda elefltiri yapa-
bilmek için, çocuk edebiyat›n›n amac›
ve ifllevi yan›nda, de¤erlendirme ölçüt-
lerinin ve edebiyat elefltirisi kuramlar›-
n›n da bilinmesi gerekir. Benim iddiam
hâlâ geçerli: Türkiye’de bu düzeyde ço-
cuk edebiyat› elefltirisi yapabilecek elefl-
tirmen yok henüz. Son y›llarda çocuk
edebiyat› ba¤lam›nda birkaç akademis-
yenin araflt›rmaya yönelmifl olmas› el-
bette önemli. Çocuk edebiyat› elefltirisi
için bu çabalar›n cesaretlendirici etki
yapmas›n› da umut ediyorum. Her za-

man söyledi¤im gibi, elefltirmenin ye-
tiflmesi çocuk edebiyat› entelektüelleri-
nin ortaya ç›kmas›na ba¤l›. Elefltiri ge-
lene¤inin bafllamam›fl olmas› çocuk
edebiyat› ortam›n›n ve çocuk edebiyat›
ç›tas›n›n düflük olmas›n›n iki temel ne-
deni oldu¤u da unutulmamal›. Çocuk
edebiyat› ortam›n›n kültürel düzeyi
yükseldikçe ve edebiyat de¤eri yüksek
eserler yaz›ld›kça elefltiri ortam›n› cesa-
retlendirece¤ini düflünüyorum.

Söz elefltiriden aç›lm›flken seksenli
y›llarda Çevren dergisinde eski Yugos-
lavya’da sadece çocuk edebiyat› kültü-
rü odakl› yirmiye yak›n derginin yay›m-
land›¤›n› okudu¤umu hat›rlad›m. Aca-
ba bizde elefltirinin yeflerememesinde
insan› elefltirel çabalara yönlendiren,
yeni düflünceler uyand›rmak konusun-
da heves yaratan kültürel dergicili¤in
yoksun olmas›n›n etkisi var m›d›r?

Çocuk edebiyat› kültürünün bir
model etraf›nda ve sistematik bir yap›-
ya kavufltu¤u ülkelerde elefltiri bu ya-
p›n›n temel tafllar›ndan birisidir. Çocuk
edebiyat› modern bir proje. Eski Yu-
goslavya, 2. Dünya Savafl›’n›n ard›n-
dan çocuk edebiyat›na özel gündemle
yaklaflmay› bilmifl bir ülke. Dil gruplar›-
n›n ana dillerini ö¤renmelerine olanak
tan›nmas› nedeniyle, S›rp, H›rvat, Ma-
kedon, Boflnak, Arnavut ve Türk yazar-
lar çocuk edebiyat›n› erken dönemde
kavrad›lar. Fahri Kaya’n›n 1990’l› y›llar-
da gündeme getirdi¤i bir de¤erlendir-
mesi var: Yugoslavya Türk çocuk ede-
biyat› Türkiye’deki çocuk edebiyat›n-
dan daha üstündür. Hasan Mercan,
Birlik ya da  Tan’da bu görüflü savunan
bir yaz› yazm›flt›. Ben de çocuk edebi-
yat›n› kavray›fl bak›m›ndan Yugoslav-
ya’daki Türk çocuk edebiyat›n›n bir
ad›m önde oldu¤unu düflünüyorum.
fiiirde ve k›sa öyküde bunu mukayese-
li biçimde ortaya koymak hiç de zor
de¤il. 1951’de Çocuk ve Yuva’da ya-
y›nlad›¤› fliirleri de Aç›l Susam Aç›l kita-
b›na alan Da¤larca’n›n çocuklar için
yazd›¤› bu ilk kitap 1967’de Üsküp’te
yay›nlanm›flt›. Yugoslavya’daki yenilik-
çi çocuk ortam›, baflta Da¤larca olmak
üzere, birçok flair ve yazar› etkiledi¤i

kanaatindeyim. Türkçe yay›nlanan
Kufl, Tomurcuk, Sevinç gibi, yaln›zca
çocuklar için edebiyat örneklerine yer
veren dergiler yan›nda, gazeteler ya-
n›nda Çevren ve Sesler’de çocuk ede-
biyat› elefltiri yaz›lar›n›n yer almas›
elefltiri ortam›n›n etkin olmas›n› sa¤la-
m›flt›. 1950–1990 y›llar›n›n Yugoslav-
ya’s›ndaki çocuk edebiyat› ortam› biz-
de hâlâ oluflmad›. Elefltiri ile çocuk
edebiyat› kültürü aras›ndaki iliflki, bu
yüzden çok önemli.

Bu notada çocuk dergici¤ine de¤i-
nelim istiyorum. Edebiyat dünyam›zda
süreli çocuk yay›nc›l›¤›n›n uzun soluklu
olamamas›n›n nedeni nedir sizce?

Bizde çocuk edebiyat dergicili¤inin
tarihi k›sa say›l›r. Çocuk dergicili¤inin
ilk ad›m› 1869’da yay›mlanan Mümey-
yiz’le at›l›r. 300’ün üzerinde çocuk der-
gisine karfl›l›k, çocuklar için edebiyat
dergilerinin say›s› iki elin parmak say›s›-
n› geçmez. En ünlü çocuk dergimiz,
Do¤an Kardefl edebiyata da yer vermifl
olmas›na karfl›n, a¤›rl›kl› olarak çocuk
kültürü dergisi biçiminde adland›raca-
¤›m›z bir dergidir. Çocuk edebiyat› kül-
türünü besleyen kozalardan biri olan
çocuk dergicili¤inin sürekli olmay›fl›n›n
birkaç nedeni flöyle s›ralanabilir: Ders
kitab›na ve okul baflar›s›na a¤›rl›k veren
örgün ö¤retim ve e¤itimin okuma al›fl-
kanl›¤› davran›fl›n› gelifltirmemesi
önemli ilk nedendir. Merkez medya te-
levizyonun, çocuk dergilerinin yerine
ikame edilmesi de önemli bir baflka ne-
den oldu¤u da bir gerçek.

Leo Tolstoy, 21 Mart 1895’te gün-
lü¤üne flöyle yazm›fl.”Politika sanat›
d›fllar; zira bir hedefe varmak için tek
tarafl› olmak zorundad›r” diyor.Çocuk
edebiyat›nda yetmiflli y›llardan bu yana
yo¤un olarak tart›fl›lan konulardan biri
de politik çocuk edebiyat›d›r. Bu konu-
da dönemin gövde sosyal kavram ve
terimlerin gözden düflmesiyle nas›l bir
de¤iflim yafland›?

Hangi dünya görüflü için yay›l›rsa
yap›ls›n, çocu¤u toplumsal sorunlar
içinde tutan ve amac› yönlendirme
olan her kitap güdümlü edebiyatt›r.
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çocu¤u edebiyatla ha-
yata haz›rlayan bir
okul. ‹lk amac› iyi okur
ve edebiyat okuru ye-
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var; çocu¤a dünya ile
hayat aras›nda dille,
edebiyatla, sanatla
köprüler kurar çocuk
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Çocu¤un kendi gerçe¤iyle yüzleflmesi-
ni politik, ideolojik, ve güdümlü edebi-
yat›n d›fl›nda tutmak gerekir. Buna so-
run odakl›, yani güç koflullardaki ço-
cuk sorunlar›na e¤ilen kitaplar› da da-
hil edebiliriz. 1940’l› y›llardaki köy
edebiyat› gibi, 1970 sonras› çocuk
edebiyat›na ideolojik yaklafl›m› dönem
edebiyat› s›n›rlar› içinde de¤erlendiri-
yorum. Bu dönemde çocuklar için ya-
z›lm›fl hiçbir çocuk kitab› ne edebiyat›
ne de ideolojisi nedeniyle gündem
oluflturamam›flt›r. Ancak, kalemini ifla-
ret parma¤› yerine koyan yazarlar dö-
neminin kapand›¤›n› söyleyemem. Ço-
cuklar› e¤itmek amac›yla yaz›lm›fl kitap
ta ideolojiktir. Politik çocuk kitaplar›-
n›n etkili olmad›¤› dikkate al›n›rsa, bir
de¤iflimden de söz edemeyiz. Bu ba¤-
lamda de¤iflim yaflanmad›, politik ço-
cuk kitab› yaz›c›l›¤› ask›da kald› bence.

“Çocuk yay›nc›l›¤›n›n nitelik ve ni-
celik sorunlar›n›n afl›lmas›ysa ülke öl-
çekli çocuk edebiyat› kültürünün yay-
g›nlaflt›r›lmas›yla yak›ndan ilgilidir. Ço-
cu¤a, anneye-babaya ve ö¤retmene
yönelik çocuk edebiyat› kültürü odakl›
e¤itim materyalinin ailenin ve okulun
gündemine girmesi çok önemlidir.
Türkiye’de çocuk edebiyat› henüz etki-
li biçimde uygulama alan› bulamam›fl-
t›r” diyorsunuz. Günümüzde, sanat›n
her türünde, disiplinler aras› al›flverifli
ve etkileflmenin; sanat›n farkl› disiplin-
lerinin kendi aralar›nda kurdu¤u mal-
zeme al›flveriflinin örneklerine s›kça
rastlan›yor. Çocuk edebiyat›n› disiplin-
ler aras› etkileflim noktas›nda hangi di-
siplinler etkiler ve besler? 

Çocuk edebiyat› çocu¤u edebiyatla
hayata haz›rlayan bir okul. ‹lk amac› iyi
okur ve edebiyat okuru yetifltirmek.
Çocuk edebiyat›na yükledi¤im özel bir
anlam daha var; çocu¤a dünya ile ha-
yat aras›nda dille, edebiyatla, sanatla
köprüler kurar çocuk edebiyat›. E¤itim
bilimden edebiyat bilime, çocuk bilim-
den - baflta pediatri ve psikiyatrisi ol-
mak - üzere çocuk psikolojisinden ço-
cuk sosyolojisine, güzel sanatlardan es-
teti¤e ve çocuk felsefesine bütün sos-
yal bilimlerden beslenen çok yönlü bir

aland›r çocuk edebiyat›. Bu aç›l›ma gi-
dildi¤inde, çocuk edebiyat›n›n yaln›zca
pedagojik arka planl› bir amac› ve iflle-
vi olmad›¤›n› fark etmifl oluruz. Daha
büyük ve genifl bir flemsiyenin aç›lmas›
çocu¤u tan›ma ve anlama çabalar› için
gereklidir. Çocuk edebiyat›n›n bu bü-
yük flemsiyesi çocuk edebiyat› kültürü
kavramlaflt›rmas› alt›nda özetlenebilir.
Bu sürecin verimli olabilmesi, çocuk
edebiyat›n›n ülke ölçekli bir sisteme ka-
vuflmas›yla yak›ndan iliflkilidir. 

E¤itim ve edebiyat, didaktik metin-
ler ve çocuk iliflkisi nas›l kurulmal›d›r?
Bu konuda ortaya konan  verimler ço-
cuk edebiyat› düzleminde  nas›l ele
al›nmal›d›r?

Çocuk edebiyat› e¤itim ve ö¤retim
süreçlerini kolaylaflt›r›c› ve en etkin tür-
dür. Ana dili ö¤retimi ve okuma ö¤re-
timi ile iyi okur ve edebiyat okuru ye-
tifltirmenin yan›nda, sosyal bilgilerden
müzik ö¤retimine, tarih dersinden
co¤rafyaya, bilimden felsefeye kadar
çocu¤u besleyen bir türdür çocuk ede-
biyat›. Bizde çocuk edebiyat›ndan ya-
rarlanma tek boyutludur; ö¤retici me-
tinlerle okuma al›flkanl›¤› kazand›r-
mak. Oysa her ders için seçilecek me-
tinlerle dil ve düflünce geliflimine katk›
sa¤lanabilir. Ne yaz›k ki, Türkçe ve
edebiyat ö¤retiminde bile çocuk ede-
biyat›ndan yararlanmay› ö¤renememifl
bir ülke durumday›z. Zorunlu “100 Te-
mel Eser” uygulamas›yla da çocuk
edebiyat› iyice d›fllanm›fl oldu. Okuma
program› olmadan, zorunlu kitap oku-
ma listeleriyle okuma al›flkanl›¤› kazan-
d›rmak iddias› tam bir mankafal›k. Tür-
kiye, Türkçe ö¤retimi program›n› yeni-
ledi, ancak, Türkçe ö¤retimi daha da
karmafl›k duruma geldi. Edebiyat ö¤-
retimiyse edebiyat tarihi a¤›rl›kl› sürdü-
rülüyor. Edebiyat ö¤retiminde elbette
edebiyat tarihine de yer verilmeli. Ede-
biyat ve hayat iliflkisine dayal› olmayan
edebiyat ö¤retimi amac›na ulaflmaz,
ulaflam›yor zaten. Önerim çok yal›n:
Türkçe ve edebiyat ö¤reniminde Türk
ve dünya çocuk ve gençlik edebiyat›-
n›n nitelikli ve seçkin örneklerinden ya-
rarlanmay› ö¤renmek. 

Tanzimat döneminden itibaren,
dünya çocuk klasikleri yo¤un biçimde
dilimize çevrildi¤ini biliyoruz. “Çocuk
klasikleriyle beslenen okul ça¤› çocu¤u
gerçe¤iyle karfl› karfl›yay›z” diyor ve
Çocuk Klasikleri Okuma K›lavuzu’nun
haz›rlanmas› gerekti¤ini ifade ediyor-
sunuz. Çocuk klasikleri hangi arketip-
ler üzerine kurulmufltur?

Çocuk klasiklerinin anavatan› Bat›.

Kültürel sembolleri ve de¤erleriyle de

Bat› uygarl›¤›na aittir bu klasikler. Yan-

s›tt›klar› çocuk anlay›fllar› tek de¤il. ‹lk

dönemin örneklerinde dünyay› ege-

menli¤ine almak isteyen Bat› uygarl›¤›-

n›n yay›lmac› serüvenleri hâkimdir.

‹kinci evrede, idealize k›z ve erkek ço-

cuklar›n›n tipleri üzerinden yeni çocuk-

luk tasar›m› gerçeklefltirilmek istenir.

Üçüncü evrenin örnekleri evrensellik

alt›ndan bir çocuk anlay›fl› ve romantik

e¤ilimi yans›t›r. Çocuk modernleflmesi-

nin en etkin enstrümanlar›na dönüflen

çocuk klasiklerinin kahramanlar›n›n di-

ni sembolleri H›ristiyanl›k merkezlidir.

Hâlâ yayg›n biçimde okunuyor olmala-

r› nedeniyle, çocuk ve yetiflkin için ol-

mak üzere okuma k›lavuzlar›n›n haz›r-

lanmas›n› önermifltim; bu önerim bu-

gün içinde geçerli. 
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Yaz›l› çocuk edebiyat› tarihinin ya-
z›lmas› hangi yöntem çerçevesinde
gövdeleflebilir? 

Yöntem önermek yerine, türk ço-
cuk edebiyat›n›n de¤iflen evrelerini
merkeze alan bir tarih çal›flmas›n› daha
yararl› bulurum. Tanzimat’tan Meflruti-
yete ve Cumhuriyet döneminin süreç-
lerini kapsayan Türk çocuk edebiyat›
tarihi yaz›labilir. Çocuk anlay›fl›ndaki
de¤iflimin çocuk edebiyat›na yans›ma-
s›n› esas alan bir çal›flma yay›nlar, eser-
ler ve dönemleri yak›ndan tan›may›
kolaylaflt›rabilir. Her çal›flman›n içeri¤i
ve oylumu kendi yöntemini belirler.
Yöntem ne olursa olsun, çocuk edebi-
yat› de¤erlendirme ölçütleri bu tarih
çal›flmas›n›n baflat noktas› olmal›d›r. 

1980’li y›llardan buyana çocuk
edebiyat›na teorik katk›lar yapt›n›z.
Edebiyat anlay›fl›n›z zamanla ne gibi
de¤iflikliklere u¤rad›? Kendi yazarl›¤›-
n›z› nas›l dönemsellefltirirdiniz?

Çocuk yazarl›¤›m›n iki yönü oldu.
Bir yandan çocuklar, di¤er yandan ye-
tiflkinler için yazd›m. Ama hep çocuk
temas› üstüne yazd›m, çocu¤u ve ço-
cuklu¤u yazma tutkusundan hiç ayr›l-
mad›m. Çocuklar için yazd›¤›m ilk dö-
nem metinlerinde bir arkadafl gibi ses-
lendim çocuklara. Çocuk bak›fl›na ula-
flamad›¤›m bu evrenin metinlerinin
okuru hem çocuk hem yetiflkinler ol-

du. Çocuk yazarl›¤›mdaki köklü dönü-
flüm, çocu¤un gözüyle bakmak ve
görmenin fark›na vard›¤›mda gerçek-
leflti. Çocuk bak›fl›yla yazmak çocuk
edebiyat› anlay›fl›m› da dönüfltür-
dü.Hep çocu¤un ve çocuklu¤un saf›n-
da durarak, her çocu¤a bir öyküsü ol-
du¤unu fark ettirmek istedim. Son y›l-
larda efli¤inde durdu¤um evrenin, dai-
ma hayret penceresi aç›k duran çocuk-
lara küçük küçük felsefe kap›lar› arala-
maya dönük oldu¤unu söyleyebilirim..
Çocuklar için edebiyat ve felsefeyi iç
içe kozalara dönüfltürmekten yana bir
e¤ilimi sürdürüyorum. 

Çocuk edebiyat›n›z›n henüz yerel
oldu¤unu ifade ediyorsunuz? Edebiya-
t›n yerellikten ç›kmas›, tan›nmas› süre-
cinde TEDA d›fl›nda neleri gerekli gö-
rürsünüz?

Çocuk edebiyat›m›z›, henüz kendi
yolunu açamam›fl ve oluflum halinde
bir görüntü içinde de¤erlendiriyorum.
Bir yandan çevirinin etkisi, di¤er yan-
dan kültürel boyutu eksik göçebe bir
edebiyat. Yazar gelene¤i de yok he-
nüz. Ö¤reticilik s›n›r›n› aflm›fl çok az sa-
y›da örne¤imiz var. Bir ülkenin edebi-
yat› nitelikli, felsefesi olan, dil ve sanat
de¤eri yan›nda estetik bütünlü¤e sa-
hip ve kendini okutma gücü olan eser-
lerle dünyaya aç›labilir. TEDA Projesi
bu özellikte olan eserlerle ifllevini yeri-
ne getirebilir. Çocuk Vakf›’n›n haz›rla-
d›¤› Türk Çocuk ve  Gençlik Edebiyat›-
n›n  Dünya Dillerine Çevrilmesi Projesi-
nin amac› da TEDA Projesiyle paralellik
içinde. Bir y›ll›k tan›t›m çal›flmalar› sü-
recinde flunu gördük: Türk çocuk ve
gençlik edebiyat› ne tan›n›yor, ne de
talep var. Talebi oluflturmaya yönelik
ad›mlar at›l›yor. Özellikle çocuk kitab›
çizerlerinin dünyaya aç›lmas› olana¤›
daha fazla. Necdet Y›lmaz Amerika’da
okul öncesi birkaç kitab› resimlemifl,
bu çok sevindirici bir haber. Çocuk ve
gençlik edebiyat›m›z›n, tekil baz› çaba-
lar d›fl›nda, yak›n bir gelecekte s›n›rlar›
nas›l aflabilece¤i üzerinde ilk çal›flmala-
r› yap›yoruz henüz. Bu tür temaslar ve
yüzleflmeler gerekli. Önce yazar ve

eser. Çocuk edebiyat› modeli ve siste-
minin merkez üssü yazar olmad›kça,
ö¤reticili¤in efli¤inde kalm›fl yaz›c›larla
hiçbir yol al›namaz. Bat›’n›n iki yüzy›ll›
aflk›n birikimi çocuk kitab› yazarlar›n›
cesaretlendirmeye yeterlidir. Ne za-
man büyük yazarlar sanatç›lar gelene-
¤i oluflur o zaman kap›lar kendili¤in-
den aç›l›r. 

Üniversitelerde baflta e¤itim fakül-
teleri olmak üzere okutulan çocuk
edebiyat› kitaplar›n› nas›l buluyorsu-
nuz ve nas›l olmas› gerekti¤ini düflü-
nüyorsunuz? Sizce bu dersler gelece-
¤in ö¤retmenlerini çocuk edebiyat›n-
dan yararlanma konusunda donan›ml›
k›l›yor mu? 

Çocuk edebiyat› ö¤retimi program›
üzerinden konuyu de¤erlendirmek ge-
rekirse, program konusu kök sorunla-
r›n bafl›nda yer al›yor. Çocuk edebiyat›-
n› s›n›rl› ölçüde tan›t›c› programlar uy-
gulan›yor. Böyle olunca, çocuk edebi-
yat› ö¤retiminde kullan›lan ders kitab›
ve kaynak kitaplardan söz etmeye bile
gerek yok. E¤itim Fakülteleri için, ço-
cuk edebiyat› literatürüne ve çocuk
edebiyat› ölçme de¤erlendirme kriter-
lerine uygun bir iki ders kitab› d›fl›nda
iyi örnek yaz›lmad› henüz. Çocuk ede-
biyat›n›n amac› ve ifllevine uygun kitap
ihtiyac›ndan önce program›n çocuk
edebiyat› kültürüne uygun duruma ge-
tirilmesi gerekir. Ça¤dafl çocuk edebi-
yat›ndan yararlanmaya öncelik verme-
yen bir program›n amac›na ulaflamaya-
ca¤› çok aç›k. Mevcut program›n önce-
likli amac› okuma al›flkanl›¤› kazand›r-
mak olsa da ifllevine uygun ö¤retilme-
di¤i için uygulamaya yans›m›yor. Uygu-
lama, daha çok, çocuk edebiyat› tarihi
ve türleri tan›t›m› a¤arl›kl› yap›l›yor. Bu
dersi verenlerin  tamam›na yak›n›  bu
alan›n donan›m›ndan yoksun. En
önemlisi, çocuk edebiyat› dönem dersi
olarak geçifltiriliyor. K›saca söylemek
gerekirse, önce çocuk edebiyat› kültü-
rü program›, sonra ö¤retimi. 

Bu güzel söylefli için teflekkür ederim.

Ben de ilginize içtenlikle teflekkür ederim.
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G
ünümüz edebiyat dergicili¤i de-
nildi¤inde ilk akla gelenlerden
biri olan Hece'nin ilk say›s›

Ocak 1997'de yay›mland›. Ocak
2008'de yüz otuz üçüncü say›s›na ula-
flan Hece dergisinin yay›n hayat›nda
farkl›l›¤›n› ortaya koyan yönlerinden
biri de haz›rlam›fl oldu¤u kapsaml› özel
say›lard›r. Kendisiyle yap›lan bir söyle-
flide derginin yay›n yönetmeni Hüseyin
Su, özel say› haz›rlama gelene¤inin
oluflumu hakk›nda: “Hece, bütünlüklü
bir düflünce, sanat, edebiyat ve kültür
projesinin ad› olarak do¤du. Bir dergi
ç›karal›m, ad›n› da Hece koyal›m ve
yazd›klar›m›z› burada yay›nlayal›m, gi-
bi bir saikle yola ç›kmad›k. Yaflad›¤›m›z
co¤rafyan›n, sahip oldu¤umuz tarihin,
günümüzün ve gelece¤imizin bize
yükledi¤i sorumlulu¤un bilinciyle ya-
z›nsal bir eyleme soyunmak demekti
Hece bizim için. Gerek tek tek her sa-
y›m›z, gerek Heceöykü dergisi, gerek
Hece Yay›nlar› ve gerekse Hece dergi-
sinin özel say›lar›, bu sorumlulu¤un ve
bilincin projelendirilmesinden ibarettir.
Bildi¤iniz gibi Hece dergisinin özel sa-
y›lar› iki çizgide yap›l›p haz›rlan›yor. Bi-
risi, Türk edebiyat›n›n iki bin y›ll›k biri-
kiminin bilânçosunu ç›karmay›, önü-
müze koyup üzerinde yeniden düflü-
nebilmeyi ve böylece fark›na varaca¤›-
m›z birikimimize yaslanma imkân› bu-
labilmemizi sa¤lamay› amaçl›yor. ‹kin-
cisi ise; edebiyat, sanat, kültür ve dü-
flünce alan›nda, özellikle de Cumhuri-
yet döneminde, düflünceleri, kiflilikleri,
hayatlar›, eserleri, dergileri ve siyasal
faaliyetleriyle özgün, öncü, yol aç›c›,

yönlendirici düflünür, flair, yazar ve ey-
lem adamlar›n›n emeklerini, birikimle-
rini topluca de¤erlendirerek hat›rlat-
mak ve üzerinde yeniden düflünülme-
sini sa¤lamak amac›yla haz›rlanan özel
say›lar›m›zd›r.” diyordu.

Hece dergisi Türkçe edebiyat ve
düflünce dünyas›na dikkat kesilerek
yay›mlad›¤› özel say›larla   gerek edebi
türler  ya da tematikler düzleminde
gerekse kifliler düzleminde hem geç-
mifl birikimi derleyip toplama hem de
yap›lacak yeni çal›flmalara k›lavuzluk
etme yönüyle özel say› gelene¤ini yep-
yeni bir boyuta tafl›m›flt›r. Hece'nin
hem Türk Öykücülü¤ü, Türk fiiiri, Türk
Roman›  Elefltiri, Hayat Edebiyat, Siya-
set Çocuk Edebiyat›, Mektup gibi te-
matik ve tür odakl› özel say›lar› hem de

Ahmet Hamdi Tanp›nar, Sezai Kara-
koç, Nuri Pakdil, Necip Faz›l Nurettin
Topçu, Naz›m Hikmet, Cahit Zarifo¤lu,
Mehmet Âkif gibi kifli odakl› özel say›-
lar› ile, edebiyat›m›z›n, duyarl›l›klar›m›-
z›n, haf›zam›z›n  kaynaklar›n›n saptan-
mas› ve kal›c›laflt›r›lmas›  noktas›nda
çok önemli bir görevi yerine getirdi¤ini
ifade etmek haz›rlanan özel say›larla il-
gili kusurlar›n, noksanl›klar›n, ötekilefl-
tirmenin k›sacas› kanon d›fl› b›rakma
siyasetlerinin uygulanmad›¤› anlam›na
gelmez. Bu konularla ilgili birkaç örnek
üzerinde durmak var olan  kusurlar›n,
kanon d›fl› b›rakma tavr›na kaynakl›k
eden tutumun sebepleri ve süreklili¤i
hakk›nda da düflünmemize olanak ta-
n›yacakt›r. 

Hece dergisinin yay›mlad›¤› ilk özel
say› olan Türk Öykücülü¤ü Özel Say›-
s›’nda (46/47 [Ekim-Kas›m 2000]) Me-
tin Önal Mengüflo¤lu’nun hikâyecili¤i
ile ilgili bir yaz›n›n olmamas› önemli bir
eksiklikti. ‹lk hikâye kitab› Gavur Kay›r›-
c›lar’› 1973 y›l›nda yay›nlayan ard›ndan
edebiyat ve sanat dünyam›za bir proto-
tip kazand›rma düflüncesi ile Dr.S (es
de¤il se)’yi kaleme alan Mengüflo¤-
lu’nun Hece’nin bütün özel say›lardan
d›fllanaca¤›n›n da  habercisi gibidir bu
ilk özel say›."Türk fliirinin iki binli y›llar-
da bir bilânçosunun al›nmas›" düflün-
cesinden do¤an Türk fiiiri Özel Say›-
s›’nda (53/54/55 [May›s-Haziran-Tem-
muz 2001])  da bu kanon d›fl› b›rakma
siyaseti devam eder. Edebiyatta lobici-
lik olarak adland›r›lan bu d›flar›da b›-
rakma tavr›ndan ‹smet Özel’de nasibini
al›r.Onunki fliir d›fl›ndaki edebi türlerle
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ilgisi olmad›¤›ndan bir say›l›k kanon d›-
fl›l›k olarak okunabilir.Üstelik bu özel
say›n›n  yan›tlamaya çal›flt›¤› sorular
hat›rland›¤›nda fliir özel say›s›n›n epey-
ce eksik kald›¤› rahatl›kla ifade edilebi-
lir.Hece  fliirle ilgili flu sorular›n yan›tla-
r›n› bulmaya çal›fl›r bu özel say›da:
"Türk fliiri, tarihsel serüveni içinde ve
bu serüvenin bugün ulaflt›¤› yerde, bu
zorunlulu¤un ve sorumlulu¤un üste-
sinden ne derece gelebildi? Hayat›m›-
z›n bütün alanlar›nda fliiriyeti ne derece
egemen k›labildi? Hayat›m›z, sanat›-
m›z, dilimiz, dinimiz, tarihimiz, kültürü-
müz; uygarl›¤›m›z, fliiriyetini kaybetti-
¤inde neler oldu?" Bu özel say›n›n Ta-
rihsel Süreç, Öncü Birikimler fiiir Sorun-
lar›, fiiir Soruflturmas›  bölümlerinde s›rf
fiuara Suresi’nde flairler yeriliyor diye ilk
zamanlar kendisine ozan demeyi ye¤-
leyen hatta bu tavr›n› ilk fliir kitab›na
Ben Asyal› Bir Ozan ismini vererek bu
konular› ne kadar önemsedi¤ini ortaya
koyan  Mengüflo¤lu’nun da fliirin tarih-
sel süreci, birikimleri, sorunlar› hakk›n-
da söyleyecek birkaç sözü olurdu diye
düflünüyorum. Mengüflo¤lu ad›  fiiir
Kaynakças› bölümünün d›fl›na ç›kabil-
meliydi hani. Saçak alt›nda Çenebazl›k
yapmay› çok seven ‹smet Özel’in de yi-
ne ayn› flekilde Türk(çe) fliirin serüveni-
ni izlemeye odaklanan özel say›dan d›fl-
lanm›fl olmas›  unutkanl›ktan, kusur-
dan öte bir fleylerin var oldu¤una iflaret
etmektedir.

Hece dergisinin yay›mlad›¤› Türk
Roman› Özel Say›s›’nda da  (65/66/67
[May›s-Haziran-Temmuz 2002]) yuka-
r›da iflaret etti¤imiz sorunlar söz konu-
su. Bu özel say› ile “yüz elli y›ll›k roman
serüvenimize bakabilmek için gerek
duyulan o 'yüksek tepe'yi kurmay›”
amaçlad›klar›n› vurgulayan Hece kad-
rosu, bu say›da "Türk roman›n›[n] ta-
rih, teknik, tema ve türler yönünden
ayr›nt›l› bir biçimde"  incelendi¤ini be-
lirtiyor. Ama flair romanc›lar olarak
anabilece¤imiz Metin Önal Mengü-
flo¤lu, Murat Kapk›ner, A.Vahap Ak-
bafl gibi isimlerin olmay›fl› önemli bir
eksiklik. Mengüflo¤lu’nun  Yerler Mü-
hürlendi’si ile Kapk›ner’in  hayata hav-
lu atmad›¤› zamanlarda  yazd›¤› ro-
manlar›n›n hatta son iki roman›n›n  yi-
ne bunlara ek olarak Ekmel Ali
Okur’un ilk iki roman›(Ç›¤l›k Ç›¤l›¤a,
Yaz Bulutu) Ümit Aktafl’›n Adem ro-

man› Türkçe edebiyat dünyas›n›n fark-
l› bir boyutunu oluflturmalar› nedeniy-
le  romana odaklanan bir özel say›da
mutlaka yer bulabilmeliydi. Ocak
2003'te yay›mlanan  Bir Uygarl›k Tasa-
r›m› Olarak Dirilifl say›s›nda Dirilifl Ya-
y›nlar›nda emekçi olarak da görev al-
m›fl olan ve Sezai Karakoç fliiri ve dü-
flüncesi hakk›nda elefltirel çözümleme-
lerde bulunan Mengüflo¤lu’nun  at-
lanmas› ilk özel say›dan itibaren sürdü-
rülen kanon d›fl› b›rakma siyasetini da-
ha da belirgin k›lmaktad›r. May›s
2003'te yay›mlanan Elefltiri Özel Say›-
s›’nda Türkçe elefltiri dünyas›nda farkl›
bir yeri  infla etme gayretinde bulunan
‹zzeddin Hanifi’nin atlanmas›, Çocuk
Edebiyat› Özel Say›s›’ nda  Mustafa Ru-
hi fiirin’in sadece bir yaz›yla an›lmas›,
yine ayn› flekilde Cahit Zarifo¤lu Özel
Say›s›’nda Mustafa Ruhi fiirin’in yer al-
mamas› önemli bir eksiklik olarak zik-
redilebilir. Naz›m Hikmet Özel Say›-
s›’n›n Mehmet Âkif Özel Say›s›’ndan
önce yay›mlanmas›n›n  ise kalpleri ›s›n-
d›rd›¤› ama ayn› zamanda bir burukluk
yaflatt›¤›,Ahmet Oktay’› ise çok sevin-
dirdi¤i  inkar edilemeyecek bir durum.

‹lk özel say›s›ndan bu yana her y›l
iki özel say› haz›rlayan Hece dergisinin
kendi özel say› haz›rlama gelene¤ini
Cahit Zarifo¤lu Özel Say›s› ile çi¤nedi-
¤ini de ifade etmeliyiz. Ocak ay›nda
yay›mlad›¤› özel say›lar› kifli odakl› yaz
mevsiminde yay›nlad›klar›n› tür ya da
tema odakl› olarak haz›rlayan Hece
kadrosu 2007 yaz say›s›n› kifli odakl›

olarak haz›rlamakla kendi dergi gele-
ne¤inin adetini de çi¤nemifl oldu.Bu
durum ise ya konu odakl› say›n›n ha-
z›rlanamamas›ndan ya da Cahit Zari-
fo¤lu’nun haziranda vefat etmifl olma-
s›ndan kaynaklanm›fl olabilir. 

Özel say› haz›rlama gelene¤ini
133. say›s›yla sürdüren Hece dergisi
son özel say›s›nda Mehmet Âkif Er-
soy’u çeflitli yönleriyle ele alan kap-
saml› bir say› haz›rlam›fl. Bu son say›y-
la da Hece’nin  "Türk edebiyat›n›n bu-
gününü ve yar›n›n› oluflturmaya ken-
dince bir katk›da bulunma" misyonu-
nu yerine getirmeye çal›flt›¤›n› ama yu-
kar›da de¤indi¤imiz sorunlardan da
kurtulamad›¤›n› söyleyebiliriz. Bu bak›fl
aç›s›yla, Hece dergisinin ‘Karakter Abi-
desi Ve Bir Ç›¤l›k Olarak Mehmet Akif
Özel Say›s›’ hakk›nda birkaç kenar no-
tu düflmek istiyorum.

Hece dergisinin bu özel say›s›na
geçmeden önce son birkaç y›ld›r Akif’le
ilgili yo¤un bir gündem oldu¤unu bu-
nun kültürel hayat›n önemli bir unsuru
haline geldi¤ini belirtmem gerekiyor.
Kitaplar, paneller, albümler, yenilenen
Safahat bask›lar›, sergiler, sempozyum-
lar,dergi yaz›lar› ve  dergi özel say›lar›
bu noktada ilk akla gelenler.

Milli E¤itim, Yedi ‹klim, Kültür der-
gilerinin ard›ndan Hece dergisi de bir
özel say› ile Mehmet Âkif’i hat›rlatt›.
Resmi söylemin sadece milli flair olarak
and›¤› ve bunu yapmakla onu sürgüne
gönderdi¤i Âkif hakk›nda çeflitli bak›fl
aç›lar› mevcut. Bunlar› genel olarak flu
flekilde özetleyebiliriz: Tevfik Fikret’ten
postmodern darbecilere, Nurullah
Ataç’tan Yalvaç Ural’a de¤in uzanan
ve “gerici flair” olarak özetlenebilecek
kör bir bak›fl var. Bu bak›fl›n son örnek-
lerinden birini Miço dergisi editörü
100 Temel Eser tart›flmalar›nda Küçük
Prens’in listeden ç›kar›lmas› üstüne di-
le getirmiflti. Âkif’i sadece koyu bir ha-
masetle sahiplenen onun derdini, ›zd›-
rab›n› anlamayan duygusal bak›fl.Onu
iflbirlikçi olarak gören “özcü” yakla-
fl›m.Onun sanat›n› ikincil gören  Yahya
Kemal’den Necip Faz›l’a  Nurullah
Ataç’tan Ahmet Hamdi Tanp›nar’a
uzanan  soyut ve özerk estetikçi ba-
k›fl.Onu modernist olarak gören ‹smail
Kara’dan Rasim Özdenören’e  varan
onu bilen ama anlayamayan  bak›fl.
Onun sadece düflüncelerine odakla-
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nan bak›fl. Onun hem düflüncesine
hem sanat›na odaklanan müstesna
isimler. Kuflkusuz bu bak›fl aç›lar› daha
geniflletilebilir ya da daralt›labilir. Ama
onun alg›lanmas›n› özetleyen bir bilan-
ço olarak önemli bir aç›l›m sunar bu
bak›fl aç›lar›.

‹flte Hece dergisi de Mehmet Âkif
‘e odaklanan özel say›s›nda bize bü-
tüncül bir Mehmet Âkif portresi sun-
may› amaçlam›fl.  Hece dergisinin
Mehmet Âkif özel say›s› hem içeri¤i
hem kapsam› hem de kaynakças› ile
flimdiye kadar haz›rlanan Mehmet Âkif
konulu dergilerden daha farkl› bir yer-
de duruyor. E¤er bundan sonra Meh-
met Âkif yada baflka bir isimle ilgili
özel say› yap›lacaksa ve bu ifli Hece d›-
fl›nda baflka bir dergi yapacaksa He-
ce’nin ç›tas›n› aflmal›d›r. Onu aflamaya-
caksa kendini özel say› olarak takdim
ederek okuyucuyu yan›ltmamal›; ken-
dini  dosya olarak sunup dosyan›n mü-
tevazili¤i ile yoluna devam etmelidir. “
Karakter Âbidesi ve Bir Ç›¤l›k Olarak
Mehmet Âkif Ersoy” yaz›s›yla bafllayan
özel say›, Hasan Ayc›n çizgisiyle boyut-
lan›yor. Keflke Hasan Ayc›n Mehmet
Âkif hat›r›na bir y›l önceki çizgisinin ya-
n›na taze çizgisini de koyarak evrensel
anlaml› yürüyüflünü tek kanatl› b›rak-
masayd›” diyorum.

Hemen baflta flu tespiti yapmak
gerekli. Bizler henüz müstesna flairin
ad›n›n nas›l yaz›laca¤› noktas›nda bile
anlaflabilmifl de¤iliz. Bu noktada farkl›
dergilerin ya da çevrelerin anlay›fllar›n-
dan öte bir dergi içinde bile Mehmed
Âkif mi, Mehmet Âkif mi,yaz›laca¤›
noktas›nda belirsizlik var.Hece’nin özel
say›s› da bu konuda yazar tercihlerine
sayg›l› davranm›fl  kendi tutumunu da
kapakta aflikar k›lm›fl.

Hece’nin Mehmet Âkif  özel say›s›
flu bölümlerden olufluyor: I. Bölüm:
Hayat›, Kiflili¤i, Düflüncesi (7-261) I›.
Bölüm: Âkif'in fiiiri (262-439) I››. Bö-
lüm: Âkif'in Mektuplar› (440-520) Iv.
Bölüm: An›larda Âkif (521-575) V. Bö-
lüm: Mehmet Âkif Soruflturmas› (576-
626) V›. Bölüm: Albüm (627-658) V››.
Bölüm: Kaynakça (659-752) 

Mehmet Âkif'in hayat›, düflüncesi
ve kiflili¤ine odaklanan ilk  bölümde
yer alan yaz›lar bütüncül bir Mehmet
Âkif portresi oluflturacak nitelikte. Bu
bölümde yer alan yaz›lardan baz›lar›
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17
say›, 5 y›ld›r ve
oluflturulmaya ça-
l›fl›lan bir isim; yani

Mecra. Geçti¤imiz zaman dili-
mi, yoruma çokça aç›k gün-
dem maddelerinin yaflad›¤›-
m›z ortam› flekillendirdi¤i, bu-
radan insanlar›n ve özellikle
gençli¤in kendilerine ve ne ol-
duklar›na dair bir iç muhasebe
yapmay› gözard› ettikleri bir
Türkiye manzaras› yaflatan bir
zaman dilimiydi. Mecra’n›n
varolufl anlam› ise ayna tut-
makt›; bir fleyin empozesinden
ya da tacirli¤inden ziyade, yal-
n›zca yüzlefltirip sonras›nda
geri çekilmek; istendi¤inde ise yard›mc› olmakt›. 
Durum tahlilleri ve tan›mlamalar, bu yüzlefltirmenin; sorgulat›c› bafll›k
ve yaz›lar bu geri çekilip beklemenin; kendi perspektifi do¤rultusun-
da sundu¤u imkan ve çözüm önerileri de bu yard›mc› olman›n ifade-
siydi iflte. 17 say› boyunca tüm strateji buydu yani. Gelinen noktada,
ne ve nerede oldu¤unu bilen, nas›l bir hayatta yaflad›¤›n› bilen; ve bu
“bilme”lerin hepsini bir potada eritip buradan bir ürün ç›karan insan
ve toplumsal bir atölye olma yolunda önemli ad›mlar›n› atan bir der-
gi oldu Mecra. En tan›mlay›c› ve belirgin özelliklerinden biri, kaliteli
duruflu ve onun yaratt›¤› prestij. Bu ise, bir amaca matuf; o amac›n
nas›l gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini iyi düflünüp hesap eden bir dergi
olmas›ndand›. Seçilen konular, seçilen isimler, konunun ele al›n›fl flek-
li ve bunun sunulma tarz›, do¤ru bir formülün pratiklerinden oluflan
17 say›n›n, ayn› anahtarlar›yd›. 
17. say›da ise, çok önemli bir konuya yine kendi tarz›yla yaklaflt›. Ko-
nu, toplumsal yaflant› ve hayat tarz› pratiklerinde, ahlak ve yans›ma-
lar›. AAhhmmeett TTaaflflggeettiirreenn ve RRaammaazzaann KKaayyaann, bu konuda derginin özel-
likle seçti¤i iki önemli isimdi. Küresel olan› ve oradan Türkiye manza-
ras›n› Ahmet Taflgetiren; iflin temelinin asl›nda ne oldu¤unu ve insa-
n›n burada nerede durdu¤unu da Ramazan Kayan izah etti. Birbirini
tamamlayan iki önemli söylefli, bu say›n›n kaç›r›lmamas› gerekenleri
aras›nda ilk gelenler. Beraberinde, yeni YÖK Baflkan›’n›n üniversite-
lere nas›l bir hava getirece¤inin sorguland›¤› özel dosya da yine üni-
versitelilerin dilinden, üniversitelilere sunulan önemli bir ayr›cal›k. Ay-
n› zamanda, geçti¤imiz ay vefat eden ve “hocalar›n hocas›” s›fat›yla
tan›nan ve öyle an›lacak olan Sabahattin Zaim üzerine yap›lacak bir
dosya da Mecra aç›s›ndan olmazsa olmaz derecede önemliydi ve
farkl› yönleriyle haz›rlanan bir Sabahattin Zaim, okurlar›n›n istifade-
sine sunuldu. Farkl› ve güzel bir hava yaratmak ve “insan”a bunun
mesaj›n› vermek, Mecra’n›n bundan böyleki seyr-ü sefer’inin de pu-
sulas› olmaya devam edecek...       



Kültür&Sanat

6666

flunlar: Orhan Okay  Mehmet Âkif'in
Karakteri ve Sanat›, Âkif Emre Bir ‹slam
fiairinin Gelecek Tasavvuru, Abdurra-
him Karadeniz Mehmet Âkif'in Düflün-
sel Öncüleri ve Gelenek Alg›s› ,Musta-
fa fiahin Mehmet Âkif /Muhammed ‹k-
bal Ümmet-i Muhammed'in Mahzun
‹kizleri, Rasim Özdenören Müslüman
Bir Düflünür Olarak Mehmet Âkif'in
Çeliflkileri Kenan Ça¤an Bat›l›laflma, ‹s-
lamc›l›k ve Mehmed Âkif Kadir Cana-
tan Mehmet Âkif'in "fiark" ve "Garp"
‹mgesi Ifl›k Yanar Yirminci Yüzy›l ‹slam
Düflüncesine Mehmet Âkif'in Katk›lar›

Bu bölümde yer alan Âkif Emre’nin
Bir ‹slam fiairinin Gelecek Tasavvuru
bafll›kl›  yaz›s› Mehmet Âkif’in alg›lan-
mas›, anlafl›lmas› ve resmi söylemin
onu konumland›rd›¤› sürgün zirvesinin
a(nla)fl›lmas›na  katk› sa¤layacak yet-
kinlikte. Rasim Özdenören’in  Müslü-
man Bir Düflünür Olarak Mehmet
Âkif'in Çeliflkileri   bafll›kl› yaz›s› Müslü-
manlar›n Mehmet Âkif’e dair farkl› ve
birbirine çelme takan  yaklafl›mlar›n›n
dü¤ümlendi¤i konuya odaklanm›fl.Bu
noktada bir an›m› paylaflarak  bu yaz›-
n›n söyleminin nerelere kadar uzana-
bilece¤ini ortaya koymak istiyo-
rum.Geçen y›l›n May›s ay›nda  Meh-
met Âkif’i bildi¤ine ama anlamad›¤›na
flahit oldu¤um bir akademisyenle
Mehmet Âkif üstüne  k›sa bir sohbeti-
miz olmufltu .Söz konusu akademis-
yen Mehmet Âkif’i felsefi modernist
olarak nitelendiriyordu.Ben ise bunun
ne amaçla dile getirildi¤ini anlamak
bak›m›ndan Mutezile gibi mi, diye sor-
mufl bulundum .O ise gayet rahat bir
biçimde “Onlar daha Müslüman” de-
miflti. Rasim Özdenören’in Mehmet
Âkif’e odaklanan yaz›s›nda kurdu¤u
ça¤dafl Müslüman zihnin modernlikle
iliflkisine bak›fl› bu derece de olmasa
da bu tür düflünelere zemin haz›rlaya-
cak sorunlu bir söyleme sahip. Meh-
met Âkif’i  elefltirebilir, kat›l(a)mad›¤›-
m›z görüfllerini ortaya koyabiliriz.Bun-
lar› gerekçelendirebiliriz,ama Mehmet
Âkif’in “Do¤rudan do¤ruya Kur’andan
al›p ilham›/Asr›n idrakine söyletmeliyiz
‹slam›”nda dile gelen   düflüncesini
moderniteye düflünsel teslimiyetçilik
olarak okumak ça¤dafl ‹slamc› zihni
özde bat›c› olarak sunma yan›lg›s›n› da
beraberinde getirecektir.Keflke bu bö-
lümde Atasoy Müftüo¤lu,Metin Önal

Mengüflo¤lu, Rasim Özdenören,Alpas-
lan Aç›kgenç, Mehmet S.Ayd›n,‹smail
Kara gibi isimlerin bir araya geldi¤i bir
aç›koturum yer alsayd› diyorum.Bu
ona iliflkin farkl› bak›fllara nüfuz etme
noktas›nda bize k›lavuzluk edebilecek
bir giriflim olurdu. 

Âkif'in fiiiri bafll›¤›n› tafl›yan ikinci
bölümde Turan Karatafl, Ali Emre, Ali
K. Metin,Celâl Fedai, vb isimlerin yaz›-
lar› yer al›yor. Bilindi¤i üzere Safahat’›n
alt›n(c›) kitab› As›m M. Âkif'in gelecek
nesil tasar›m›n› ortaya koyar. Bu tasa-
r›m daha sonra farkl› boyutlar›yla ve
tonlar›yla Seyyid Kutup, Seza-
i Karakoç, Necip Faz›l, Ali fieraiti gibi
öncülerde yank›lan›r.  Hece dergisinde
As›m ile ilgili bölümü A. Ali Ural yaz-
m›fl. A. Ali Ural’›n “As›m ya da As›m
Nerede?” bafll›¤›n›  tafl›yan yaz›s›n›
okudu¤umda iki fley akl›ma geldi. ‹lki
baflbakan R.Tayyip Erdo¤an’›n AKP
Gençlik Kollar›n›n düzenlemifl oldu¤u
gecede yapt›¤› konuflma ve Genç Ön-
cüler dergisinin Taksim Metro Sergi
Salonu’nda düzenlemifl oldu¤u ser-
gi.Her iki etkinlikte de Ali Ural’›n sor-
du¤u soruya cevap olabilecek   As›m’›n
Nesli vurgusunun öne ç›k›fl›  önemliy-
di.Bu vurgunun Kur’an nesli bütünlü-
¤ünün  nüvelerinden biri olarak niteli-
¤ini yükselten bir düflünsel netli¤e
ulaflmas› ve bunun flahitli¤ini gerçek-
lefltirebilecek bir k›vama ulaflmas›  eki-
nin ve neslin korunmas› bak›m›ndan
önemliydi.Yine bu minvalde Yeni fia-
fak Kitap’ta 2007’ de yay›mlanan

Mengüflo¤lu söyleflisi de ufuk aç›c›yd›. 
Âkif'in Mektuplar› bafll›¤›n› tafl›yan

üçüncü bölüm Yusuf Turan Günay-
d›n’›n Mehmed Âkif'in Mektuplar›
bafll›kl› de¤erlendirmesiyle bafll›yor.
Yusuf Turan Günayd›n M. Âkif'in
mektuplar›n›n hem yak›n tarih aç›s›n-
dan hem de büyük flairin duygu dün-
yas›, edebi flahsiyeti bak›m›ndan öne-
mine iflaret ediyor. Onun ailesine ve
arkadafllar›na yazd›¤› mektuplardan
örnekler veriliyor. An›larda Âkif   bafl-
l›kl› dördüncü bölümde onun hayat›n-
dan anekdotlar aktar›larak flairin ka-
rakter abidesi oluflu bir kez daha orta-
ya konuluyor. 

Mehmet Âkif Soruflturmas› bafll›-
¤›n› tafl›yan dördüncü bölüm hem so-
ruflturma tekni¤i hem de seçilen kifliler
bak›m›ndan önemli eksiklikler tafl›yor.
Hece’nin soruflturmalar›nda neyin so-
ruflturuldu¤u,  soruflturman›n s›n›rlar›,
çerçevesi, kaç sorudan oluflan bir so-
ruflturma  oldu¤u gibi noktalar önem-
senmiyor.Nitekim  Mehmet Âkif So-
ruflturmas›’na ek olarak verilen 1937
tarihli Yeni Adam dergisinin Mehmet
Âkif soruflturtmas›n›n   soruflturma so-
rular› ile birlikte düzenlenmifl olmas›
Hece’nin noksanl›lar›n› daha da belir-
gin k›l›yor.Soruflturmaya yan›t verenler
aras›nda Atasoy Müftüo¤lu ,Mustafa
Kutlu ,Abdullah Uçman Arif Ay, Gürsel
Aytaç ,Cahit Tanyol, Süreyya Berfe  gi-
bi isimlerin yan›nda Kültür ve Türizm
Bakan› Ertu¤rul Günay’›n Mehmet
Âkif Ersoy ‹mgesi bafll›¤›n› tafl›yan yaz›-
s› yer al›yor. Soruflturmaya yan›t veren
isimlerin makam, mevki ya da meslek-
lerinin belirtilmeyip sadece Ertu¤rul
Günay’›n  bu konuda istisna olmas›
pek fl›k olmam›fl.‹kinci olarak sorufltur-
mada yer almas› gerekti¤i halde yer al-
mayanlar kimler, sorusunu  sordu¤u-
muzda Mehmet Âkif oda¤›nda kano-
nik bir  say› haz›rlayan derginin kanon
d›fl› b›rakt›klar›na, heretik olarak alg›la-
d›klar›na dair  önemli bir veri elde et-
mifl olaca¤›z. Mehmet Âkif’le ilgili her
üç etkinlikten ikisinde mutlaka yer al-
d›¤›n› gördü¤ümüz Metin Önal Men-
güflo¤lu, A.Vahap Akbafl, Mustafa Öz-
çelik, Mustafa Miyaso¤lu,Cevat Akka-
nat vb adlar›n yer almam›fl oluflu  der-
ginin özel say›lar›ndaki kusurlu sürekli-
li¤e iliflkin bir fikir vermektedir.Gene
bu noktada Ertu¤rul Düzda¤, ‹smail
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TIME: Putin Y›l›n Adam› 

Ü
zerinden 19 y›l geçe-
li, So¤uk Savafl’›n
külleri yeniden alev-

leniyor mu sorular› eflli¤in-
de girdik yeni bir y›la. 89’da
Berlin Duvar›’n›n y›k›l›fl› ile
birlikte, liberalizmin mutlak
zaferi sonras›, ABD öncülü-
¤ünde yeni bir dünya kur-
gusunun flahitleri olduk her
birimiz. 

Bu kurgu içerisinde el-
bette ki baflat rol, ekonomi
ve siyasetin felsefesine dair
olan›n›nd›. Özellikle 11 Ey-
lül’e kadar geçen süreçte,
sistem kendisini iç meka-
nizmalarla ayakta tutup
meflruiyetini kimseye sor-
gulatmazken, 11 Eylül bir bak›ma bir meflruiyet sorunuydu. Arkas›ndan
gelen ve ABD’nin 11 Eylül’ün rövanfl› olarak lanse etti¤i Afganistan ve
Irak iflgallerinde öne ç›kan kavram ise, hegemonya kavram› idi; iflte Pu-
tin de tam bu noktada bu yaz›n›n gündemine giriyor. 

Dünyan›n en prestijli dergilerinden Time, Rusya Devlet Baflkan› Vla-
dimir Putin’i “y›l›n adam›” seçti. Seçimini “yeni bir Çar do¤du” bafll›¤›y-
la duyuran Time, ülkesini yeniden önemli bir dünya gücü haline getir-
di¤i için Putin’in bu ünvan› hak etti¤i görüflünde. Dergiye göre Putin,
Rus halk›n›n ABD karfl›s›nda eski iki kutuplu dünyada Sovyet kudretini
arayan on milyonlar›n hasretini giderecek lider olarak görülüyor. Ti-
me’›n gerekçesini aç›klayan idari editörü Richard Stengel, Putin’in s›ra
d›fl› bir liderlik sergiledi¤ini belirterek, “Putin bir yavrukurt de¤il. O Ba-
t›’n›n ‘demokrat’ diye nitelendirece¤i yahut fikir özgürlü¤ünün timsali
de de¤il. Ama her fleyin üstünde ülkesinin yüzlerce y›ld›r görmedi¤i bir
istikrar›n sembolü olarak duruyor” diyor. Stengel, “bir onurdan ziyade,
dünyay› flekillendiren güçlerin uluslararas› kamuoyunda tan›nmas› anla-
m›na gelen ödülü alan Putin’in, “zihin haritam›zdan düflen bir ülkeyi”
yeniden flekillendirdi¤i”ne dikkat çekiyor. Dergi konuyu, birçok önemli
isimle gerek mülakatlar, gerekse yaz›larla derinlemesine incelemifl ve flu
sonuca varm›fl: “Putin, özgür milletlerin ödüllendirdi¤i ilke ve de¤erleri
kayda de¤er biçimde feda etmesine karfl›n, istikrar nedir pek az bilen
milletine, liderli¤inin ola¤anüstü marifetiyle istikrar kazand›rd› ve Rus-
ya’y› dünya güçleri masas›na yeniden oturttu.”

Irak iflgali, ABD’nin yeni Ortado¤u haritas›, enerji ve petrol havzala-
r›, kurulan çokuluslu yap›lanmalar ile dünya, yeni bir güç dengesinin
efli¤ine do¤ru sürükleniyor gibi. ‹ran, Çin, Rusya, Hindistan’› bir blok ha-
linde görece¤imizi söylemek güç flüphesiz, lakin bu noktada Time gibi
“sistem-içi”nin en önemli dergisinin, Putin’i siyasi olarak s›ralanan ge-
rekçelerle y›l›n adam› seçmesi, dünyay› hayli dikkatli okumay› ve izleme-
yi gerektirecek kadar önemli kan›m›zca... 

Kara,Dücane Cündio¤lu ,Metin Önal
Mengüflo¤lu gibi isimlerin birinci bö-
lüm içinde mutlaka ama mutlaka yer
almalar› gerekirdi diye düflünüyorum.
Mustafa fierif Onaran’›n bile yer ald›¤›
bir özel say›da ‹smet Özel ve Ataol
Behramo¤lu’nun da söyledikleri yada
söyleyecekleri atlanmamal›yd›.

Cemal Süreya  “K›l›nç kalkan gürz
ve at/Ta çocuklu¤umdan beri/Ne bul-
dumsa okudum / Sonunda anlad›m
ki/Bir kitapta resim flart” diyordu. Hece
bunun fark›nda olarak alt›nc› bölümü
albüm olarak  haz›rlam›fl. Keflke bu al-
büm belli bir görsel tasar›mla özel say›-
n›n içine saç›lsaym›fl diyorum. Hem sa-
y›n›n okunurlu¤unu kolaylaflt›rmas›
hem de okurun Mehmet Âkif imgesiy-
le daha çok hemhal olabilmesi bak›-
m›ndan.  Yedinci bölüm Kaynakça
olarak haz›rlanm›fl. Yusuf Turan Gü-
nayd›n’›n haz›rlad›¤› Mehmed Âkif Er-
soy Kaynakças› (1911-2007) hem siste-
matik olmas› hem de sadece edebiyat
dergileri ile s›n›rlanmam›fl olmas› bun-
dan sonra yap›lacak Mehmet Âkif ça-
l›flmalar› için yo¤un bir bibliyografik
malzeme sunuyor.

“Her özel say›m›z› bir önceki özel
say›m›z›n gerisine düflmemek dikkati ve
titizli¤i ile haz›rl›yoruz; bundan sonraki
özel say›lar›m›zda da ayn› dikkat ve ti-
tizli¤i gösterece¤iz" diyordu bir söylefli-
de Hüseyin Su. Genel olarak Hece’nin
özel say›lar›na özelde ise Mehmet Âkif
özel say›s›na odaklanan bu yaz›da  biz
Hece’nin  eme¤ine,çabas›na haks›zl›k
etmeyi, onu görmemeyi  yani ona bafl-
ka bir kanonla mukavemet etmeyi de¤il
özel say›lar›n›n daha kapsaml› ve kufla-
t›c› olmas› noktas›nda bizce olmazsa ol-
maz olan  bir k›s›m görüfllerimizi ortaya
koymaya çal›flt›k. Do¤an H›zlan’a bile
Mehmet Âkif Üzerine Tamamlanmay›
Bekleyen Notlar  bafll›¤›n› tafl›yan bir ya-
z› kaleme ald›rmay› baflaran derginin
bu yöndeki dikkatini yukar›da ad› an›-
lan isimler özelinde de iflletmesini bek-
lemek hakk›m›zd›r diye düflünüyo-
rum.Bütün alanlarda Türk edebiyat›n›
el yordam›yla de¤il; bilinçle, bilgiyle,
kuflatmaya talip olan Hece dergisinin
evrensele ayarl› düflünce ve sanat an-
tenlerinin kardefllerini sürgüne gönder-
me al›flkanl›¤› terk edecek dikkat ve ti-
tizli¤e eriflece¤ini ümit ediyorum. 



MM
aahhaallllee bbaasskk››ss››,, fifieerriiff MMaarr-
ddiinn,, NNaakkflfliilliikk…… TTüürrkkiiyyee
eeppeeyyddiirr bbuunnllaarr›› ttaarrtt››flfltt››..

SSööyylleenneecceekk bbiirr flfleeyy kkaallmmaamm››flfl ggiibbii
ggöözzüükkssee ddee bbiizz yyiinnee ssoorraall››mm.. PPrroobb-
lleemm nneeddiirr??

Problem yaflad›¤›m›z topraklar-
da bin bir felakete ra¤men, yürü-
yen veya yürür gibi gözüken fleyler.
Tarihte ve bugün tecrübe edilen ‹s-
lâm tasavvurunun temsil gücü belki
de en yüksek örne¤i olan Nakflili¤in
mahalle bask›s› tart›flmalar›nda bu
topraklar›n en fledid manzaras› ola-
rak takdim edilmesi, niçin söyleme-
yelim, problemin Müslümanl›kla
alakal› oldu¤unu aflikar hale getiri-
yor. Din ve dinin buralara mahsus
yorumlar›ndan biri olan tasavvuf
kadar, kendisi olmaktan ç›kar›lm›fl,
oldu¤undan baflka türlü görülmüfl,
de¤erlendirilmifl bir oluflum nadir-
dir. “Mahalle eski mahalle de¤il”
fleklinde manflete çekilen beyanat-
larda da görülece¤i üzere, Müslü-
manl›¤›n rahats›zl›k verecek bir ma-
hiyet arzetmedi¤i ele güne ilan edi-
liyor. fierif Mardin’in “mahalli olan
milli olan› dikkate almak zorunda”
fleklinde Müslümanl›¤›n nereye ka-
dar geçer akçe olabilece¤inin s›n›r›-
n› tayin etmesiyle, mevcut vaziyet-
ten duyulan memnuniyeti ifade

eden “mahalle eski mahalle de¤il”
ifadesi, dereceleri farkl› olmakla
beraber mahiyet olarak ayn›. Bütün
bu hükümler hangi mukayese man-
t›¤›na dayan›yor? Do¤rusu anla-
mak zor. Evet, her fleyin nas›l da her
fleye dönüflebildi¤ini görüyoruz. Bir
tak›m fleyleri nas›l muhafaza ede-
rek, devam ettirece¤iz? Büyük soru
budur? Yaflad›¤›m›z topraklar› ken-
dine mahsus k›lan hususiyetlerden
uzaklaflabilecek imkanlara ve po-
tansiyele vurgu yapanlar ne yap-
maya çal›fl›yorlar? Mahalle bask›s›
etraf›nda dönen kliflelerin neye te-
kabül etti¤ini, hangi de¤erleri ne
derecede zedeledi¤ini, zedeleyece-
¤ini sorgulayan oldu mu? Baflka za-
manlarda din ad›na veya din üzeri-
ne konuflma cesaretini bulanlar
mahalle bask›s› tart›flmalar›nda ne-
den ortadan kayboldular? Hiç bilen
gören var m›? Amans›z bir tenkitçi
olanlar›n, fierif Mardin söz konusu
oldu¤unda eflsiz bir alk›flç› oldu¤u-
nu görüp de flafl›rmamak mümkün
de¤il. Bir fleylerin ruh ve vicdan›n›n
tercüman› olmak flimdi de¤ilse ne
zaman? Konuflanlar da gaflet per-
desini y›rtmak yerine daha da ko-
yulaflt›r›yorlar. Herkes tesbih çeker
gibi, ayn› sak›z› köpürdetene kadar
çi¤nemekten hofllan›yor. Kriterler
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FAT‹H M. fiEKER:
“PROBLEM‹N MÜSLÜMANLIKLA ALAKALI

OLDU⁄U Afi‹KAR”

UMRAN

Fatih M. fiEKER’le Türkiye’nin gündemini epeydir meflgul eden ve öyle gözüküyor ki meflgul etmeye devam
edecek olan fierif Mardin, Nakflilik ve Mahalle Bask›s› etraf›nda konufltuk. 



buraya ait olmaktan süratle uzakla-
fl›yor. fiimdi bir daha kani oluyorum
ki hassas olmam›z gereken husus-
larla alakal› bu manzara, çok hazin
ve düflündürücüdür. Bütün bunlar›
konuflabiliyorsak mesele yok. 

““CCuummhhuurriiyyeett ‹‹ddeeoolloojjiissiinniinn NNaakk-
flfliibbeennddîîlliikk TTaassaavvvvuurruu:: fifieerriiff MMaarrddiinn
ÖÖrrnnee¤¤ii”” iissiimmllii kkiittaabb››nn››zz›› yyaazzmmaann››-
zz››nn sseebbeepplleerrii bbuunnllaarr mm››??

Asl›nda çal›flma, hocam›z ‹smail
Kara’n›n iki sahifelik “fierif Mardin
Ne Yapt› Ne Yap(a)mad›” bafll›kl›,
meselenin uzanabilece¤i en uzak
noktalara iflaret eden muhtasar-
müfid yaz›s›n›n bir devam› mahiye-
tinde de¤erlendirilebilir. Haddiza-
t›nda bizi bu çal›flmaya sevk eden
de kendileri olmufltur. Seneler ön-
ce madalyonun öbür taraf›na e¤i-
lerek meseleye hatime çeken bu
yaz›y› istisna edersek geriye güft u
gûdan baflka bir fley kalmaz. Yap›-
lan son tart›flmalar çerçevesinde iti-
raf etme¤e mecburuz ki, dolu a¤›z
Mardin’den bahsedenlerin hayran-
l›¤› bir tetkik ve tetebbu mahsulü
de¤il. Götürü bir hayranl›k. Yaz›-
lanlar haflviyat türünden. Esasa ta-
alluk eden bir fley yok. Kulak dol-
gunlu¤u ile ve el yordam›yla hü-
kümler veriliyor. Bunu herhalde
s›rf bir talihsizlik eseri olarak de-
¤erlendirecek halimiz yok.

MMaarrddiinn’’iinn hhiiçç mmii oolluummlluu vvee
mmüüssppeett ttaarraaffllaarr›› yyookk??

Olmaz olur mu? Bu topraklarda
yaflayan herkesin kalbinde tasavvu-
fun aksisadas›n› keflfetmesi, Türki-
ye’yi anlaman›n yolunun Nakflilik-
ten geçti¤ine iflaret etmesi, men-
sup oldu¤u muhit dikkate al›nd›-
¤›nda çok ehemmiyetli bir merha-
leye iflaret ediyor. Peki, onun çerçe-
vesini çizdi¤i Nakflilik tasavvufi bir
istikamet ve muhtevaya sahip mi?
fierif Bey’in irtifa kaybetmeye bafl-
lad›¤› nokta da buradan bafll›yor.
Güçlü ve zay›f taraflar› ayn› mesele
etraf›nda toplan›yor.

fifieerriiff BBeeyy’’iinn mmeennssuupp oolldduu¤¤uu
mmuuhhiitt nneerreessii??

Mete Tuncay’›n “hepimiz onun
paltosundan ç›kt›k” dedi¤i Tar›k
Zafer Tunaya çizgisi fleklinde hüla-
sa edebiliriz. fierif Bey dinin sosyal
hadiselerin iflleyiflindeki yerine ve
önemine vurgu yaparak farkl› bir
yerde duruyormufl görüntüsü ver-
menin miras›n› yiyor. Nakflilik de-
¤erlendirmeleri bunun hiç de böy-
le olmad›¤›n›, bu çizgiye dönüfl
yapt›¤›n› meydana koymaktad›r.
Zira tarikat› Kuleli, fieyh Said ve
Menemen olaylar›na indirgiyor. Si-
yasi merkez bu k›yamlar› f›rsat bi-
lerek baz› fleyleri mahkum etmifltir.
Nakflilik üzerine benzer mülahaza-
larla e¤ilenler de bu k›yamlar› f›r-
sat bilerek, bugün oldu¤u gibi, ne-
redeyse her devirde Nakflilikteki
muhayyel potansiyel tehlikeye dik-
kat çekerek teyakkuz haline geçil-
mesini sal›k vermektedirler. 

Bir de flunu söyleyeyim: Hem
hoflgörü aray›fl›na ç›kacaks›n, hem
de tasavvufu hor hakir görmeye
varacak hemen her fleyi yapacak-
s›n. Yunus’tan Mevlana’dan bahse-
dece¤iz, tasavvufa tarikata tan
edece¤iz! Heybemizde herkese yer
var, Nakflilere yok.

NNaakkflfliibbeennddii TTaarriikkaatt››nn›› öönneemmllii
kk››llaann nneeddiirr??

Nakflilik kâl ile hâli, ilim ile zev-
ki, istidlal ile isti¤rak› telif eden bir
tarikatt›r, cehdle vecd iç içedir.
Nakflilik âlemin hay u huyuna karfl›
lakayd kalmam›fl ve bunu halvet
der-encümen prensibiyle –ki bu
prensip hemen bütün tarikatlar ta-
raf›ndan öyle veya böyle benimse-
nir- sistematik hale getirmifltir.
Dünyevi pek çok fleye imkan ver-
mekle beraber, uhrevi olandan da
vazgeçmeyen, cihadla tasavvufu
ayn› potada eriten bir karaktere
sahip olan bu tarikat, sosyal hayat-
ta yitip gitmeden, kendini baz› ri-
tüellere kapt›rmadan mütemadi-
yen ilahi bilince sahip bir flekilde
zahiren halk ile beraberken bat›-
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fierif MMardin’in NNakflibendî-
likle nne pproblemi oolabilir?

Bu soruya zülf-i yare dokunabi-
lecek hususlar tafl›d›¤›ndan an-
cak soruyla mukabele edilebilir.
Kafiyeye mi bakaca¤›z redife
mi? Ben her ikisine de bakmak
taraftar›y›m. As›l bahse girelim:
Mardin baz› meselelerde meb-
dedir. Problem ise baz› görüflle-
rinin hem mebde hem de mün-
teha olarak görülmesidir. Az
önce bir fleyi eksik söyledim: Bu
ülkenin temel problemlerinden
birisi de baz›lar›na ehliyet sorul-
mamas›, sorulamayaca¤›n›n, so-
rulmamas› gerekti¤inin bir mü-
tearife haline getirilmesidir. 
fierif Mardin dün, Osmanl› örne-
¤inde Nakflili¤i, cemiyet hayat›-
na bir nizam, ahenk veren unsur
olarak selamlarken, bugün
aman dikkat diyen bir tav›r içeri-
sine girmektedir.  Peki ne de¤ifl-
ti? Hiçbir fley. De¤iflen sadece
de¤iflip ehlileflece¤ine inan›lan
zümrenin, muayyen bir kesimin
bu memleketin asli bir unsuru
oldu¤unu gösterecek iflaretler
tafl›y›p tafl›yamayaca¤› veya tafl›-
yacaksa hangi raddeye kadar ta-
fl›yaca¤› gerçe¤ine dair sahip
olunan düflüncelerdir. Derd de
devam ediyor, flikayet de.
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nen Hak ile olunabilece¤ini ortaya
koyan bir sisteme sahip olmufltur.
Klasik devirde hususi k›yafetler-
den, tekkelerden ve kerametler-
den uzak duran taraflar›yla di¤er
insanlardan farkl› hiçbir taraflar›
olmam›flt›r. ‹bn Arabi’nin melame-
tiler için kulland›¤› bir ifade esas›n-
da Nakflileri anlatmaktad›r: “Onlar,
tabii/alelade olan›n içinde kalmak
suretiyle ola¤an olan›n d›fl›na ç›k-
maktad›rlar”. Bir dönem ‹ran’da
günlük ifllerini güçlerini yaparken
murakabeye dalan insanlar›n, Nak-
fli olduklar› gerekçesiyle kelleleri
kopart›lmas› bu çerçevede fevkala-
de enteresand›r. Bu taraftan, özel-
likle de Bat›’da hadisenin pefline
düflen epey kimse oldu¤unu biliyo-
ruz. ‹flte efendim Cumhuriyet dev-
rinde tarikatlar yasaklanmas›na
ra¤men bir tak›m fleylere ihtiyaç
duydu¤u için kapanmak zorunda
kalan di¤er tarikatlar›n aksine,
Nakflilik hiçbir fleye eyvallah› olma-
yan, bütün kainat› tekke gibi gö-
ren tav›rlar›yla canl›l›¤›n› daimi su-
rette sürdürmüfltür. 

MMaalleezzyyaa ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn››nn NNaakkflflii-
lliikk üüzzeerriinnddeenn yyaapp››llmmaass››nn››nn sseebbeebbii,,
iiflflaarreett eettttii¤¤iinniizz ggiibbii,, ttaarriikkaatt››nn bbiirr
llookkmmaa bbiirr hh››rrkkaa aannllaayy››flfl››yyllaa yyeettiinn-
mmeemmeessii oollaabbiilliirr mmii?? SSoorruuyyuu bbiizz ddee
ssoorraall››mm:: TTüürrkkiiyyee MMaalleezzyyaa oolluurr mmuu??

Türkiye fluras› olur mu, buras›
olur mu? Bunlar cevab› al›nmak üze-
re sorulmufl süaller de¤il. ‹ki fley
amaçlan›yor olabilir: Siyasi iradenin
yürüttü¤ü, biz buna yürütüyor gö-
züktü¤ü diyelim, siyasetten duyulan
rahats›zl›¤› ›zhar ederek, psikolojik
engeller koymak. ‹kincisi de para-
doksal olsa da siyasi iradenin takip
etti¤i siyasetten duyulan bir mem-
nuniyet var. Bunun devam etmesi is-
teniyor. O halde yap›lmas› gereken
toplum için en hassas olan noktalar-
dan vurufllar yapmak. Bu da karfl›ya
al›nan, d›fllanan kesimin bütünlefl-
mesini, siyasi irade kendilerine yö-
nelik müsbet hiçbir fley yapamasa bi-

le desteklemeyi, mevziyi tahkim et-
meyi beraberinde getiriyor.

Bir önceki aflama da yine Nakfli-
lik merkeze al›narak, Türkiye ‹ran
olur mu çerçevesinde dönüyordu.
Siyasi anlamda flia karfl›tl›¤›n›n en
yayg›n oldu¤u tarikat Nakflilik. Mü-
ceddidili¤in kökenindeki isimlerin
ve de hususen Mevlana Halid’in ha-
yat› bunu bize verir. Ayn› flekilde
Vehhabilik için de bu böyledir. En
sert tenkidler Nakflilerden gelmifl-
tir. Türkiye’nin hassas gibi gözüktü-
¤ü bu noktalarda, Nakfliler de son
derece hassast›r. ‹taat kültürünü iç-
sellefltirmifl bir tarikat. Sünni siyaset
teorisi, en iyi flekilde Osmanl› tecrü-
besinde görülece¤i üzere devletle
dini aynilefltiren bir karakter arze-
der. Nakflilerin her dönem devleti
desteklemeleri biraz da buraya da-
yan›r. Buradaki mesele Türkiye Tür-
kiye olur mu? Hakikaten mühim,
pek mühim bir hadisedir. Bana ka-
l›rsa en çok korkulan da bu. 

fifieerriiff MMaarrddiinn’’iinn NNaakkflfliillii¤¤ee ddaaiirr
bbaaflflkkaa nnee ttüürr zzaaaaffllaarr›› vvaarr??

Birkaç hususu hülasa etmeye
çal›flay›m. Evvela kulland›¤› kay-
naklar ve malzemenin niteli¤i. Yo-
rumlar›n›n dayand›¤› merkezler.
Bat›l›lar›n çizdi¤i hududu bir türlü
geçemeyen mütalaalar ve istidlal-
ler. Fundamentalizm, Protestanl›k
ve masonluk kavramlar› üzerinden
Nakflili¤i de¤erlendirmesi, Bat›’da
vücud verilen verilerin bir Türk mü-
ellifte nas›l akis buldu¤unu göster-
mesi aç›s›ndan ehemmiyetli. 

Nurcular›n devlete s›zd›¤›n›
söylemesi. Tunaya’n›n ta kendisi
olan bir de¤erlendirme, ki bugün
de ayn› çizgi, körün de¤ne¤ini bel-
ledi¤i gibi,  bir milim sapmadan ay-
ni türküyü söylüyor. Baz› “nurcu-
lar”›n fierif Bey’in yazd›klar›n› nur
muar›zlar›na karfl› en büyük cevap
olarak görmesi de ilginç.

Nakflili¤i Vehhabilikle aynilefl-
tirmesi, Nakflili¤i k›yamlara indir-
gemesine paralel bir de¤erlendir-

NNaakkflfliillii¤¤iinn ssiiyyaasseettllee 
bbaa¤¤llaanntt››ss›› yyookk mmuu??

Her türlü siyaset tesirlerinden
uzak, müsta¤ni, hür bir olu-
flum ve hareket. Tarih böyle
bir fleyin mümkün olamayaca-
¤›n› haber veriyor. Hele de bu-
gün. Tarikat›n takvay› koyup
fetvaya yürüdü¤ü zamanlar
olmufl tarihi tecrübesinde. An-
cak buradaki problem, tasav-
vufun müflterek umumi kaide-
si bir tarafa b›rak›larak hadise-
nin tamamen siyasete indir-
genmesi. Mardin’in Nakflilik
yorumunda tasavvufun zevk
ve flevki, vecd ve isti¤rak›, ru-
haniyeti ve ledüniyyat› yok. Si-
yasal ‹slâm filan fleklindeki
mülevves kavramsallaflt›rmala-
r› bir kenara b›rakarak flunu
söylemekle yetinirsek, insan›n
vicdan›n›n bir inanç taraf›n-
dan flekillendirilmesi davran›fl-
lar›n› bundan müsta¤ni k›lar
m›? Davran›fllar›m›z› vicdan›-
m›z› flekillendiren unsurlardan
uzak tutmak nereye kadar. Siz
tasavvuf dedi¤iniz zaman bir
baflka vadiye de intikal etmifl
oluyorsunuz. Bunlar›n idrak
edildi¤ine dair iflaretler yok.



me. Mardin’i Mardin yapan, mo-
dernleflme devri üzerine yapt›¤› ça-
l›flmalar. Bilenler bilir, bu devirde
hemen bir çok fley gelip Cevdet Pa-
fla’ya dayan›r. Tarih-i Cevdet’i oku-
yan biri Vehhabilikle ilgili fierif
Bey’in verdi¤i hükümler karfl›s›nda
hayrete gark olur. Di¤er taraftan
biliyoruz ki, ‹slâm’›n Maveraünne-
hir-Basra-Ba¤dat-Selçuklu ve Os-
manl› tecrübeleri hep tasavvuf et-
raf›nda döner. Mardin Bat›’dan ge-
len bir afl›n›n tesiri alt›nda, Vehha-
bilikle Nakflili¤i örtüfltürmektedir.
Zira Vehhabi hareketini hararetle
bir ‘tecdit’ giriflimi olarak telakki
edenler Bat›l›lard›r. Tarihte hiçbir
‹slâmi oluflum Vehhabilikte oldu¤u
gibi tecdit hareketi oldu¤u düflün-
cesiyle önpalana ç›kar›lmam›flt›r.
‹ngilizler Hindistan’da sömürgeci
güce karfl› ayaklanmalar› Vehhabi-
lik yaftas›yla mahkum ederken Or-
tado¤u’da Osmanl›’ya karfl› ayakla-
nanlar› bu sefer Vehhabi olarak
hararetle savunmaktad›rlar. 

Türkiye’yi anlaman›n Nakflilik-
ten geçti¤ini ihsas etmesi ehemmi-
yetlidir. Her fleyi gelip tasavvuf da-
yand›¤›n›n fark›nda. Ancak hemen
her fleyin tasavvufa indirgeneme-
yece¤inin fark›nda de¤il. ‹slâmc›l›k

hareketini tasavvufa indirgemesi
ve özellikle de bu hareketin zemi-
nini Hindistan’a kayd›rmas› da ba-
t›l›lar›n görüflleriyle mutab›k. Os-
manl›’n›n merkez oldu¤unu göz-
lerden kaç›rmak için fena bir yol
de¤il.

Nakflili¤in fiamanist tarafa av-
det ettirilebilecek taraflar›n› vur-
gulamas›nda görülece¤i üzere,
Müslümanl›ktaki ehlilefltirme po-
tansiyelini belirgin k›lmak. Diyalog
ve höflgörü bafll›klar› alt›nda veril-
mek istenilen mesaj›n neticesi de,
niyet her ne olursa olsun, bundan
farkl› de¤il. Türkiye’de yerlefltiril-
mek istenilen, her biriyle bile gör
mant›¤›yla var›p gelebilece¤imiz
yer buras›. Benim anlatmak istedi-
¤im iflte bu. Müflterek olmam›z ge-
reken yerler buralar. Herkesin ce-
binde ayr› bir vatan haritas› var de-
mek istemiyorum ama, daha bura-
larda da¤›l›p gidiyoruz. Fikret gibi,
“Hepsi lâz›m bu yurda hepsi mü-
fîd” diyecekseniz ona benim söyle-
yecek sözüm olamaz.

NNaakkflfliibbeennddiillii¤¤iinn kköökklleerrii OOrrttaa
AAssyyaa’’ddaa ddee¤¤iill mmii??

Elbette. Nakflilikte Türklerin ka-

dîm tarihine ait pek çok unsur var.
Mesela Türklerin klasik dünya gö-
rüfllerini verecek temsil gücü en
yüksek metin olan Kutadgu Bi-
lig’de savunulan ledünni hayatla
Nakflibendili¤in halk içerisinde
Hakla beraber olma anlam›na ge-
len halvet der-encümen prensibi
birebir örtüflmektedir. Nakflibendi-
li¤i dolay›s›yla Müslümanl›¤›, bir
taraf›yla Orta Asya’daki veriler çer-
çevesinde elbette mütalaa edebili-
riz. Menbalardan bir tanesi de ora-
s›. Ancak istikamet ve muhteva ta-
mamen ‹slâmi haleyle çevrili ola-
rak. ‹slâm öncesi unsurlar Türklerin
‹slâm tasavvurunda unsurlardan bir
unsur olarak ehemmiyete sahip.
Buradaki problem ‹slâm öncesi
devrin belirleyici, tayin edici olup
olmad›¤›. Esasl› unsurun ‹slâm ol-
du¤unu gözden kaç›rmadan Nakfli-
li¤e eski Türk inançlar› çerçevesin-
de bir zemin aray›fl› fierif Bey’i laik
bir geçmifl kurgulamak ihtiyac›yla
‹slâm öncesi devre dönenlerle ayni-
lefltirmektedir. 

Sözü bir soruyla neticelendire-
lim: Türk Müslümanl›¤› diyenler,
Nakflili¤in semtine neden u¤ram›-
yorlar?
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OOssmmaannll››llaarr vvee VVeehhhhaabbiilliikk
Fatih M.fieker, Dergah Yay›nlar›



‹
nsanl›k tarihi kadar eski din ol-
gusu ve modern tarihle zuhur
eden milliyetçilik ve bunlar›n

birbirleriyle iliflkisi, birkaç nesildir
insanl›¤›n gündeminden düflme-
yen bir konu olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Modernite öncesi daha
çok dini temelli mücadele ve savafl-
lar yürütülürken, modern zaman-
larda din indirgenerek milliyetçili-
¤in bir unsuru haline getirilmifltir.
Asl›nda din, kendini merkeze ala-
rak insan› ve toplumu kendi etra-
f›nda infla etmek isterken, modern
dönemde ulus yap›lar› içinde yeni-
den üretilmifl ve bir ulusçu din or-
taya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. Olufl-
turulmaya çal›fl›lan bu din, modern
dönem boyunca siyasal olan etra-
f›nda flekillenir ve daha çok seçkin-
lerin s›n›rlar›n› belirledi¤i bir for-
ma dönüflür. Ayr›ca dinin insan› ve
toplumu dönüfltürmesi, ayn› za-
manda ahlaki bir bütünü infla et-
mek istemesi karfl›s›nda, ulus dev-
letin elinde din, ulusal bilinci ve
ulusal ruhu infla etmenin arac› ha-
line indirgenmifltir.

‹flte ‘‘MMooddeerrnn MMiilllliiyyeettççiilliikk vvee
DDiinn’ kitab›, bu sürecin yani modern
zaman›n dinle iliflkisi, dini dönüfl-
türmesi, onu araçsallaflt›rmas› ve
yirmi birinci as›rda milliyetçilik ve
din konular›n›n nas›l ve nereye ev-
rildi¤ini derinlemesine iflleyen bir
eserdir.

Ülkemizde de uzun bir süredir
tart›fl›lan ve tart›fl›lmaya devam

edecek olan, milliyetçilik, alt kim-

likler, asli kimlikler ve bu kimlikle-

rin dinle iliflkileri, dinin toplumsal

yap›y› flekillendirmesi gibi konular

tart›fl›lmaya ve tan›mlanmaya ihti-

yaç duymaya devam etmektedir.

Farkl› ›rk, dil ve kimliklerde insan

unsurunun birlikte bir arada uzun

dönem yaflamalar› tart›flma konusu

yap›lmazken, modern ulus devle-

tin kurulmas›yla farkl› etnik kimlik-

ler devre d›fl› b›rak›lm›fl, geride ka-

lanlar› kuflatacak bir devlet politi-

kas› gelifltiril(e)memifl ve cumhuri-

yet tarihi boyunca tart›flmalar de-

vam etmifltir.

Bu iki unsurun, yani milliyetçilik

ve dinin, birbiriyle yatay ve dikey

bir iliflki içerisinde bulunmalar›

özellikle, yirminci yüzy›lda, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u, Avusturya-

Macaristan ve Çar Rusyas›n›n ege-

menliklerini yitirmeleriyle ivme ka-

zan›r. Söz konusu bu güçlerin böl-

gelerinden çekilmesiyle, alt kimlik-

lerin uluslaflmas› ve bu uluslaflma

isteklerini bir tak›m araçlarla pekifl-

tirme istekleri zuhur etti. Uluslafl-

man›n farkl› araçlar vas›tas›yla te-

zahür etmesi, toplumsal birlikteli¤i

sa¤layacak en güçlü ba¤ olarak ak-

la hiç flüphesiz dini getirmifl ve din-

le bafllanmas›n› beraberinde getir-

mifltir.

Bu nedenle, tarihin her döne-

minde oldu¤u gibi, din yine ulusla-

r›n hayat›nda vaz geçilmez bir öne-

me sahip oldu. Çeflitli zaferler ve

ulusal bilinci infla edici örneklikler-

de din, meflru bir form olma ifllevi-

ni sürdürdü.

Hülasa modern dünyada, hem mil-

liyetçili¤in, hem de dinin tafl›d›¤›

önem dikkate al›nd›¤›nda, bu iki

olgunun karfl›l›kl› iliflkisini konu

alan yay›nlar oldukça s›n›rl›d›r. AAçç››-
ll››mm KKiittaapp’›n dilimize kazand›rd›¤›,

Salo Wittmayer Baron’un haz›rla-

d›¤› bu eser modern din anlay›fl›n›n

ya da milliyetçili¤inin sadece bir

yönünü ele almamakta, iki unsu-

run birbiriyle olan iliflkisini de ele

almaktad›r.
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MODERN ZZAMANLARDA DD‹N‹N YYER‹

Mehmet Emin BABACAN

Modern MMilliyetçilik vve DDin
Salo WWittmayer BBaron, 

Aç›l›m KKitap



YEN‹ SÖMÜRGEC‹L‹K
VE BA⁄IMSIZ S‹V‹L TOPLUM KÜLTÜRÜ
UUffuukk CCooflflkkuunn,, ‹‹llkkee YYaayy››nnllaarr››

Sömürgecilik; Bat›’n›n, Do¤u ve ‹slam
dünyas›n›n maddi zenginliklerine
odaklanm›fl politikalar›n› aç›klayan
bir kavramd›. Umran dergisinin Nisan
2003’te 104. say›s›nda da ele ald›¤›
gibi sömürgecilik, So¤uk Savafl sonra-
s› dünyay› anlamada, birey ve top-
lumlar›n zihinsel ve daha çok soyut
de¤erlerini hedefleyen yeni savafl
stratejisinde önemli bir kavram haline
geliyordu. 
Genç araflt›rmac› Ufuk Coflkun; ‘bilinç
kaymas›’ fleklinde tezahür eden bir ‘fluursuz-
laflt›rma projesi’ olarak niteledi¤i ‘Yeni Sömürgecilik’i ele al›-
yor. 
Sendikalardan e¤itim kurumlar›na, STK’lardan siyasî partilere,
al›fl-verifl merkezlerinden mahalle kahvelerine, ibadethanelere
hatta evlerimize kadar, kamusal ve kamusal olmayan birçok or-
tamda etkisini fliddetli bir biçimde gösteren bu durumun, köklü
medeniyetimizde var olan hangi de¤erleri tehdit etti¤ine iflaret
ediyor. Bizi asl›nda aflina oldu¤umuz, ancak h›zla yabanc›laflt›r›l-
d›¤›m›z kardefllik, beraberlik, hoflgörü gibi kavramlarla yeniden
yüzleflmeye davet ediyor.

D‹N, KENT ve CEMAAT;
FETHULLAH GÜLEN ÖRNE⁄‹
AAllii BBuullaaçç,, UUffuukk KKiittaapp

Ali Bulaç uzun zamand›r kitap çap›nda
çal›flmalara imza atm›yordu. Bu kitab›y-
la beklentileri ilk anda cevaplam›fl gibi
görünse de, Bulaç, daha önceki kitapla-
r›nda yer alan baz› bölümlerinden, se-
miner çal›flmalar›ndan ve yaz›lar›ndan
da “DDiinn,, KKeenntt vvee CCeemmaaaatt;; FFeetthhuullllaahh GGüü-
lleenn ÖÖrrnnee¤¤ii”” kitab›nda oldukça yarar-
lanm›fl gibi görünüyor. Fethullah Gülen
ve hareketinin sosyolojik bir vak›a oldu-
¤u bir gerçek. Bulaç’›n sosyolojik bir va-
k›a olarak ele ald›¤› ve Fethullah Gü-
len’i ulema gelene¤inin bir “›slahatç›s›”
olarak tan›mlad›¤› eseri, bu gerçek üze-
rine bakal›m yeni hangi tart›flmalar›
bafllatacak.

Kitap & Dergi
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■ MMooddeerrnnlleeflflmmee:: BBaaflflkkaalldd››rr›› vvee DDee¤¤iiflfliimm,,

S.N. Einsenstadt, Do¤u Bat› Yay.

■ AAssrr--›› SSaaaaddeettttee ‹‹ssllaamm,, 

Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Ensar Neflriyat.

■ KKüürreesseell BBiirr KKaarrflfl›› KKüüllttüürr,, Susan Buck

Morss, Versus Yay.

■ MMuuhhaammmmeedd ‹‹kkbbaall,, 

Ahmet Albayrak, Kaynak Yay.



K
avram, kelimelerin
ve sözcüklerin bir
disiplin içerisinde hi-

zaya sokulmas›d›r. Dilin ve
düflüncenin bir anlam et-
raf›nda bütünlük sa¤laya-
rak bir alana hasredilmesi-
dir. Zira “kültür” kavram›
da kendisini anlatan ve içi-
ni dolduran bir dizi insan
eylemi ve yaflamsal ö¤ele-
riyle içkindir. Kültürel ku-
ram, kültür vakalar›n› sa-
dece tart›flmaz veya listesi-
ni ç›karmaz; onu kuram-
sallaflt›r›r. 
Kültürel kuram, kendi
araflt›rma alan› olarak, fii-
len olmasa da en az›ndan
prensipte, kültürün bütün
yönlerinin incelenmesini
esas al›r. Bu nedenle kültürel kuramla ilgili bir çal›flma, belli bir meto-
dolojinin ve belirlenmifl bir konunun üstünlü¤ünü varsayarak ifle bafl-
layamaz. Zira kültür, ö¤eleri ve bileflenleri itibariyle gündelik hayat›n
dünyas›nda geliflen bir fley oldu¤una göre, konu ve metodu itibariyle
kendisindeki zenginli¤i ve çeflitlili¤i yans›tacak yeterlilikte olmal›d›r.
““KKüüllttüürreell KKuurraammddaa AAnnaahhttaarr KKaavvrraammllaarr”” adl› eserin editörlü¤ünü ya-
pan Andrew Edgar ve Peter Sedgwick’in kültürel kuram’a iliflkin yap-
t›klar› tan›mlamada; “Bu mülahazalar›n sonucu olarak, bu sözlü¤ü
meydana getirirken kendimizi sadece kültürel kuramda öne ç›km›fl
anahtar kavramlarla s›n›rland›rmad›k. Buna ek olarak, çal›flman›n kap-
sam›n›, bu kavramlara daha derin temeller ve entelektüel derinlik sa¤-
layan kavramsal ve kültürel araçlar› dâhil edecek flekilde genifl tutma-
ya çal›flt›k” demektedir.
K›saca bu kitap yaklafl›m› itibariyle mümkün oldu¤unca genel kapsam-
l› olmak ve kültür araflt›rmas›yla ilgisi genifl ve ekseriyetle çok disiplin-
li nitelikte olan kavramlar› irdelemek amac›ndad›r.

Kitap & Dergi
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■ KKaayy››pp ZZaammaann AAttllaass››,, fiiir, 

Nurettin Durman, Ebabil Yay.

KÜLTÜREL KURAMDA 
ANAHTAR KAVRAMLAR
Andrew Edgar ve Peter Sedgwick, 
Aç›l›m Kitap

■ TTaarriihhiimmiizziinn GGüülleerryyüüzzüü,, 

Mehmet Nuri Yard›m, Nesil Yay.

de
rk
en
ar -Amerika, E¤er Bir

Ülkeye Sald›rmay›
Kafas›na Koymufl-
sa, Gerekirse Stra-
tejik Bir Noktada
Kendi Kendisine
Sald›r›p, Suçu Bafl-
kalar›na Atabilir.
(Kod Ad›:K›l›çbal›¤›)
(NOT: Bu film tüm
dünyada yasaklan-
d›. Çünkü 11 Ey-
lül’den 1 ay önce
gösterime girmiflti.)



Kitap & Dergi

Kur’an’›n ‹‹nsan TTasavvuru
K›yamet SSuresi TTefsiri, 
Kerim BBulad›, PP›nar YYay›nlar›

Kur’an’›n anlafl›lmas› noktas›nda Müslüman
âlimlerin baflta tefsir olmak üzere as›rlard›r
süren çal›flmalar›na flöyle dönüp bak›ld›¤›n-
da, ortaya ç›kan birikim karfl›s›nda dehflete
kap›lmamak elde de¤ildir. 
Kerim Bulad›, bir yandan bu birikime yeni bir
ilave yaparken bir yandan da ça¤›m›z›n “in-
san”a odaklanan problemlerine çözüm ola-
bilecek cinsten bir konuyu ve K›yamet Suresi
ba¤lam›nda insan› gündeme getiriyor.

ÂÂddââbb--›› MMuuaaflfleerreett,, 
OOssmmaannll››’’ddaa GGüünnddeelliikk HHaayyaatt››nn DDee¤¤iiflfliimmii 
11889944 --11992277,, 
Nevin MMeriç, KKap› YYay›nlar›.

Adab-› muafleret anlay›fl›n›n modernleflme süre-
cinde geçirdi¤i de¤iflim ve dönüflümleri konu
alan kitap flu bölümlerden olufluyor: “Yeni
Âdâb-› Muafleretin Belirledi¤i Kamusal ve Özel
Alanlar”, “Âdâb-› Muafleret Kitaplar› ve Yazar-
lar›”, “Âdâb-› Muafleret Kitaplar›n›n Tematik ve
K›sa Tan›t›ml› Dökümü.

Tanp›nar’la BBaflbafla, 
‹nci EEnginün- ZZeynep KKerman, DDergah YYay›nlar›.

Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n y›llard›r okura ulafl-
may› bekleyen günlükleri yay›mland›. Kitap,
tart›flmalar› da beraberinde getiriyor. Günlük-
lerde, 27 May›s askeri
darbesini alk›fllayan, Yahya Kemal’i hor gören,
Osmanl› kültürünü küçümseyen farkl› bir Tan-
p›nar portresi var. Bunlar, Tanp›nar’a bütünüy-
le bak›lmas›n› ve belki asl›nda daha do¤ru an-
lafl›lmas›n› sa¤layan bilgilerdir, baz›lar› için ha-
yal k›r›kl›klar› yaratsa da.
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■ KKaaoossttaann ÖÖnnccee SSoonn ÇÇ››kk››flfl,, Selçuk Kütük, 

Genç Öncüler Kitapl›¤›, P›nar Yay.

■ ‹‹kkttiiddaarr›› AAnnllaammaakk,, Noam Chomsky,

Aram Yay.

■ AABBDD’’nniinn OOrrttaa AAssyyaa PPoolliittiikkaallaarr››,, 

fiatl›k Amanov, Gökkubbe Yay.

■ KKaarrddeeflfliimmee MMeekkttuupp,, Sefer Göltekin, 

Genç Öncüler Kitapl›¤›,P›nar Yay.
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Etkinlik

19
y›l önce 1988 y›l›nda
önce ‹stanbul’da bir
araya gelen bir grup

gönül ve hizmet ehli, samimi ça-
balar› ve gayretleriyle birçok hay-
r›n ve iyili¤in kap›s›n› açt›lar ve
açmaya devam ediyorlar.
Bireyselli¤in ve yaln›zl›¤›n insan›-
m›z› çözümsüzlü¤e, çaresizli¤e,
bunal›ma sürükledi¤i bir ortam-
da ayn› inanç, ayn› düflünce ve
ayn› hayat tarz›na sahip olan in-
sanlar› kucaklayacak bir flemsiye
kurulufl oluflturdular. 
Her türlü ç›kar endiflesinden uzak,
samimi ve ihlâsl› yüreklerin kadim
dostluklar›n› ayn› çat› alt›nda per-
çinleyen bu oluflum; “Hay›rlarda
yar›flma”y› ilke edindi...
AArraaflfltt››rrmmaa vvee KKüüllttüürr VVaakkff›› olarak
tarihte yerini alan bu oluflumun

flubeleri kuruldu¤u tarihten beri
farkl› birçok ilde faaliyetlerine
bafllad›. ‹yiliklerin ve güzelliklerin
merkezi olan vakf›n ‹zmit flubesi
de 1989’dan beri faaliyetlerine
devam etmektedir.
19 Ocak 2008 Cumartesi günü ye-
ni yerinde hizmete giren Araflt›r-
ma ve Kültür Vakf› ‹zmit fiubesi
aç›l›fl›nda, vak›f mütevelli heyeti,
bas›n mensuplar› ve gönül dost-
lar› bir araya geldi.
Vak›flar›n toplumsal düzlemde
anlam›na ve önemine dikkatin
çekildi¤i aç›l›fl program›nda,
Araflt›rma ve Kültür Vakf›’n›n bu-
lundu¤u bölgelerde hangi önem-
li temsiliyetleri ve ödevleri yerine
getirdi¤ine dikkat çekildi.
Yeni bir mekânla yeni bir heye-
can oluflturan Araflt›rma ve Kül-
tür Vakf›, yeni dönemde toplum
için hay›rl› ve faydal› çal›flmalar›-
na kararl›l›kla devam edece¤i ka-
rar›n› ald› ve bunu iki önemli et-
kinlikle gerçeklefltirmeye bafllad›.
‹lki 7-11 yafl aras›ndaki k›z ve er-
kek çocuklar için düzenlenen Sa-
l›ncak Çocuk Günü’ydü. Çocukla-
r›n e¤lence ile e¤itimi birlefltiren
bu tür günlerle kifliliklerinin geli-
flimine katk› sa¤land›¤› çocuk
günlerinin düzenli olarak devam
ettirilecek olmas› da çocuklara ‹z-
mit AKV’nin ayr› bir müjdesi gibi.
‹kinci etkinlik ise, Prof. Dr. Burha-

neddin Can’›n konuflmac› olarak
kat›ld›¤› programd›. 
24 Aral›k günü, Müsiad Konfe-
rans Salonu’nda Prof. Can, genç-
li¤in adeta may›nl› bir arazide, si-
yasal güçlerce kurban edilmeye
çal›fl›ld›¤›n› söyledi. “Kadife Dar-
be”lerin gençlik üzerinden ger-
çeklefltirildi¤ini de vurgulayan
Can, konuflmas›nda, Türkiye’de
temel probleminin “zihinsel kir-
lenme” oldu¤unu belirttikten
sonra medyan›n bu konudaki
fonksiyonuna de¤indi.  Aileler
baflta olmak üzere sorumluluk sa-
hibi insanlar›n çok yönlü bir du-
yarl›l›k ile faaliyet alanlar›nda ey-
lem halinde olmalar›n› isteyen
Prof. Dr. Burhaneddin Can, iki sa-
at boyunca ‹zmit AKV fiubesinin
organize etti¤i konferans›nda,
e¤itim, siyaset baflta olmak üzere
bir çok konuda ufuk aç›c› pers-
pektifler sundu. Medyan›n bula-
n›k bir dünya sunmas›na karfl›n
‹zmit AKV bu tür konferanslarla
dolambaçs›z ve net yol haritalar›
sunaca¤› anlafl›l›yor. Son olarak,
çocuklar ve gençler baflta olmak
üzere her yafla uygun programlar
için AKV’ ye rahatça baflvurabile-
ce¤inizi belirtelim. 
‹zmit Araflt›rma ve Kültür Vakf›:
0262-3244841

AKV 
(Araflt›rma ve Kültür Vakf›)

‹ZM‹T’TE
YEN‹ YER‹NDE Araflt›rma ve Kültür Vakf›, ‹zmit’te aç›l›fl›n› yapt›¤› yeni yerinde,

yediden yetmifle sa¤lam bir kimli¤in oluflumu için çal›flmalar›na
h›z verecek. 

Prof. Dr. Burhaneddin Can
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KKooccaaeellii’’nnddee öözzggüürrllüükk eeyylleemmlleerrii ssüürrüüyyoorr 

K
ocaeli ‹nanç Özgürlü¤ü Platformu
144. haftas›na giren “Baflörtüsüne
Özgürlük” eylemini gerçeklefltirdi.

Eylemde platform ad›na bas›n aç›klamas›
yap›lmadan önce dergimiz sahibi Say›n Ab-
dullah Y›ld›z ve Araflt›rma ve Kültür Vakf›
Baflkan› Say›n fiemsettin Özdemir de söz
alarak yap›lan bu çirkin haks›zl›¤›n ve hu-
kuksuzlu¤un yanl›fll›¤›na dikkat çektiler.
Yetkililerin duyarl› davranarak bir an önce
bu sorunu çözmeleri gerekti¤ini ifade etti-
ler.

Ayr›ca, baflörtüsünün Allah’›n bir emri ol-
du¤unu, bunda utan›lacak bir fley olmad›-
¤›n› ve Müslümanlar›n bu duruma sahip
ç›kmalar› gerekti¤ini sözlerine ekleyen Y›ld›z, son günlerde gündeme getirilen baflörtüsü tart›flmalar›n-
dan yeni bir krizin de¤il, olumlu bir sonucun ç›kmas›n› temenni etti¤ini ifade etti. Bas›n aç›klamas›nda ise
flu ifadelere yer verildi: “Baflörtüsü Türkiye tarihinde birçok meselenin belirleyici unsuru ola geldi. Ülkede
içi doldurulamam›fl kavramlarda, de¤ifltirilmeye ve dönüfltürülmeye çal›fl›lan insan modelinde, düzene te-
¤et çizilen beyinlerde baflörtüsü belirginli¤ini korudu. ‹deolojilerini sa¤lam temellere oturtamam›fl, siya-
set yapmaya malzemeleri kalmam›fl, kendilerini kanun ve medeniyet bekçisi olarak görenler baflörtüsünü
“Bizdensin” ya da “Bizden de¤ilsin” tan›mlamalar›yla flekillendirmeye çal›flt›.” 

Bu güne kadar birçok kez gündeme getirilen baflörtüsü probleminin art›k yetkililer taraf›ndan görülmesi
gerekti¤i ve son günlerde baflbakan›n baflörtüsü hakk›ndaki ç›k›fllar›n› devam ettirerek bir çözüme gitme-
si gerekti¤i belirtilerek eylem sona erdi.

T
ürkiye Milli Kültür Vakf›’n›
(TMKV) tebrik etmek gerek,
pek çok vak›f ve dernek gibi

onun da kurulmas›nda büyük
emek sahibi olan ‘hocalar›n hoca-
s›’ Sabahattin Zaim’i vefat›ndan
birkaç hafta sonra talebeleri ve ev-
latlar›n›n konuflmac› olarak kat›l-
d›¤› toplant›y› düzenledikleri için.
Vakf›n Eyüp’teki merkez binas›n-
da gerçeklefltirilen; Sabri Orman,
Mustafa Özel, Sedat Murat ve Se-
lim Zaim’in konuflmac› olarak ka-
t›ld›¤›, aralar›nda Cevat Babuna
gibi aile dostlar›n›n da bulundu¤u
etkinlikte her biri bu ‘vak›f in-
san’›n farkl› meziyetlerine dikkat
çeken konuflmalar yap›ld›. 

Ayn› akflamda programa ev sahip-
li¤i yapan TMKV Yöneticisi Kemal
Özp›nar’›n gayretleriyle yak›nda
sona erecek bir çal›flman›n da
müjdesini ald›k. Projenin sorumlu-
lu¤unu ise Sedat Murat hocan›n
yapmas› da ayr› bir güzellik olarak
kayda geçti. Etkinlikte k›saca Za-
im’in prensipleri, çal›flma ahlak›,
‘hoca’l›k yan›, vak›f kurucu özelli-
¤i, müteflebbis yan›, arflivcili¤i ve
tevazuu gibi özellikleri öne ç›kar›l-
d›. ‹lim adab› ve kökleriyle yani ‹s-
lam’la olan kuvvetli ba¤lar›na en
güzel örneklikler olaraksa kaleme
ald›¤› çal›flma ekonomisi ve di¤er
eserlerinden seçilen baz› bafll›klar
ve girifllerinde yer verdi¤i ayetler,

hadisler zikredildi. Yolundan yürü-
yen hocalar›m›za ve onun her alan
ve yafltan talebelerine b›rakt›¤›
zengin ve aziz hat›ras›n› yeniden
yad ediyor, kendisine Allah’tan
rahmet diliyoruz.

SABAHATT‹N ZA‹M’‹ ANMAK ve ANLATMAK
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N
epal dendi¤inde akl›m›za
gelenlerin genel anlamda
ne oldu¤unu flöyle bir göz-

den geçirecek olursak nelerle karfl›-
laflabilece¤imizi bir s›ralayal›m ev-
vela. Co¤rafi bilgi olarak dünyan›n
en yüksek noktas› olan Everest Te-
pesi’ni ve dolay›s›yla Himalayalar’›
hemen hepimiz biliriz. 60’larda
hippili¤in do¤du¤u topraklar ola-
rak da bilinir Nepal. Bat›da metafi-
zik gerilim ihtiyac› hisseden, ma-
teryalizmin insanlar› tam manas›y-
la k›skaca ald›¤› bir dönemde içsel
aray›fllara yönelen bat› gençli¤inin
bir anlamda hacc› niteli¤indeki
Katmandu’nun Nepal’de oldu¤unu

da biliriz. Budizm ve Hinduizm ge-
lebilir ak›llar›m›za Nepal deyince.
Belki d›fl politikaya ilgisi olanlar,
s›kl›kla eylemleriyle gündeme ge-
len Maocu gerillalardan da haber-
dar olmufl olabilirler. Dünyan›n
ekonomik seyrini izlemeyi kendisi-
ne görev olarak seçmifl olanlar Ne-
pal’in dünyan›n en fakir ülkelerin-
den biri oldu¤unu bilebilir. Hepsi
bu kadard›r muhtemelen. Bunun
ötesindeki bilgiler kiflisel merak›n
ve ilginin sonucu olarak yer al›r ha-
f›za da¤arc›¤›m›zda. 

Peki, Nepal’de Müslümanlar›n
yaflamakta oldu¤undan ve yaflad›k-
lar› s›k›nt›lardan kaç›m›z haberda-

r›z? Do¤rusunu isterseniz flimdi bu
sat›rlar› kaleme alan flah›s olarak
ben de flunun fluras›nda iki ay evve-
line kadar Nepal’de etkin bir Müs-
lüman nüfusun varl›¤›ndan haber-
dar de¤ildim. Ta ki ‹HH taraf›ndan
kurban organizasyonu için Ne-
pal’de görevlendirilene kadar. 

Görev taraf›m›za tevdi edilince
araflt›rma sürecimiz de bafllam›fl ol-
du. Ulaflt›¤›m›z neredeyse tüm ha-
ber ve bilgi kaynaklar› -bir istisna
haricinde- hiçbir flekilde Müslü-
manlardan bahsetmiyordu. Hepsi-
nin Nepal’de yaflayan Müslümanla-
ra iliflkin olarak verdi¤i ortak bilgi
A¤ustos 2004 y›l›nda Irak’ta dire-
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SINIRLARI BU KEZ NEPAL’DE Ç‹⁄NED‹K!

Yusuf ARMA⁄AN
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niflçiler taraf›ndan öldürülen 12
Nepallinin Nepal’de büyük bir infi-
al uyand›rd›¤› ve bu infial netice-
sinde Nepal Müslümanlar›n›n evle-
rinin, iflyerlerinin, toplanma yerle-
rinin ve camilerinin yak›l›p ya¤ma-
land›¤› fleklindeydi. Neyse ki bu
üzüntü verici haberler vesilesiyle
Nepal’de Müslümanlar›n varl›¤›n-
dan, hatta cami ve toplanma me-
kânlar›ndan bahsedildi¤ine göre
organize olmufl bir nüfustan ha-
berdar olmufltuk. Biraz daha derin-
lemesine indi¤imizde, ülkenin gü-
neydeki Hindistan s›n›r›nda yafla-
makta olan ve klasik tar›m toplu-
mu özelliklerini üzerlerinde bar›n-
d›ran Nepal Müslümanlar› üzerine
spesifik bilgilere de ulaflma imkan›
bulabilmifltik nihayet. Nepal Müs-
lümanlar›n›n Hint ‹slam anlay›fl›n-
dan hayli etkilenmifl oldu¤unu ve
kültürel ba¤lamda da tüm Ne-
pal’de oldu¤u gibi Müslüman nü-
fusun da Hindistan’›n kültürünü ‹s-
lami yönüyle kuflanm›fl olduklar›
ö¤rendi¤imiz en temel bilgiydi.

Kurban böylece ismiyle müsem-
ma hale bürünüyor iflte. Kendile-
rinden, adlar›ndan, yaflamlar›ndan
habersiz oldu¤umuz bir diyar›n sa-
kinleri ile aram›zdaki s›n›rlar yavafl
yavafl kalkmaya bafll›yor ve biz bir-
birimize yak›nlaflmaya daha yola
ç›kmadan bafllam›fl oluyoruz. 

Katmandu’da, ‹stanbul’un h›-
z›ndan sonra, hayat›n seyrinin iyi-
den iyiye irtifa kaybetti¤ini düflü-
nüyoruz. Havaalan›n›n d›fl›nda ad›-
m›z› ar›yor gözlerimiz. Hemen en
önde, en görülebilecek yerde du-
ran ufak tefek, tan›d›k sakal›yla es-
mer biri en güzel kâ¤›da en güze-
liyle yazm›fl isimlerimizi. Selamlafl›-
yoruz; parola da iflaret de tamam…

Bizi karfl›layan Nazrul Hasan
Nepal ‹slam Organizasyonu’nun
genel sekreteri. Çarçabuk, telafls›z,
pratik ve organizasyon kabiliyeti
yüksek belli ki… Otel lobisine göz-
leri parlayarak biri giriyor. Afgan
k›yafetini and›r›r giysileri var,

uzunca sakall›, gülümsüyor. Kap›-
n›n a¤z›nda dolan›p duran ben;
“Sen de Zülfikar Ali olmal›s›n!” de-
di¤im de “evet de nereden anla-
d›n?” diyor. Nereden anlad›yd›m
sahi? ‘Hissi kabl el-vuku’ dedikleri
bu olsa gerek. 

Zülfikar Ali, Nepal ‹slam Orga-
nizasyonu’nun Genel Baflkan›… ‹s-
tiflareye çok önem veriyorlar. Bu
flemsiyenin alt›nda sa¤l›k, e¤itim,
kültürel faaliyetler ve camilerle il-
gilenen çok say›da kurulufl mevcut.
3 ayda bir yay›mlanan bir dergileri
var. Kur’an-› Kerim’in Nepalceye
tercümesini ilk kez bu ekip yap›yor. 

Kurban kesim organizasyonlar›-
n› gerçeklefltirmek için Müslüman
nüfusun daha yo¤un olarak yaflad›-
¤› güneydo¤u Nepal’e geçiyoruz.
Buras› Biratnagar. Biratnagar’a
Buddha Air’in çift pervaneli 18 kifli-
lik uçaklar›yla geldik. Kalaca¤›m›z
evin kap›s›nda duran kalabal›k bizi
karfl›lamak için bekliyor. Sohbete
koyuluyoruz. Sohbetimizdeki her
detay bizi birbirimize daha çok ya-
k›nlaflt›r›yor. Kurban ismiyle mü-
semma hal al›yor ister istemez. 

Sabah ezan›n› duyuyoruz uzak-
tan. Hindu tap›na¤›ndan gelen mü-
zik sesine katlanabilmek çok zor
ama yapacak çok da fazla bir fleyi-

miz yok. Bugün Nepal’de bayram
arifesi. Üç tekerlekli büyükçe bir bi-
siklete ba¤lanm›fl hoparlörden bay-
ram namaz›na davet ediliyor Müs-
lümanlar. Sokaklarda ard›na çocuk-
lar› takarak dolafl›yor bisikletli yafll›
adam. Bu muhteflem manzara zih-
nimize kaz›n›yor eflsiz bir tablo ola-
rak. Binan›n avlusu kalabal›klafl›-
yor. Hindu iken Müslümanl›¤› seçen
bir baba 3 çocu¤uyla beraber ora-
da. Bize Müslümanl›¤› seçmesinin
akabinde yaflad›¤› zorluklardan, ai-
lesinden, Hindu toplumdan gelen
bask›lardan ve buna ra¤men duy-
du¤u memnuniyetten bahsediyor.
Heyecanl›, gözlerinin içi gülüyor.
Çocuklar› bize k›sa surelerden ör-
nekler sunuyor o güzel sesleriyle.
Sonra Biratnagar’›n tozlu sokakla-
r›nda çocuklar›yla gözden kaybolu-
yor ama biliyoruz ki haf›zam›zdaki
silueti daima kalacak. 

Bayram›n sabah›nday›z iflte.
Kahvalt›dan sonra eflyalar›m›z› to-
parl›yoruz. Yan›m›za al›nacaklar›
al›yoruz. ‹HH pankart›, Türk bayra-
¤›, lokum paketleri, çocuklara ba-
lonlar, görevlilerin giyece¤i tiflört-
ler, da¤›t›mda kullan›lacak poflet-
ler… Hepsi tamam. Sis bast›rd›kça
bast›r›yor. Üç metrelik görüfl mesa-
fesinde a¤›r aksak ilerliyoruz. Sisle-
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rin içinden birdenbire beliren k›r-
m›z›l›, sar›l›, mavili giysiler içerisin-
deki insanlar beyazl›¤›n orta yerine
unutulmas› imkâns›z olarak düflü-
veriyorlar. Sis, sessizli¤i de indirmifl
yeryüzüne. 

Sonunda Guski’ye geldik. Kur-
banlar›m›z›n bir k›sm› burada kesi-
lecek, di¤erleri Cchatabeli ve Rajbi-
raj’da. Köyün içerisinden geçen yol-
dan ak›yor insanlar. Çocuklar ve ba-
balar›, çocuklar ve a¤abeyleri, ço-
cuklar ve dedeleri... Kur’an okunan
evin bahçesinde bayrama haz›rla-
nan çocuk tulumbaya as›l›yor, kova-
s›na su dolduruyor, dolan suyu ka-
fas›ndan afla¤›ya boca ediyor. Yol
boyunca akan insanlar›n aras›na ka-
r›flarak ilerliyoruz biz de. Çocuklar
etraf›m›zdan hiç eksik olmuyorlar.
Sa¤l› sollu evler bambudan ve ker-
piçten olunca oldukça otantik bir
görüntü ortaya ç›k›yor da¤›lmaya
yüz tutan sisin içinde. Ne yana dön-
dürsek bak›fllar›m›z›, orada foto¤raf
kareleri canlan›yor ve bizim bak›flla-
r›m›zla yeniden donuyorlar. 

Bayram namazlar› için ayr›lm›fl
büyük namazgâhta bayram nama-
z›na durdu¤umuzda geride sadece
çocuk ve kufl sesleri kal›yor. Sis da-
¤›l›yor, secde yerine çi¤ düflmüfl,

topra¤a de¤iyor aln›m›z, tekbirler
al›yoruz, rükûya var›p k›yama kal-
k›yoruz, çocuklar ve kufllar birbirle-
rine çok yak›fl›yorlar. Namazdan
sonra etraf›m›z hemen doluveri-
yor. Bayramlafl›yoruz kalabal›kla.
Gözlerinden ve ellerimize sard›kla-
r› ellerinden samimiyet kuflan›yo-
ruz. Anlat›lmaz bir duygu, ne keli-
me var ne de bir harf… Tek bir fley
kal›yor söylemek için; “Elhamdülil-
lah Müslüman›z!”

Kurban organizasyonu tam an-
lam›yla kusursuz. Hangi haneye ne
kadar da¤›t›m yap›laca¤› önceden
belirlenmifl durumda. Duygu yüklü
konuflmalardan sonra kesim bafll›-
yor. Besmeleyi ve tekbiri tekrarl›-
yoruz ha bire. Çocuklar biraz geri-
den izliyorlar olan biteni. Onlar
için haz›rlad›¤›m›z balonlar› flifliri-
yoruz. Hofllar›na gidiyor ay y›ld›zl›
ve ‹HH logolu rengârenk balonlar.
fiiflirmekten yorulunca, içlerinden
biraz büyük olanlar›na görev veri-
yoruz “fliflir” diyerek. Balonun Gus-
ki’deki ad› bundan böyle “fliflir”
olarak kal›yor. fiiflir afla¤›, fliflir yu-
kar› oynafl›yor çocuklar. 

Bayram›n ikinci günü yola dü-
flüyoruz yeniden. Sol yan›m›zdan
aheste bir nehir uzan›yor. Kad›nlar
çamafl›r y›k›yorlar suda. Sol taraf›-
m›z genifl tarlalardan olufluyor. Bir
çiftçi öküzüyle beraber çift sürü-
yor. Keçileriyle dolaflan bir baflka
kad›n daha çarp›yor gözümüze.
Buras› Cchatabeli yolu. Cchatabeli,
Nepal dilinde flemsiye anlam›na
geliyor. Sunsari’ye ba¤l› bir küçük
kasaba buras›. Burada da kurban-
lar›m›z kesilecek birazdan. Ahali
toplanm›fl bizi bekliyor. Organizas-
yon yetkilisi Gulam Resul kamera-
m›za bir sunum yap›yor ayr›ca; “‹s-
tanbul hilafetin hâlâ merkezidir bi-
zim için…” 

Bugün ülkemize dönece¤iz.
Katmandu caddelerinden havaala-
n›na do¤ru giderken, görevimizi
yerine getirmifl olman›n verdi¤i
mutlulukla sürekli “bizi utand›r-

ma!” diye yalvard›¤›m›z Allah’a
hamd ederek birbirimize bak›p su-
suyoruz. Son ana kadar Zülfikar
Ali’nin gözleri üzerimizde. Dualafl›-
yoruz karfl›l›kl›. “Cennette görüflü-
rüz inflallah” diyen Ersin’in sözleri
üzerine bak›rdan tenine sicim gibi
gözyafl› döküyor Zülfikar Ali. Bu
Zülfikar Ali’nin son görüntüsü ola-
rak yerini al›yor haf›zalar›m›zda.
Hüzünleniyoruz, dua ediyoruz.

Uçaktay›z… Filmin bitifl jeneri¤i
bafllamayacak ve beyaz perdeden
final yaz›lar› akmayacak besbelli.
Her fley elimle dokundu¤um kadar
gerçek. Samimiyetlerine dokun-
dum insanlar›n, hüzünlerinin koku-
sunu duydum. Selam›n en karma-
fl›k dü¤ümleri bile çarçabuk nas›l
bertaraf etti¤ini gördüm. Besmele-
li çocuklar›n dünyada yok say›lma-
lar›na ra¤men derin bir direnç içe-
risindeki sab›rlar›na dokundum,
metaneti iflittim hemen birkaç saat
öncesinde. Hayret makam›nday›m;
küçücük bir iyili¤i Allah ne kadar
da büyütüyor ve bereketlendiriyor.
Zihnimin içerisine ‘demir a¤larla’
ördükleri s›n›rlar› çi¤neye çi¤neye
dolaflt›m kardeflli¤in münbit topra-
¤›nda. Evime k›rm›z›dan, sar›dan,
maviden, yeflilden bembeyaz se-
lamlarla dönüyorum art›k.
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TTeekkkkeenniinn hheemmeenn yyaammaacc››nnddaakkii kküüççüükk
bbîîrr tteezzggââhh››nn üüzzeerriinnddee kkiilliimm ddookkuuyyaann
ggeennçç ddeerrvviiflfl,, kkiirrppiikklleerriinniinn uuccuuyyllaa,, ssaa-
kkaall›› ggöö¤¤üüsslleerriinnddee oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn
hhââllââ ddiimmddiikk yyüürrüüyyeenn iihhttiiyyaarr›› ggöösstteerrddii..
““‹‹flflttee”” ddeeddii,,
““fifieeyyhhiimm AAhhii EEvvrraann oodduurr.. HHeerr ttüürrllüü
mmüüflflkküüllüünnüü ddaann››flflaabbiilliirr,, hheerr ttüürrllüü ss››-
kk››nntt››nn›› kkoonnuuflflaabbiilliirrssiinn..”” fifieeyyhhtteenn
zziiyyaaddee,, oorrttaa hhaallllii bbiirr eessnnaaff›› aanndd››rraann
AAhhii EEvvrraann,, kküüççüükk bbîîrr kkaallaabbaall››¤¤››nn oorrttaa-
ss››nnddaa,, 2222 yyaaflflllaarr››nnddaakkii bbiirr ggeenncciinn
bbeelliinnee ppeeflfltteemmaall bbaa¤¤llaammaakkllaa mmeeflflgguull-
ddüü.. BBüüyyüükk bbiirr ddiikkkkaatt iiççiinnddee yyaapptt››¤¤›› iiflflii
ssüürrddüürreenn AAhhii EEvvrraann,,
bbiirr yyaannddaann ddaa ssoorruullaarr››mm››zz›› cceevvaappllaanndd››
Bu yapt›¤›n›z iflin anlam› nedir?

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: Buna, “pefltemal ba¤la-
mak” denir. Esnafl›¤a yani demircili-
¤e ve marangozlu¤a ve ayakkab›c›l›-
¤a ve dokumac›l›¤a öyle can› isteyen
herkes bafllayamaz. Akl›na esen
“bugünden tezi yok, ben art›k es-
nafl›k yapay›m” diyemez. Her iflte
oldu¤u gibi, bunun da bir adab›, bir
töresi vard›r. Kitaba, kanuna geçmifl
kurallar de¤ildir bunlar. Babadan
o¤ula, esnaftan esnafa aktar›l›r.
-Pefltemal meselesine gelirsek...

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: Pefltemal, sözünü etme-
ye çal›flt›¤›m adabm, törenin sadece
biri, ama en önemlilerinden biri. Es-
naf olmak isteyen biri ifle ç›rakl›kla
bafllay›p, yol yordam, edep erkân
ö¤renecektir ilkin. ‹kinci safhada ya-
ni kalfal›kta ise edep ve erkânla bir-
likte ilim ve irfan gelir. Ustal›k ise,
iflinde ve içinde umman olmay› ge-
rektirir. Bu evrelerin her birini geçe-
ne, dualar eflli¤inde pefltemal ba¤la-
r›z. Bu sadece mesleki de¤il, ahlâki
bir terbiyenin de asl› ve esas›d›r. “
-Peki ama nas›l ayr›l›r kalfalarla usta-
lar birbirinden? Kar›flt›ran olmaz m›?

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: BBuu esasen gönül gözü
iflidir, bu itibarla pek kar›flt›ran ol-

maz. Ama biz yine de kalfal›k için
farkl›, ustal›k için farkl› renkteki pefl-
te-mallar› dolar›z yi¤itlerin beline.
Pefltemal›n› kuflanan yi¤it, gidip fley-
hinin, ustas›n›n elini öper, hay›r du-
as›n› al›r.
-Bu aflamalar›n birbirinden fark› ne-
dir?

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: Ç›rakl›k, mertebe-yi
usûlden’dir, e¤ri tartmamay›, bir çi-
viyi do¤rultmay›, duvar harc›na fazla
su katmamay› burada ö¤renir insan.
Ç›rak, o¤ul yar›s›d›r, iyi yetiflmeyen
ç›rak, sadece kendisi için de¤il, hem
ustas›, hem de bütün esnaf için hem
yüz karas›, hem de gönül yaras›d›r.
- Peki ya kalfal›k ve ustal›k?

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: Kalfal›k, mertebe-yi fa-
s›ldan’d›r ve ilim-irfan vadisinde
uzun bir yürüyüfle tekabül eder. An-
cak, ustal›k yani mertebe-yi as›l ana
durakt›r. ‹nsan›n gönül gözünün
dünyaya ve kendi içine en fazla aç›k
oldu¤u demdir bu. Kar›ndafl›m ve
yoldafl›m Hac› Bektafl Veli Hazretleri,
“eline, beline, diline sahip ol” diye
hülâsa etmifltir bu üç mertebeyi.
Bunlara sahip olamayanlar›n pabucu
çabucak dama at›l›r zaten.
-Bu son söyledi¤inizi anlayamad›m.

Ne demek, “pabucunun dama at›l-
mas›?”

AAHH‹‹ EVRAN: Edep ve erkâna göre,
ifline hile, difline haram, düflüne
mahrem düflüren esnafa, yine esnaf
taraf›ndan verilen bir cezad›r bu. Bu
cezay› alan›n bir daha belini do¤rul-
tabildi¤i görülmemifltir.
- Neden bu kadar kat› bu kurallar?
Sanki bir cenderenin içine sokuyor-
sunuz insanlar›. Zaten zor giriliyor,
ç›kan›n da pabucunu dama at›yor-
sunuz...

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: Birlik, dirlik ve düzenin
k›ymeti, aya¤›na giydi¤in ayakkab›
ikinci akflam aya¤›n› vurmad›¤›, ilk
ya¤murda su almad›¤› zaman anla-
fl›l›r. Tart›y› eksik tartan, iki cihanda
da ziyandad›r. S›rt›na giydi¤in bas-
ma, ilk rüzgârda ci¤erine verirse so-
lu¤u, s›vac›n›n ördü¤ü duvar, en kü-
çük f›rt›nada y›k›l›rsa; çifte su verdi-
¤in çelik, daha ilk hamlede çatlarsa
orta yerinden, marangozun oydu¤u
yay›k, sütü s›zd›r›rsa ilk günden,
hangi dirli¤e, hangi birli¤e, hangi
düzene omuz verebiliriz ki aln›m›z›n
ak›, bile¤imizin hakk›yla? Ayakkab›-
s›n›n topu¤una çekidüzen vereme-
yen bir halk, neye çeki-düzen vere-
bilir ki?
- Görüyorum ki, bir yandan da yola
ç›kmak için haz›rlaniyor-sunuz. Yol-
culuk nereye böyle?

AAHH‹‹ EEVVRRAANN:: Sar› Saltuk Medrese-
si’nde elimizi öpmüfl, hay›r duam›z›
alm›fl Osman Gazi derler bir yi¤ide
pefltemal kufland›raca¤›z sabah eza-
n›yla birlikte. K›l›ç tutmas›n› bildi¤i
kadar, kitap tutmas›n›; pöstekiye b›-
çak sallamas›n› bildi¤i kadar, yoksu-
lu kollamas›n› da bilir. Haz›r yolu-
muz düflmüflken, bir de kar›ndafl›-
m›z ve yoldafl›m›z Hac› Bektafl Haz-
retleri’ne var›p ya-renleflmek, vakit
varken helâlleflmek dileriz. ?

“ÇIRAK, O⁄UL YARISIDIR”



Ek

G
enel anlam›yla Türkiye’de
yap›lan ink›lap hareketle-
rinde, eski kurum, kanun ve

belirli simgelerin yerine yenilerini
koyma ve bu yolla ça¤dafllaflma sü-
reci halifeli¤in kald›r›lmas›, dini
e¤itim ve yarg› alan›nda yap›lan in-
k›laplarla sermaye oluflturulmas›
aras›ndaki iliflki pek irdelenmemifl-
tir. Burada sermaye kavram›n› hem
kültürel sermaye hem de ekono-
mik sermayeyi içerecek bir biçimde
kulland›¤›m›z› belirtmeliyiz. ‹fl dün-
yas›na Cumhuriyet ideolojisi pers-
pektifiyle bakan ifladamlar› kufla¤›-
n›n son temsilcilerinden Vitali Hak-
ko’nun an›lar›nda ve tan›d›¤› efl
dost çevrelerinde her f›rsatta “Biz-
ler genç Cumhuriyet’in ilk kufla¤›y-
d›k. Atatürk, fiapka ve K›yafet Dev-
rimi’ni yapmasayd›, bugün Vakko
da olmazd›” sözleriyle kültürel ser-
maye ile ekonomik sermaye aras›n-
daki irtibata ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›
ortaya koymaktad›r. Onun “Bizler”
dedi¤i Vehbi Koç ve Nejat Eczac›-
bafl›’d›r. Ankara’da küçük bir bak-
kal dükkân›nda ifl hayat›na at›lan
Koç, Türkiye’de ilk yerli buzdolab›
ve yerli otomobilin üretilmesini
sa¤lam›flt›.Eczac›bafl›’n›n ‹zmir’de
bafllayan hayat çizgisi, Koç ve Vita-

li’ninkinden farkl›yd›. Yurtd›fl›nda
en iyi yüksek e¤itimi alm›fl olan Ec-
zac›bafl›, yerli ilaç sanayiinin kuru-
lufluna öncülük etmiflti. Eczac›bafl›
ile yafl›t olan Vitali Hakko, Cumhu-
riyet kuruldu¤unda 10 yafl›ndayd›.
2 y›l sonra Compagnie de Chemin
de Fer millilefltirilince ailesi iflsiz ka-
l›r. ‹lk gençlik y›llar›nda Mahmut-
pafla’da  Spiros adl› bir Rum tuhafi-
yecinin yan›nda vitrin düzenleye-
rek, tezgâhtarl›k yaparak ailesinin
geçimine katk›da bulunan Vitali
Hakko ard›ndan  Sultanhamam’›n
en fl›k kumafl ma¤azalar›ndan biri-
ne, Kamelya’ya transfer olurl›. Ha-
yim Efendinin yard›m›yla Kapal›-
çarfl›’da Kupidis adl› ma¤azaya tez-
gahtar olarak girer.Burada esas ifli
vitrin düzenlemektir.Vitrin düzen-
leme iflinde oldukça maharetli olan
Vitali Hakko burada çal›fl›rken
fiapka Devrimi gerçeklefltirilir.

Tek Parti y›llar›nda toplumsal
alana daha çabuk inebilecek ve
sosyal yap›da meydana getirilecek
de¤ifliklikler ile bir zihniyet ink›la-
b›n›n da gerçeklefltirilmesi amaç
edinilmiflti. 

fiapka kanununun ç›kar›lmas›,
memurlar›n k›l›k k›yafeti ile ilgili
kurallar›n konulmas›, Türk  kavmi-

ne yap›lan vurgunun artmas›, Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu,dinî sembol-
ler haline gelen k›yafetlerin homo-
jen bir yap› içerisinde ayr›mc›l›¤a
yol açmamas› gerekçesiyle daha
çok ‹slami olan›n d›fllanmas›  için
yap›lan de¤ifliklikler burada ilk ak-
la gelenlerdir.Bütün bunlar›n alt›n-
da modern dünyaya Türk?ün  Bat›-
l› oldu¤unu göstermek ve baz›
sembolik görünen düzenlemelerle
düflünce alan›nda top yekun bir in-
k›lab› gerçeklefltirerek laik bir yurt-
tafllar bütünü oluflturmak arzusu
yatmaktayd›. Daha sonra bu dü-
zenlemelerle ilgili olarak Atatürk;
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20
Ekim 1927 tarihleri aras›nda Anka-
ra’da toplanan ‹kinci Kurultay›nda
alt› günde okunan  Nutkunda
“..milletimizin bafl›na giymekte ol-
du¤u, cahillik, gaflet, taassup, ye-
nilik ve medeniyet düflmanl›¤›n›n
belirgin iflareti gibi görünen fesi
atarak, onun yerine bütün medeni
dünyaca bafll›k olarak kullan›lan
flapkay› giymek ve böylece, Türk
milletinin medeni toplumlardan
zihniyet bak›m›ndan da hiç bir ay-
r›l›¤› bulunmad›¤›n› göstermek ka-
ç›n›lmaz oluyordu...” 1 diyerek bu-
na iliflkin gerekçeleri ortaya koy-
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“HAYATIM VVAKKO”DA AALTI ÇÇ‹Z‹L‹ SSATIRLAR
UUmmrraann AArraaflfltt››rrmmaa GGrruubbuu

Bu ay size iki belge birden sunuyoruz. 
BBiirriinncciissii; Vitali Hakko’nun ““HHaayyaatt››mm VVaakkkkoo”” isimli eserinden yap›lan önemli al›nt›lardan olufluyor. ‘Alt›

çizili’ al›nt›lar, aç›klamalarla birlikte de¤erlendirildi¤inde; Cumhuriyet döneminde ‘Bat›l› yaflam tarz›’ üze--
rinden kimlere rant sa¤land›¤› ve devlet-sermaye iliflkisinin nas›l flekillendi¤i daha iyi anlafl›lacakt›r.

‹‹kkiinncciissii: ‹slâm dünyas›n›n nükleer güce sahip tek ülkesi olan Pakistan’›n son aylarda bafl›na gelen olayla--
r› enine-boyuna kavramak bak›m›ndan geriye do¤ru yap›lan bir kronolojik kaz›dan ibaret. 

Her iki çal›flmay› sizler için haz›rlayan ““UUmmrraann AArraaflfltt››rrmmaa GGrruubbuu”” ve ‹‹mmrraann AAyydd››nnll››’ya teflekkürler ediyoruz.
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maktad›r.
Giyim-kuflam alan›nda yap›lan

ink›laplarla ilgili olarak olumlu bir
hava yaratmak, önceden halka ta-
n›t›p mal etmek düflüncesi ile ger-
çeklefltirilen Atatürk’ün Kastamo-
nu seyahati  bu de¤iflklikte  önem-
li bir rol oynam›flt›r. fiapka ‹ktizas›
hakk›nda 671 say›l› kanunun ç›ka-
r›lmas›na kadar (25 Kas›m 1925) üç
aya yak›n bir süre geçmifltir. Bu sü-
re boyunca, büyük flehirlerdeki
memurlardan bafllayarak okur-ya-
zar gruplar› aras›nda flapka yayg›n-
laflm›flt›r. Yasa yap›lmadan önce
olumlu bir hava yaratmak, hiç de-
¤ilse ayd›nlar›n giyim al›flkanl›kla-
r›nda fiili de¤ifliklikler meydana
getirmek çabalar›na giriflilmesi
flapka ve k›l›k k›yafet konusunda
ilk at›lan ad›mlardand›r.2

fiapka Devrimi gerçekleflince
Kupidisler atik davranarak  bir iki
Levanten’in pahal› ve dar bir züm-
reye hitap eden yaklafl›mlar›n›n
ötesine geçerek ma¤azada bir flap-
ka reyonu açmaya karar verirler.Bu
reyonun bafl›na da Vitali Hak-
ko’nun geçirilmesini uygun bulur-
lar.Bu y›llarda henüz yirmi yafl›na
ulaflmayan genç bir delikanl›d›r Vi-
tali Hakko.Bölük pörçük de olsa
an›lar›nda ›srarla laik cumhuriyetin
k›l›k k›yafet devrimlerine övgüler
ya¤d›r›r Hakko.Bunlardan birinde
kendi baflar› hikayesinin kaynakla-
r›n› da ortaya serer: “Amerika’da
da ,Avrupa’da tezgahtarl›ktan pat-
ronlu¤a yükselmifl birçok ma¤aza
sahibi vard›r.Ama bir ülke düflünün
ki, hilafetten laik Cumhuriyet reji-
mine geçiyor ve halk›n neleri giye-
ce¤i, neleri giyemeyece¤i dikte
ediliyor.‹flte, önemli olan, o tarih-
sel dönemde  o ân› yakalay›p, o
günkü ihtiyaca(isterseniz buna zo-
runlu ihtiyaç deyin) cevap verecek
olan  bir üretimi (örne¤in flapka)
gerçeklefltirmek ve onun uzant›s›
olarak haz›r giyime yönelmek ve
bu alanda hiçbir geçmifli, haz›rl›¤›,
alt yap›s›  olmayan  bir ülkede, k›sa

bir sürede, ama araflt›rarak, ö¤re-
nerek, yüzlerce y›ll›k birikimi ve
tecrübesi olan Bat› ülkelerini yaka-
lamak pek kolay bir ifl de¤ildir”3

Otuzlu y›llarda askerlik sonra-
s›nda kad›n flapkas›n› yayg›nlaflt›-
ran, flapkay› bir ihtiyaç hatta moda
haline getiren fien fiapka onun için
önemli bir deneyim olur. Bu y›llar›
an›lar›nda anlat›rken Kemalist
devrimlerin gündelik hayata iliflkin
düzenlemeleriyle sermaye oluflum
sürecinin nas›l  bir birliktelik olufl-
turduklar›n› da ortaya koyar:
“1934 y›llar›n›n Türkiye’sinde kad›-
na flapka giydirmek ve bunu bir
moda haline getirip yayg›nlaflt›r-
mak ne demektir, bilen bilir. Bil-
meyen ise,bugün yaflad›klar›na ba-
k›p, elli y›l öncesinin ‹stanbul’unu
düflünsün.

Bir kad›n› çarflaftan kurtar›p
onun bafl›na flapkay› yak›flt›rmak
belki biraz Bat› taklitçili¤idir.Ama
ayn› zamanda de¤iflmekte olan bir
zihniyetin sembolüdür.

Düflünün bir, erkeklerin bile
flapka giymedi¤i bir ülkede kad›n-
lara flapka satmak ne demektir?”4

Cumhuriyet dönemine kadar, Müs-
lüman Türk kad›nlar› tabii ki flapka
giymezlerdi.Kemalist reformlar,
Do¤u’dan Bat›’ya yönelifli tepeden
t›rna¤a gerçeklefltirmek amac›n›
tafl›d›klar› için, k›yafet devrimi ile
erkeklerde fesin yerini flapka alm›fl,
kad›nlarda ise  çarflaf ve peçe ya-
saklanm›flt›.

Büyük kentlerde bu reformlar
halk›n büyük kat›l›m›yla h›zla ger-
çeklefliyordu.fien fiapka’n›n gördü-
¤ü büyük ilginin alt›nda yatan ger-
çek neden iflte buydu”5 Otuzlu y›l-
larda Kemalist adab-› muaflerete
uymak için kat›l›nmas› gereken da-
vetlere de flapka ile gitme zorunlu-
lu¤u vard›.Bu y›llarda fien fiapka
çabuk ve ucuz  flapkalarla bu devri-
mi yayg›nlaflt›rmada önemli bir
misyon yüklenmifltir.Mustafa Ke-
mal Pafla’n›n hemfliresi Makbule
Han›m da fien fiapka’dan bir düzi-

neye yak›n flapka alm›fl baflka sipa-
rifller de vermifltir.

fien fiapka da sermaye biriki-
mini oluflturan Vitali Hakko ikinci
dünya savafl› y›llar›ndan sonra bafl-
ka alanlara da yönelmek gerekti¤i-
nin fark›na var›r.Bu arada ikinci
Dünya Savafl› y›llar›nda yaflad›¤› s›-
k›nt›larda an›lar›na yans›r. 1941 se-
nesinin May›s ay›nda CHP hüküme-
ti gizli bir karar ald›. Karar uyar›n-
ca silahl› kuvvetler tüm ülkeyi kap-
sayan bir arama yapacak, kontrol-
lerde gayr› müslim oldu¤u anlafl›-
lan yurttafllar ihtiyati olarak silah
alt›na al›nacaklard›. Öyle de oldu.
Özellikle büyük flehirlerde yap›lan
kontrollerde gayrimüslim az›nl›k-
lar sorgusuz sualsiz gözalt›na al›n›-
yor, Yak›nlar›na haber vermesi da-
hi beklenmeden trenlere bindirile-
rek, yurdun çeflitli yerlerine gönde-
riliyorlard›. Resmi aç›klama az›nl›k-
lar›n askere al›nd›¤› yönündeydi
ancak silah alt›na al›nanlar gittik-
leri yerlerde farkl› bir manzarayla
karfl›laflt›lar. Tarihe “20 kura ihti-
yatlar olay›” olarak geçen gayri-
müslimlerin silah alt›na al›nmas›
karar› verildi¤inde, Vitali Hakko
seferberberlik uyar›nca ikinci kez
yapt›¤› yedek subayl›ktan henüz
terhis olmufl, “fien fiapka” ad›yla
ünlenen ma¤azas›n›n iflleriyle yeni-
den meflgul olmaya bafllam›flt›. 

Vitali Hakko o günleri flöyle an-
lat›yor; “Polisler ma¤azam›za gelip
‘Vitali sen misin” dediler. ‘Evet’ de-
yince koluma girip ‘Haydi orduya’
dediler. Ben bir yanl›fll›k oldu¤unu
ordudan henüz geldi¤imi söyleme-
ye çal›fl›yordum ama me¤er yan›-
lan benmiflim. Yafl-bafl gözetme-
den birkaç s›n›f birden silah alt›na
al›nd›k. Aram›zda Müslüman Türk
vatandafllar›n›n olmay›fl› endiflele-
rimizi art›r›yordu. Trenlerde ak saç-
l› altm›fl yafl›nda Rumlar, Ermeniler,
Museviler vard›. Bu insanlar kader-
lerine a¤l›yorlard›.” 6

Hakko ve beraberindekilerin ilk
dura¤› Selimiye K›fllas›’yd›. Daha
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sonra kendisi gibi az›nl›klarla bir-
likte Haydarpafla’dan kalkan trenle
Kand›ra’n›n yolunu tuttu. ‹kinci
Dünya Savafl›’n›n ilk y›llar›nda Al-
manya’ya savafl ilan etmemifl bir ül-
kenin az›nl›k yurttafllar› olarak
hepsi korku içindeydi. Götürüldük-
leri çal›flma kamplar›nda her kafa-
dan bir ses ç›k›yordu. Kimilerine
göre Hitler Trakya s›n›r›na dayan-
m›flt›, kimilerine göre ise Kafkasya
üzerinden sald›racakt›. Bu savafl›n
sonunu biz göremeyiz diyenler,
Do¤u Avrupa’daki “pogrom” uy-
gulamas› Hitler s›n›rlar› afl›nca bu-
rada da yaflanacak diyenler… Hak-
ko, otobiyografisinde yine de umu-
dunu kaybetmemeye çal›flt›¤›n› ya-
z›yor. Nitekim Hakko’nun umut et-
ti¤i gibi oluyor ve ne Hitler Türki-
ye’ye sald›r›yor, ne de hükümet
az›nl›klara “pogrom” uyguluyor.
Yaklafl›k iki y›l sonra Vitali Hakko
ve gayrimüslim az›nl›klar anlam ve-
remedikleri uygulaman›n ard›ndan
evlerine geri dönüyor. Silah alt›na
al›nanlara “befl dü¤meli? diye tabir
edilen ve bir söylentiye göre
1939’daki deprem nedeniyle Yuna-
nistan’dan hediye edilen çöpçü
üniformalar› da¤›t›lm›flt›. Yapt›r›-
lan ifller de askerlik hizmetinden
bir hayli uzakt›. Az›nl›klar, Zongul-
dak’taki tünel inflaat›, Ankara’daki
Gençlik Park›’n›n yap›lmas›, Afyon,
Kütahya gibi illerde yol yap›m iflle-
rinde çal›flt›r›lm›flt›. 

20 kura olay›n›n etkisi henüz
geçmiflti ki ülkenin üzerinde yeni-
den kara bulutlar dolaflmaya bafl-
lad›. Vitali Hakko’ya “beterin bete-
ri” dedirten bu kara bulut Varl›k
Vergisi’ydi. Tüm varl›¤›n›n yar›s›
kadar vergi tahakkuk ettirilen
Hakko, flaflk›nl›k ve panik içinde
bulunan ailesini rahatlatmak için
yalan söylemek zorunda kalm›fl.
“Sak›n kimseye söylemeyin, galiba
bizi unuttular” diyerek evinden ç›-
kan Hakko Anadolu’daki müflteri-
lerinden borç para aramakta bul-
mufl çareyi. Eskiflehir ve Ankara’da-

ki Müslüman Türk müflterilerine
durumunu anlatan Hakko’ya yar-
d›m etmek için herkes elinden ge-
lene yapm›fl ama en büyük yard›m›
Ankara’daki Anafartalar Cadde-
si’nde flapka satan bir “Hac›ba-
ba’dan” görmüfl. Hakko yaflad›kla-
r›n› flöyle anlat›yor: “Hac› oldu¤u
için herkes ona Hac›baba derdi.
Bana bir bardak çay ikram etti. Ba-
na ‘olanlar› duydum, Allah büyük-
tür üzülme’ dedi. Biraz konufltuk.
Ç›karken cebime bir zarf koydu.
fiaflk›n bak›fllar›m karfl›s›nda, ‘Hay-
di flimdi git, Göreceksin Allah bü-
yüktür, üzülme’ dedi yeniden.
Dükkandan ç›k›p zarf› açt›¤›mda
bize biçilen verginin beflte biri tu-
tar›nda banknot sayd›m ve gözyafl-
lar›m› tutamad›m. Hac›baba gibi
insanlar oldu¤una göre Allah bü-
yüktü ve bu badireyi atlatacakt›k.”
7

fiapkan›n yerini eflarb›n alaca¤›-
n› fark eden Vitali Hakko fien fiap-
ka’y› unutup, Vitali’nin V’sini, kar-
defli Albert’in A’s›n› al›p VA yapma
karar› al›r.Bunu da soyad›yla birlefl-
tirerek VAKKO’yu  kurarlar.Bu
marka ile baflörtüsü üretirler.Ama
onlar, bunun yerine alafranga ad›-
n› kullanarak eflarp derler.Çok geç-
meden nas›l fien fiapka kad›n flap-
kas›yla özdeflleflmiflse, eflarp da
Vakko markas›yla özdeflleflir. Ham
ipe¤in emprimeye dönüfltürülmesi
için Fransa’ya gönderildi¤i o y›llar-
da, Anadolu pamuklusundan, Bur-
sa ipeklisinden, o güne kadar gö-
rülmemifl eflarplar yaratmaya ko-
yuldu. Baflta Bedri Rahmi Eyübo¤lu
olmak üzere ünlü sanatç›larla iflbir-
li¤i yap›p onlar›n desenlerini eflarp-
lara yans›tt›.Sürekli olarak moda-
daki  geliflmeleri takip eden Vitali
Hakko çal›flma hayat›nda kad›nla-
r›n daha aktif hale gelece¤i düflün-
cesinden hareketle ellili y›llardan
sonra haz›r giyim,rop, etek, ceket,
tayyör gibi alanlara yönelerek
uzun y›llar bu alanda rakipsiz ola-
rak üretim yapar.Beyo¤lu ma¤aza-

s›n›n  aç›l›fl›ndan önce Taksim Bele-

diye Gazinosu’nda ilk defilesini ya-

pan Vakko defile sonras›nda seyir-

cilerin neleri be¤endiklerini ö¤ren-

mek için anket ka¤›tlar› da¤›-

t›r.1981 y›l›n›n UNESCO taraf›ndan

Atatürk Y›l› ilan edilmesi üzerine

sanat dan›flman› Ferit Edgü ile Ana-

dolu Günefli adl› bir etkinlik ger-

çeklefltirir Vakko.Çeflitli Avrupa

baflkentlerinde  gerçeklefltirilen bu

etkinlikler o dönemin gazetelerin-

de övüle övüle anlat›l›r.

Vitali Hakko, Hayat›m Vak-

ko’da Türkiye’deki modernleflme

süreci ile sermaye oluflum süreci

aras›ndaki irtibat› kendi yaflam de-

neyimi üzerinden bir yorumunu

sunar. Bunun yan›nda ‹kinci Dünya

Savafl› y›llar›nda az›nl›klara yönelik

CHP yönetiminin uygulad›¤› politi-

kalara iliflkin ipuçlar› da vard›r.Ta-

rihin ara sokaklar› olarak an›lan

hat›ratlar›n özellikle sosyal tarihin

nas›l biçimlendirildi¤ini anlamak

bak›m›ndan bize önemli ip uçlar›

sundu¤u  ortadad›r.Sözü Hayat›m

Vakko’dan  iki al›nt›yla ba¤laya-

l›m. “Rastlant›lar tüm insanlar›n
hayat›nda bir rol oynar.‹yi yada kö-

tü.Önemli olan bu rastlant›lardan
yararlanmas›n› bilmektir.” “Biz
Vakko olarak varoluflumuzu Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Bat›l›laflma
süreci içinde yer alan k›yafet dev-

rimlerine borçluyuz.”
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11990066 – Hint Müslümanlar› için, forum
statüsünde olan Müslüman Ligi kurulur. 
11994400 – Müslüman Ligi, Hindistan
Müslümanlar› için ayr› bir devlet ku-
rulmas› fikrini kabul eder. 
11994477 A¤ustos – Pakistan ba¤›ms›zl›¤›-
n› kazan›r. ‹ngiliz idaresinin nihayete
ermesiyle, Hindistan yar›madas›n›n
bölünmesi sonunda Do¤u ve Bat› Pa-
kistan Müslüman devleti ihdas edilir. 
11994477 Ekim – Keflmir’in hâkimiyeti için,
ilk Hindistan-Pakistan savafl› ç›kar.
11994488 - Pakistan’›n ilk Genel Valisi Mu-
hammed Ali Cinnah hayat›n› kaybeder.

AAsskkeerrîî YYöönneettiimm
11995511 Ocak - Farkl› düflünce ekollerine
mensup, önde gelen 31 âlimin kat›l›-
m›yla tertip edilen konferansta ‹slâm
Devleti’nin 22 temel prensibi formüle
edilir. 
11995511 Ekim - Liyakat Ali Han suikasta
u¤rad›.
11995566 - Anayasa, Pakistan’›n bir ‹slam
Cumhuriyeti oldu¤unu ilan eder. 
11995588 - S›k›yönetim kanunu beyan
edilir ve General Eyyüp Han idareyi
teslim al›r. 
11996600 - General Eyyüp Han Cumhur-
baflkan› olur.

SSaavvaaflfl vvee AAyyrr››llmmaa
11996655 - Hindistan’la Keflmir üzerine
ikinci savafl bafllar. 
11996699 - S›k›yönetim kanunu ilan edilir;
Eyyüp Han istifa eder; S›k›yönetim
baflkomutan› General Yahya Han
cumhurbaflkanl›¤›n› üstlenir.
11997700 - Do¤u Pakistan genel seçimle-
rinde, Bat› Pakistan’dan ayr›lmak is-
teyenler seçimden zaferle ç›kar ve bu
netice, Bat› Pakistan’la gerilimin t›r-
manmas›na neden olur. 
11997711 - Do¤u Pakistan’›n ayr›lma giri-
flimi iç savafla yol açar. Hindistan, Do-
¤u Pakistan’› desteklemek üzere ara-
ya girer ve nihayetinde Do¤u Pakis-
tan, Bangladefl ad›n› alarak ba¤›ms›z
bir devlet olur. 
11997722 Temmuz – Pakistan ve Hindis-

tan iliflkilerini normallefltirmek için
Simla anlaflmas›n› imzalar.
11997722 Kas›m – Pakistan’›n ilk nükleer
atom reaktörü devreye girer.
11997733 - Yeni Anayasa yürürlü¤e girer;
Zülfikar Ali Butto Baflbakan olur.  

GGeenneerraall ZZiiyyaa yyöönneettiimmee eell kkooyyaarr
11997777 - Zülfikar Ali Butto’nun Pakistan
Halk Partisi (PPP) taraf›ndan seçimle-
re hile kar›flt›r›ld›¤› iddialar› üzerine
ayaklanmalar patlak verir. General
Ziyaü’l-Hak askeri darbe yapar.
11997788 - General Ziya Cumhurbaflkan›
olur. 
11997799 Nisan - Zülfikar Ali Butto idam
edilir. 
11997799 Kas›m – Kalabal›klar, ‹slama-
bad’daki Amerika Birleflik Devletleri
Büyükelçili¤ine ans›z›n sald›r›rlar ve
atefle verirler, iki Amerikal› ve iki Pakis-
tanl› iflçi ölür; ayr›ca Amerika Birleflik
Devletleri’nin Rawalpindi ve Lahor’da-
ki kültür merkezleri yak›l›r; sald›r›lar,
20 Kas›m Kâbe bask›n›ndan bütün
Amerika Birleflik Devletleri vatandaflla-
r›n›n sorumlu oldu¤u ‹ran kaynakl›
söylentisine dayanarak yap›l›r [‹.A: Dik-
kat edilmelidir ki, bu bilgi ABD KKongre
Kütüphanesi’nden al›nm›flt›r.].
11998800 - Amerika Birleflik Devletleri
baflkan› Jimmy Carter Pakistan’›n
Sovyet tehdidine karfl› kendisini sa-
vunmas› için askeri yard›m sözü verir;
Carter’›n 400 milyon Amerikan Dola-
r› teklifi Ziya taraf›ndan “f›nd›k-f›st›k
paras›” oldu¤u için reddedilir.
11998855 Ocak – ‹slamî olmayan bankac›-
l›k la¤vedildi. 
11998855 Aral›k – S›k›yönetim yasas› ve si-
yasi partiler yasa¤› kald›r›ld›. 
11998866 Nisan - Zülfikar Ali Butto’nun
k›z› Benazir PPP’nin yeni seçim kam-
panyas›na liderlik etmek için sürgün-
den döner. 
11998866 - Selman Rüfltü’nün fieytan Ayet-
leri roman› Pakistan’da yasakland›.
11998888 A¤ustos - General Ziya, ABD
Büyükelçisi ve Pakistan ordusunun
üst kademedeki yetkilileri esrarengiz

uçak kazas›nda öldü.
Gulam ‹shak Han cumhurbaflkan› ola-
rak yönetimi devrald› ve sonraki se-
çimlerde görevinden al›nd›. 

BBuuttttoo ggeerrii ddöönneerr
11998888 Kas›m - Benazir Butto’nun
PPP’si genel seçimleri kazan›r.
11999900 A¤ustos - Benazir Butto baflba-
kan iken yolsuzluk ve ehliyetsizlik
suçlamalar›yla görevden al›n›r. 
11999900 Ekim - Birleflik Devletler baflkan›
George Bush Pakistan’›n nükleer silah-
lara sahip olmad›¤›n› belgeleyen tas-
diknameyi veremedi ki bu ayn› za-
manda teknoloji transferinin, silah
yard›m›n›n ve daimi yard›m›n kofluluy-
du; dolay›s›yla Bush, hemen hemen
bütün yard›m›n kesilmesine yol açt›.
11999900 Kas›m – Navaz fierif baflbakan
oldu. Cemaati ‹slâmiye de içinde ol-
mak üzere ‹slâmc› ve muhafazakâr
kesimden birkaç siyasi oluflumu tem-
sil eden ‹slâmi Demokratik ‹ttifak 107
üyelik kazand›. Seçimlerden sonra
hükümeti ‹slâmi Demokratik ‹tti-
fak’›n lideri Navaz fierif kurdu. 
11999911 - Baflbakan Navaz fierif ‹ktisadî
Liberalleflme program›n› bafllat›r. ‹s-
lâmî fieriat Hukuku resmî olarak yasal
kanunnameye dâhil edilir.
11999922 - Hükümet, Muhacir K›vami Ha-
reketi’nin Urduca konuflan taraftar-
lar›nca uygulanan fliddet olaylar›n›
bast›rmak için harekete geçer. 
11999933 - Cumhurbaflkan› Han ve Baflba-
kan fierif’in her ikisi de ordudan ge-
len bask› nedeniyle istifa ederler. Ge-
nel seçimler Benazir Butto’yu iktida-
ra geri getirir. 
PPoolliittiikkaa vvee yyoollssuuzzlluukk
11999966 - Cumhurbaflkan› Leghari, Butto
hükümetini yolsuzluk iddialar› üzeri-
ne azleder. 
11999977 - Navaz fierif, partisi Pakistan
Müslüman Ligi seçimleri kazand›ktan
sonra baflbakan olarak geri döner.
11999988 – Hindistan muhtelif say›da mü-
himmat patlatt›ktan sonra Pakistan
kendi nükleer testlerini yürütmeye
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koyulur.
11999999 Nisan - Benazir Butto ve kocas›
yolsuzluktan hüküm giyer ve hapis
cezas›na çarpt›r›l›r. Benazir yurt d›fl›-
na gitmek durumunda kal›r.
11999999 May›s - Kargil anlaflmazl›¤›:
Hindistan taraf›ndan zapt edilmifl
Keflmir’de bulunan Kargil civar›ndaki
buzlu tepelerde, Pakistan destekli
askeri kuvvetler Hindistan ordusuyla
çat›fl›r. Her iki taraftan da 1000’in
üzerinde insan ölür. 
11999999 Ekim - Baflbakan Navaz fierif,
General Pervez Müflerref taraf›ndan
yap›lan askeri darbeyle devrilir. Dar-
be genifl bir kesim taraf›ndan k›nan›r
ve Pakistan Commonwealth’ten
uzaklaflt›r›l›r. 
22000000 Nisan - Navaz fierif terörizm ve
uçak kaç›rma suçlar›ndan müebbet
hapis cezas›na çarpt›r›l›r. 
22000000 Aral›k - Navaz fierif askeri otori-
teler taraf›ndan affedildikten sonra
Suudi Arabistan’a sürgüne gönderildi.
22000011 Haziran - General Pervez Mü-
flerref genelkurmay baflkanl›¤›na de-
vam ederken kendini cumhurbafl-
kanl›¤›na atad›. Sözde cumhurbaflka-
n› Refik Tarar’› de¤ifltirdi ki o kendi-
ni seçen parlamento da¤›t›ld›ktan
hemen sonraki gün kendi pozisyonu-
nu feshetmiflti.
22000011 Temmuz - En az iki y›ldan beri
bir araya gelmeyen iki komflu ülke
aras›nda yap›lan ilk zirvede Müfler-
ref, Hindistan Baflbakan› Atal Behari
Vajpayee ile görüfltü. Keflmir üzerin-
deki farkl›l›klar yüzünden herhangi
bir hamle yap›lmaks›z›n, hatta ortak
bir bildiri dahi sunulmaks›z›n bulufl-
ma sona erdi.
22000011 Eylül – Terörizm’e karfl› savafl›n-
da ABD’nin arkas›nda duran Müfler-
ref, Afganistan’a yap›lan sald›r›lar›
destekler. ABD, Pakistan’›n 1998’de-
ki nükleer denemelerinden sonra uy-
gulad›¤› yapt›r›mlar›n baz›lar›n› kal-
d›r›r, fakat Müflerref’in askeri darbe-
sinden sonra yürürlü¤e konulanlar›
muhafaza eder. 
KKeeflflmmiirr ggeerrggiinnlliikklleerrii
22000011 Ekim - Hindistan, Keflmir’deki
kontrol hatt›ndaki ayr›m boyunca bir
sene içerisindeki hemen hemen en
a¤›r sald›r›y› yaparak Pakistan kara-
kollar›na atefl açar. 
22000011 Aral›k - Hindistan, Yeni Del-
hi’deki parlamentoya suikast sald›r›s›
yapmakla suçlanan iki Keflmirli mili-
tan grubuna karfl› harekete geçmesi
için Pakistan’› zorlar ve yapt›r›m uy-

gular. Pakistan benzer yapt›r›mlarla
misilleme yapar.
22000011 Aral›k - Hindistan ve Pakistan,
ufukta beliren bir savafl›n art›rd›¤›
korkular›n tam ortas›nda ana s›n›ra
birlikler y›¤ar.
22000022 Ocak - Cumhurbaflkan› Müfler-
ref, Lashkar-e-Toiba ve Jaish-e-Mo-
hammad ad›ndaki iki militan gruba
yasak koyar.
22000022 Ocak - Müflerref, 3 y›ll›k askerî
yönetimi sonland›racak seçimlerin
Ekim 2002’de yap›laca¤›n› duyurur. 
22000022 Nisan - Müflerref bir befl y›ll›¤›-
na daha görevde kalmak üzere refe-
randumu kazan›r fakat bu oylama-
n›n anayasaya ayk›r› oldu¤u ve usul-
süzlüklerle dolu oldu¤u fleklinde
elefltiriler al›r.
22000022 May›s - Karaçi’de bir otobüse
yap›lan suikast sald›r›s›nda 11’i Fran-
s›z teknisyen olmak üzere toplam 14
kifli öldürüldü. Bir sonraki ay ABD
konsoloslu¤unun d›fl cephesinde ger-
çekleflen bir suikast sald›r›s›nda 12 ki-
fli öldürüldü. 
FFüüzzee ddeenneemmeelleerrii
22000022 May›s - Pakistan nükleer savafl
bafll›¤› tafl›ma kabiliyeti olan orta-
menzilli karadan-karaya at›labilen
Ghauri roketlerinin at›fl denemesini
yapt›. Müflerref ulusa seslenerek:
“Pakistan savafl istemiyor ama, e¤er
sald›r›ya maruz kal›rsa tüm kuvvetiy-
le cevap vermeye haz›rd›r.”
22000022 Haziran - ‹ngiltere ve ABD sava-
fl› engellemek için diplomatik hamle
yapt› ve vatandafllar›n› Hindistan ve
Pakistan’› terk etmeye ça¤›rd›. 
22000022 A¤ustos - Cumhurbaflkan› Mü-
flerref, seçilmifl bir parlamentoyu da-
¤›tma hakk› da dâhil olmak üzere
kendisine yeni yetkiler verdi. Muha-
lif güçler Müflerref’i diktatörlü¤ü
ebedilefltirmekle suçlad›lar. 
22000022 Ekim - 99 askerî darbesiyle bo-
yun e¤dirilmifl bir parlamentodan
sonra ilk genel seçim yap›l›r. Partiler
bir koalisyon oluflturulmas› için pa-
zarl›k yaparlar. Dini partiler bekle-
nenden çok daha iyi ç›karlar. 
22000022 Kas›m - Ulusal Meclis taraf›n-
dan Mir Zaferullah Cemali baflbakan
seçildi. 1999 askerî darbesinden beri
ilk sivil baflbakan… General Müfler-
ref’e yak›n bir partinin üyesi.
22000033 fiubat - Senato seçimleri: Oyla-
mada en fazla sandalyeyi iktidar par-
tisi kazan›r. Cumhurbaflkan› Pervez
Müflerref demokrasiye geçifli ilan et-
ti¤i zaman seçimlerde son safhaya

geçilmifl olacak.
22000033 Haziran - Kuzey-Bat› S›n›r Vila-
yeti fieriat hukuku getirmek için oy-
lama yapar.
KKeeflflmmiirr aatteeflflkkeessii
22000033 Kas›m  - Pakistan Keflmir’de
ateflkes ilan eder ki; h›zla Hindistan
taraf›ndan da karfl›l›k görür. 
22000033 Aral›k - Pakistan ve Hindistan
direk hava saha ba¤lant›s›na yeni-
den bafllanmas›na ve iki y›ld›r yasak
olan her iki ülkenin uçaklar›n›n bir-
birlerinin topraklar› üzerinden uça-
bilmesine 2004 y›l›ndan itibaren izin
verilmesi için mutab›k kal›r. 
Cumhurbaflkan› Müflerref kendisine
yap›lan suikast sald›r›s›ndan kurtu-
lur; Müflerref’in arabayla birkaç sani-
ye önce geçti¤i köprünün alt›nda
bombalar patlam›flt›r.
22000044 fiubat - Önde gelen nükleer bi-
limci Dr. Abdül Kadir Han nükleer si-
lah s›rlar›n› iffla etmeyi kabul eder.
Teknolojinin ‹ran’a, Kuzey Kore’ye
ve Libya’ya aktar›ld›¤› söylenir. 
22000044 Nisan - Parlamento asker ön-
derli¤indeki Milli Güvenlik Konse-
yi’nin oluflturulmas›n› kabul eder.
Hareket silahl› kuvvetlerin sivil iliflki-
lerdeki rolünü kurumsallaflt›r›r. 
22000044 May›s - Pakistan Commonwe-
alth’e yeniden kabul edilir. 
Karaçi’de mezhepler aras› fliddet: Üst
düzey Sünni Âlim öldürüldü; fii-
i camiine bombal› sald›r›: 16 ölü, 40
yaral›. 
22000044 Haziran - fiüpheli El-Kaide mili-
tanlar›n›n ve destekçilerinin kontrol
noktalar›na yapt›¤› sald›r›lara karfl›-
l›k olarak Afgan s›n›r›na yak›n askeri
taarruz yap›ld›. Mart ay›nda yap›lan
daha önceki sald›r›da 120’den fazla
kay›p verilmiflti.
22000044 A¤ustos - fievket Aziz baflbakan
olarak yemin etti. Temmuz ay›nda,
aflikar bir suikast teflebbüsünden
kurtulmufltu.
22000044 Aral›k - Cumhurbaflkan› Müfler-
ref daha önceden görevini b›rakaca-
¤›na dair söz verdi¤i halde ordunun
bafl›nda kalaca¤›n› söyler.
22000055 Ocak - Belücistan’da afliret mili-
tanlar›, ana tesisin kapanmas›n› sa¤-
lamak için Pakistan’›n en büyük do-
¤al gaz alan›ndaki tesislere sald›r›r-
lar.
22000055 Nisan - Otobüs flirketleri, Pakis-
tan idaresinde olan Keflmir’deki Mu-
zaffarabad ile Hindistan kontrolün-
de olan Keflmir’deki Srinagar aras›n-
da 60 y›ld›r ilk defa hizmet vermeye
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bafllar.
Dini okullar›n ve camilerinde dâhil
oldu¤u binalarda 200’den fazla ‹s-
lamc› tutuklan›r. Bu bask›n ‹ngiliz
baflkentine yap›lan ölümcül sald›r›-
lardan sonra yap›l›r; bombac›lardan
üçü 2004 y›l›nda Pakistan’a görüflme-
ye gitmiflti. 
22000055 A¤ustos - Pakistan ilk nükleer
kruvazör füzelerini test eder.
KKeeflflmmiirr ddeepprreemmii
22000055 Ekim – Merkez üssü Pakistan
yönetimindeki Keflmir olan bir dep-
rem binlerce insan›n ölümüne neden
olur. Muzaffarabad flehri en fazla za-
rar gören bölgenin göbe¤indedir.
22000066 Ocak – Sözüm ona El-Kaide’nin
üst düzeydeki flahsiyetlerinin bulun-
du¤u kuzeydeki bir s›n›r köyünde,
ABD’nin füze sald›r›lar›yla 18’e yak›n
insan öldürüldü. 
22000066 fiubat - fiüpheli bir suikast bom-
bas› 30’u aflk›n insan› öldürdü ve onu
izleyen fliddet olay› ise Kuzey-Ba-
t›’daki fii-
i Müslüman kafilesini hedef ald›.
22000066 Nisan - Karaçi’de Sünni Müslü-
manlar›n bir merasiminde, bir çift
flüpheli suikast bombas› en az 57 kifli-
yi öldürür. 
22000066 A¤ustos – Güvenlik güçleri Be-
lücistan’n›n önde gelen afliret lideri,
Nawab Akbar Bugti’yi öldürür. Ölü-
mü üzerine yap›lan protestolar flid-
det olaylar›na dönüflür. 
22000066 Ekim - Afganistan s›n›r›ndaki
Bajur afliret sahas›nda olan ‹slamî ‹la-
hiyat Fakültesine yap›lan bask›n,
80’e yak›n insan› öldürür ve hükümet
karfl›t› gösterileri tetikler. Ordu,
medresenin militanlar için bir e¤itim
kamp› oldu¤unu söyler.
22000066 Aral›k - Pakistan, nükleer savafl
bafll›¤› tafl›yabilen k›sa menzilli bir
füzeyi baflar›yla test etti¤ini aç›klar. 
22000077 Ocak –Amerikan Merkezi ‹stih-
barat Örgütü baflkan› taraf›ndan sa-
vunulan, El-Kaide liderlerinin Pakis-
tan’da sakland›¤› iddias›n› ‹slamabad
yönetimi reddeder. 
22000077 Ocak-Haziran - ‹slamabad’daki
‘radikal’ Lal Cami ve hükümet aras›n-
daki gerilim artar. 
22000077 fiubat - ‹slamabad’daki Marriott
Otel ve uluslar aras› havaalan› da da-
hil ülkenin farkl› yerlerinde yap›lan
bombalamalar çok say›da insan› öl-
dürür.
Pakistan flehri Lahor ve Hindistan’›n
baflkenti Yeni Delhi aras›nda giden
trendeki büyük yang›n ve bomba

patlamalar›, büyük bir k›sm› Pakis-
tanl› olan 68 yolcunun ölümüne ne-
den olur.
Pakistan ve Hindistan kazara ç›kabi-
lecek olan nükleer savafl riskini azalt-
may› amaçlayan bir anlaflma imzalar. 
22000077 Mart - Cumhurbaflkan› Müfler-
ref, ülkenin bafltan bafla öfke dalga-
s›na kap›lmas›na ra¤men Bafl Hâkim
‹ftihar Muhammed Chaudhry’i aç›¤a
al›r.
Sürgünde olan eski baflbakan Bena-
zir Butto ve Navaz fierif taraf›ndan
ilk ortak protesto gösterileri düzen-
lenir.
22000077 Mart, Nisan - Yetkililer, El-Kai-
de ba¤lant›l› oldu¤u söylenen ya-
banc› militanlar ve Güney Veziristan
afliret mensuplar› aras›nda ç›kan ça-
t›flmada 250 civar›nda insan›n öldü-
rüldü¤ünü söylüyor.
22000077 May›s - Bafl Hâkim Cha-
udhry’nin azledilmesi üzerine yap›-
lan Karaçi’deki muhalif gösteriler es-
nas›nda birçok kifli öldürüldü. Mü-
teakip çat›flmalar ülkeyi felç etti. 
22000077 May›s - Peflaver’deki bir otelde
infilak eden bomba 24 kiflinin hayat›-
n› kaybetmesine neden oldu.
22000077 Haziran -  Yönetime meydan
okuma ça¤r›lar›n›n artt›¤› esnada,
Cumhurbaflkan› Müflerref cep tele-
fonlar›n› ve interneti de içerecek fle-
kilde medya kontrolünü geniflletti. 
22000077 Temmuz - Güvenlik güçleri ‹sla-
mabad’daki Lal Camii kompleksine
ans›z›n sald›r›rlar ve bir hafta boyun-
ca camiyi abluka alt›na al›rlar. 
Anayasa Mahkemesi, Bafl Hâkim Cha-
udhry’e görevini iade eder. 
22000077 Temmuz - Bayan Butto ve Cum-
hurbaflkan› Müflerref muhtemel bir
koalisyon anlaflmas› için Abu Dabi’de
gizli bir toplant› yaparlar. 
22000077 A¤ustos - Anayasa Mahkemesi,
Navaz fierif’in sürgünden dönebile-
ce¤i fleklinde karar al›r.
22000077 Eylül – Say›n fierif geri döner fa-
kat birkaç saat içerisinde yeniden
sürgüne gönderilir.
22000077 Ekim - Müflerref cumhurbafl-
kanl›¤› seçiminde oylar›n büyük bir
k›sm›n› al›r. Anayasa Mahkemesi, ge-
neralin ordunun bafl›nda oldu¤u es-
nada seçim için aday olma hakk›n›n
olup olmad›¤›n›n karar›n› verene ka-
dar, hiç kimsenin resmî olarak seçimi
kazand›¤›n›n ilan edilemeyece¤ini
söyler.
El-Kaide gruplar›n›n ve Taliban’›n le-
hinde olanlar›n müstahkem mevkiin-

de, Kuzey Veziristan’da, ‹slamî mili-
tanlar›n çat›flmas› sonucu 200’e yak›n
kifli yaflam›n› yitirir. 
Eski baflbakan Benazir Butto sürgün-
den geri döner. Onun Karaçi’deki eve
dönüfl gösterisini hedef alan bir sui-
kast bombas› onlarca insan› öldürür.
22000077 Kas›m - General Müflerref, Ana-
yasa Mahkemesi’nin kendisinin yeni-
den seçimlere girmek için hakk› olup
olmad›¤›n›n karar›n› vermesini bek-
lerken ola¤anüstü hal ilan eder. Bafl
hâkim Chaudhry azledilir. Bayan But-
to ev hapsine mahkûm edilir. 
Geçici hükümet yemin eder. 
Yeni Anayasa Mahkemesi - flimdi ita-
atkâr hâkimlerle dolduruldu - azledi-
lenler Müflerref’in yeniden seçilmesi-
nin meflruiyetini sorguluyor. 
Pakistan Yüksek Seçim Kurulu Baflka-
n› genel seçimlerin 8 Ocak 2008’de
yap›laca¤›n› duyurur.
Navaz fierif sürgünden yine geri dö-
ner. 
Genelkurmay Baflkanl›¤› görevinden
istifa eden Müflerref, ikinci dönem
cumhurbaflkanl›¤› için yemin etti. 
22000077 15 Aral›k - Ola¤anüstü hal kal-
d›r›ld›. 
22000077 27 Aral›k - Benazir Butto seçim
kampanyas› için gitti¤i Rawalpindi
mitinginde suikasta u¤rad› ve hayat›-
n› kaybetti. 
22000088 Ocak - Seçimler 18 fiubat’a erte-
lendi.
Bir intihar bombac›s› Lahor’da Yük-
sek Mahkeme’nin d›flar›s›nda toplan-
m›fl olan 20’yi aflk›n polis memurunu
hükümet karfl›t› gösterilerin yap›ld›¤›
mitingin önünde öldürür.
Afgan s›n›r›na yak›n olan Güney Ve-
ziristan afliret bölgesindeki çat›flma-
larda militanlar›n aç›k bir flekilde or-
duya meydan okudu¤u bir yerde
90’a yak›n kifli öldürülür.
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